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ХХVII ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА СГБ
БЛЕСНА С НОВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ И НОВИ ТАЛАНТИ

ПОЧУВСТВАХМЕ СЕ СПЛОТЕНИ И 
ПО-УСПЕШНИ ОТ ВСЯКОГА

44 ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОДЦЕНИ ЗАКОНА ЗА ЖЕСТОМИМИЧНИЯ ЕЗИК

 От 9 до 11 юни тази годи-
на в град Карлово се проведе 
ХХVII-я Национален фестивал 
на художествената самодей-
ност на Съюза на глухите в 
България.
 153 самодейци с увреден 

слух от цялата страна предста-
виха на сцената на читалище 
„Васил Левски 1861 г.” в Кар-
лово своя талант и умения, 
които удивиха многолюдната 
публика в залата.
 Фестивалът се проведе 

под патронажа на кмета на 
града д-р Емил Кабаиванов 
и с финансовата подкрепа на 
Агенцията за хората с увреж-
дания.

 
Фестивал – без  почти нито 

едно познато изпълнение! 
Неочаквано и с невероятни 

и удивителни изяви се предста-
виха самодейците от районните 
организации. Като че ли всички 
се бяха „наговорили” да надпре-
варят и себе си дори, за да пока-
жат онова, на което само глухите 
сме способни да направим!

С нова хореография, с ново 
художествено ръководство, с 
нови костюми и със завладява-
щи етюди, се представиха пове-

чето от изпълнителите. Поняко-
га дъхът на публиката спираше 
от изкуството им, понякога зри-
телите имаха дори сълзи в очите; 
а понякога залата се взривяваше 
в искрен смях от представените 
скечове и етюди и аплодираше 
изпълнителите до „бис”.

Но този ХХVII наш фестивал 
ще се запомни и с още нещо – 
може би с най-доброто. Ще се 
запомни с многолюдното  учас-
тие – за първи път от много годи-
ни, на децата ни. На новите наши 
наследници от училищата за глу-
хи деца в София, в Търговище и 
Пловдив!

Тези млади хора накараха 
всички ни да се чувстваме гор-
ди. И спокойни -  защото изку-
ството продължава своя път. Но-
вият път на новото ни време. От 
общо  58 изпълнения – 20  бяха 
с деца и юноши. Като започнем 
от първото изпълнение при от-
криването на фестивала - с хим-
на на България, на което децата, 
заедно със сборен състав от из-
пълнители на РО, развълнуваха 
залата; до последното изпълне-
ние, когато те не свалиха костю-
мите си и искаха още и още да са 
там пред всички на сцената.

На стр. 4-5

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ И СОФИЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА МЛАДЕЖИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ БЯХА ПАРТНЬОРИ  В „LEGION RUN”

Ако сте почитател на силните усеща-
ния и физическите предизвикателства, 
то първата събота на юни тази година 
беше вашият ден - на 3 юни „Legion 
Run” се проведе в София за трети път. 

„Legion Run”, както пише в сайта на ед-
ноименната компания, е много повече от 
бягане с препятствия – това е незабра-
вимо приключение за пораснали – едно 
вълнуващо, кално и забавно изживяване, 
адреналинът от което ще държи всички 
дни, седмици, дори години наред. 

Всяка част от трасето подлага на из-
питание духа и тялото и изисква работа 
в екип. По него тичате, скачате, пълзите, 
спринтирате, висите на въжета и помага-
те на останалите да правят същото. Джа-
пате  доволно в калта като малко дете и 
накрая пресичате финала рамо до рамо с 
хиляди други! Имате безброй драскотини 
и натъртвания, но се усмихвате. И на фи-
нала просто вече не сте същият.

Продължава на стр.3

Закон за жестомимичния език в България 
няма. Няма и да има скоро, уважаеми читате-
ли на вестник „Тишина”.

И в тази  година, а може и по-късно, България 
ще се запомни  в историята на държавите от 
Европейския съюз, като единствената (заедно 
с Люксембург), в която хората с увреден слух не 
са „признати”, да говорят наравно с другите. 
На 7 юни тази година депутатите в 44 Пар-
ламент на Република България отхвърлиха на 

първо четене представения проектозакон за 
жестомимичния език. Със 102 гласа „за“, 1 „про-
тив“ и 104 въздържали се. 

Законопроектът предвиждаше задължител-
но осигуряване на превод за хората с увреден 
слух в институциите, както и помощ за деца с 
увреждания на слуха.

На стр. 6-7 четете отзивите  у нас 
и как е приет подобен закон в някои от 

страните по света

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

ИЗМАМНИЦИ „ЖАЛНО” СЪБИРАТ ПАРИ ЗА ГЛУХИ. 
НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ!!!

ЮНСКО МЕНЮ ЗА ЛЯТНО ХРАНЕНЕ
На стр. 2

На стр. 8
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Като ученичка, вярвате или не – но бях 
скарана с математиката, за сметка на книгите, 
с които ставах и лягах всеки ден. И, откакто 
водя страницата на Съюза на глухите в Бъл-
гария в социалната мрежа „Фейсбук”, като с 
магия заобичах противните ми някога цифри! 
Защото в основата на нейния успешен въз-
ход са именно те – цифрите, които казват и 
показват ВСИЧКО: колко хора са прегледали 
дадена публикация; колко са я харесали и на 
колко не се е понравила; колко е общият брой 
на публикациите за 1 ден, за седмица и за 
месец; колко са последователите на страни-
цата и колко – тези, които я харесват… И още 
безброй много данни, които се обработват 
от мощните компютри в централата в Менло 
Парк в Калифорния, САЩ. 

По-наблюдателните отдавна са разбрали, 
че управляващите филиала на фейсбук в Бъл-
гария генерират постоянно различни предло-
жения за посещения на страници в мрежата, 
които са базирани пак на… цифрите! По-точ-
но на броя на посещенията в дадена страни-
ца, на търсенията в профилите и т. н. 

Мощната компания, създадена през фев-
руари, 2004 г. от Дъстин Москович, Марк Зъ-
кърбърг, Едуардо Саверин, Андрю Макколъм 
и Крис Хюз днес по печалби се нарежда сред 
най-богатите – цената на една нейна акция е 
около 146 долара. И всичко е започнало от… 
цифрите!

Благодарение на тях – числата, разбирам 
какво интересува посетителите на съюзната 
страница и към какво не проявяват голямо 
внимание. Което пък ми помага в самата ра-
бота – така се ориентирам с какво да заси-
ля вниманието и интереса на читателите на 
вестника. Така започнах да публикувам и да-
нните от цифрите в страницата, за да ги ин-

формирам и да знаят, че екипът на вестника 
държи най-много на честността и фактите. А 
те са следните за периода 15 май-12 юни: за 
последната седмица (до 12 юни) страницата 

има общо 3 732 публикации; от тях най-голям 
интерес са предизвикали постовете с ви-
деоизявлението на председателя на СГБ 
Николай Нинов за отхвърления проекто-
закон за жестомимичния език, достигнато 
от 5 160 души и прегледано от 2 900 души. 
Следващият пост, постигнал най-голям брой 
прегледи, е споделената от онлайн изданието 
на „24 часа” публикация със заглавие „Децата 
инвалиди с помощ от държавата и след 18 
години” – 5 610 души. А албумът със сним-
ките на Ева Абрамович, Людмила и Таня 
Гъркови, участвали в третото издание на „Ле-
гион рън” е разгледан от над 3  000 души. И 

още един силен показател – публикацията, 
с която съобщавам за откриването на фес-
тивала на художествената самодейност в 
Карлово на 9 юни – видяна от 1 779 души.

Към всички останали публикации има 
различно проявен интерес, като най-слаб е 
бил интересът към препратката с новината 
по БНТ1 за старта на Легион Рън – едва 84 
души. Защото, забележете, емисията няма-
ше нито субтитри, нито превод на жестов 
език! 

Останалите публикации са били разгледа-
ни от 299 до 1 126 души, като за близо месец 
страницата е посетена от над 15 000 души! 
И само за последната седмица е получила 
от общо 1 775 харесвания нови 9!

Петра Ганчева, администратор на 
фейсбук страницата на СГБ

Обратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзка

Най-точният показател – интересът и реакциите на посетителите

ИЗМАМНИЦИ „ЖАЛНО” СЪБИРАТ ПАРИ ЗА ГЛУХИ. НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ!!!

Среща на випускниците от 1992 г. Първи юни за децата и внуците

НОВИНИ И СТАТИСТИКА ОТ ФЕЙСБУК МРЕЖАТА

Уважаеми читатели, в редакцията на в. „Тишина” пристигнаха две тревожни писма. 
Вижте ги по- долу. Съдържанието и на двете писма е почти еднакво. 

Само измамната цел  за събиране на парите е различна.

Съмнителна кампания за изграждане 
на Център за глухонеми

„Здравейте,
Пиша ви във връзка с една на пръв по-

глед съмнителна кампания за събиране на 
средства за изграждане на Център за глу-
хонеми.

Сценарият, по който вече няколко пъти 
се опитват да бъдат събрани средства, 
представлява почти насилствено „набут-
ване” на подписка в подкрепа изграждането 
на центъра, след което започва мародер-
ство за 20 лева. Първият път, когато това 
се случи, беше в магазин ИКЕА в София и след 
като подкрепих чрез подписа си „кампания-
та“ ми бяха поискани 20 лева. 

Нямах и предложих последните 5, с които 
разполагах, но ми беше показано, че миниму-
ма е 20 лева.

Същата случка се повтори още веднъж 
и вече става много съмнително дали ня-
кой не злоупотребява с неравностойно-
то положение на хората с увреден слух.
Бих се радвал да потвърдите, или отхвърли-
те официално наличието на тази кампания 
в отговор на този мейл.

Поздрави, 
Стоян Пейчинов

Измамници в Добрич събират пари за 
несъществуваща асоциация на глухи

Петя Митева, председател на териториалната 
организация на глухите в Добрич ни алармира, че в тех-
ния град се натъкнала на лица, които се представяли за 
глухи и събирали пари за несъществуваща асоциация.

„Сблъсках се с нещо тревожно. Близо до фонтана в 
центъра ме спря млад мъж, като се правеше на глух (а 
аз много добре разбирам кой наистина е глух и кой чува). 
Представи ми някакъв сертификат от „Асоциацията 
на хора с увреден слух и хора с физически увреждания в 
България”, като ми обясняваше, че под емблемите на 
съответните организации има таблица, в която да се 
постави подпис и да се посочи населеното място, от 
което е дарителят.

Погледнах - имаше към 5-6 реда попълнени, но с един 
и същи почерк и „дарени” суми от порядъка на 10-30 лв. 
А знам отлично, че няма такава асоциация и никой от 
СГБ или РО не издава такива сертификати! Още повече, 
че тази година през пролетта председателят на СГБ 
Николай Нинов публично обяви, че СГБ не събира дарения 
и изобщо не може да осъществява подобна дейност!

На около 20 метра от този човек подобни дарения е 
събирала и жена. Според външния вид, и двамата са роми.

За подобни случаи в другите градове също полу-
чихме сигнали. Най-малкото, не е почтено да се за-
блуждават и подвеждат хората, като използват 
липсата или увреждането на дадено сетиво, за да се 
събират дарения!

 Уважаеми читатели на в. „Тиши-
на”, искрено се надяваме никой от 
вас да не е повярвал на тази измама! 

 Всички знаете, че напоследък в стра-
ната се вихрят телефонни измамници, 
които под състрадателен предлог прис-
вояват и последните пари на възрастни 
хора. Министерството на вътрешните 
работи почти всяка седмица информи-
ра – чрез телевизия и други медии, че 
тази измама е под ударите на закона.

 Под ударите на закона е и измама-
та, на която двамата наши читатели са 
попаднали. Уведомяваме всички хора 
с увреден слух, както и цялата българ-
ска общественост, че Съюзът на глухи-
те в България никога не е участвал  -  по 
никакъв начин, в подобни начинания. 

„Изграждане на център за глухоне-
ми хора” – какво е това? Първо ние не 
сме глухонеми. А какъв Център – за 
какво се създава, къде ще го има, в кой 
град. И кой го създава? 

 Във второто писмо пък  четем, че се 
събират пари  за „Асоциация на хората 
с увреден слух и хората с физически 
увреждания”. Това пък вече е пълно 
безсмислие!

Съюзът на глухите в България 
напълно се разграничава от тези 
измами. 

 Съюзът на глухите в България има 
своя централна сграда – на ул. „Ден-
коглу” 12-14 в София. И никога и по 
никакъв начин няма намерение да из-
гражда някакъв нов „Център за глухо-
неми”.  

А за някаква „Асоциация  с други 
хора с физически увреждания”...къде 
пък това? 

Но мошениците използват „завър-
зани” думи и изрази, за да заблуждават 
гражданите. 

Тук и сега призоваваме всички 
хора с увреден слух и всички  граж-
дани, които се натъкват на подобни 
измамници да ни сигнализират!

Да сигнализират на момента и в 
съответното управление на МВР. 

Изисквайте имена на тези съби-
рачи на пари.  Снимайте ги даже, ако 
можете.

 За да ги изобличим и да бъдат на-
казани според Закона!

/Т/

ТОВА Е БЕЗОБРАЗИЕ!

На 3 юни, в слънчевата и усмихната събота, 
нашият град Бургас беше домакин на среща-
та всички нас, бившите съученици от випуск 
1992 на пловдивското училище за деца с ув-
реден слух.

След 25 години отново се видяхме! Дой-
доха повечето от нас, съучениците от трите 
паралелки на випуска. Срещата ни се състоя 
в ресторант „Форс”, който се намира близо до 
гарата и центъра на града, за да е удобно за 
всички пристигащи от цялата страна.

Бяхме запазили залата на ресторанта само 
за нашия мил празник. Мина Карагьозова и аз, 

като домакини, организирахме и програма за 
вечерта. Срещата премина с много спомени, 
игри, закачки и веселба, а голямата изненада 
за всички бе специалната торта във формата 
на книга, на която бяха изписани имената на 
всички бивши съученици. 

Вечерта премина в приятна и весела обста-
новка, направихме си много снимки за спо-
мен и на сбогуване решихме, живот и здраве 
да е само, следващата ни среща да бъде в град  
Пловдив. 

Евдалина Тодорова

Специално за Първи юни – Международ-
ният ден на детето районната организация на 
глухите в Бургас подготви за децата и внуците 
на членовете си празник, чрез който малчуга-
ните да се почувстват най-обичаните деца на 
света.   

Забавленията по повод деня на детето за-
почнаха в следобедните часове. В един от 
парковете на града обособихме специален 
кът, който беше украсен с балони по дървета-
та и храстите. А върху асфалта нарисувахме с 
тебешир квадратни рамки, в които всяко дете 
да развихри фантазията си в рисунки с помо-
щта на цветните тебешири. 

 Евдалина Тодорова, председател на РО, 
даде старт на празника, като отправи поз-
дравления към децата с пожелания да растат 
спокойни, талантливи, знаещи и можещи; да 
бъдат здрави и да носят радост на своите ро-
дители, баби и дядовци; да запазят завинаги 
детската си невинна душа и  да изживеят без-
грижно своето детство.

За доброто настроение на всички малчу-
гани имаше специално подготвена програма 
със забавни игри, съобразени с възрастта им, 
забавления и лакомства. Децата рисуваха, иг-
раха воля и се забавляваха от сърце. Заедно 

с тях в игрите се включиха  и възрастните, с 
което доказаха, че дълбоко в себе си са съхра-
нили чистата си детска душа.

Матилда Чорней
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От стр. 1
Същото потвърди и Мари 

Пеева от софийската органи-
зация на младежите с увреден 
слух, една от участничките в 
невероятното преживяване на 
„Legion Run”: „Това не е състеза-
ние. Това е за хора, които са го-
тови да преодолеят страховете 
си, да си помагат в екип и като 
цяло е събитие с много трудни 
препятствия. Благодарение на 
нашия екип, в който бяхме 50 
човека, успяхме да преминем 
всичките препятствия. Накрая 
се почувствахме доста сплотени, 
по-силни и по-успешни от вся-

ПОЧУВСТВАХМЕ СЕ СПЛОТЕНИ И ПО-УСПЕШНИ ОТ ВСЯКОГА

„ВИТОША 100”-2017 – 
С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ

ОТ „КУХНЯТА” НА 
ИНОВАТОРИТЕ

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ И СОФИЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ БЯХА ПАРТНЬОРИ  В „LEGION RUN”

„Витоша 100” е планински ултрамаратон, 
по-известен като „Обиколката на Витоша”, кой-
то от 2013 г. се провежда ежегодно около со-
фийската планина Витоша. Трасето е дълго 88 
км и 2090 м сумарно изкачване. Категориите, в 
които участниците се състезават, са три: колое-
здене, бягане и дуатлон (комбинация от двете), 
като колоездачите стартират първи в събота 
сутринта, а бегачите – в първите минути на не-
делния ден.

Стартът беше пред резиденция „Бояна”, през 
селата Владая, Рударци, язовир „Студена”, Боснек, 
Чуйпетльово, Ярема, Железница, Бистрица и Си-
меоново с финиш отново пред резиденцията. В 
последните години „Витоша 100” се провежда през 
юни, като тази година състезанието събра повече 
от 3000 участници, в това число над 2200 колоез-
дачи. В надпреварата имаше представители на 24 

държави, а чуждестранните състезатели бяха 70. 
Сред тях бяха и членове на Съюза на глухите в Бъл-
гария. За двама от тях – Георги Панталеев и Васил 
Грозев знаем от публикуваните в профилите им 
постове в социалната мрежа „Фейсбук” (миналата 
година публикувахме и разказа на Георги за учас-
тието му в обиколката със снимки от него самия), а 
за другите разбрахме от споделената от тях сним-
ка, която публикуваме. Поздравяваме ги от сърце, 
че бяха сред финалистите в този грандиозен мара-
тон, още повече, че тази година времето бе лошо и 
си е цяло предизвикателство да стигнеш благопо-
лучно до финала!

На 29 юни по БНТ HD ще бъде излъчен филм за 
тазгодишната Обиколка на Витоша. Той е част от 
сериите „Спортувай!”, посветени на инициативата 
„София 2018 – европейска столица на спорта”.

Петра Ганчева

В предходния брой на в. „Ти-
шина” разказахме за български 
екип, който разработва дланна 
гривна и приложение за нея за 
превод на жестовия език. Тъй 
като Съюзът на глухите в Бълга-
рия и екипът на „BrainHub Lab” са 
в тясно сътрудничество, водещо 
до реализация на идеята, днес 
ще разкажем малко подробнос-
ти „от кухнята” на процеса. 

Екипът на „BrainHub Lab” се 
състои от няколко програмисти, 
промишлен дизайнер и иконо-
мист. През последните десет 
месеца те са посветили цялото 
си свободно – а не само свобод-
но! – време на това да направят 
устройство за детектиране на 
жестове, а след това – да създа-
дат изкуствен интелект, който да 
превърне жестовете в звук.  

Според думите на един от раз-
работчиците, Георги Пеев, това 
предизвикателство е било едно 
от най-интересните занимания 
от практиката му като разработ-
чик на софтуер.

Друг вълнуващ факт според 
екипа е, че големите предизви-
кателства пред тях изискват ком-
петенции от различни сфери, и 
те са получили възможността не 
само да създадат нещо полезно 
за света, но и да научат много 
нови неща за света, в който жи-
веят глухите хора. Осъзнаването 
на това как ежедневието, светоу-
сещането и мирогледът могат да 
бъдат кардинално различни, ако 
човек бъде лишен от толкова 
простата възможност свободно 
да общува…

Мисълта от това колко исто-
рии могат да бъдат разказани, 
колко хора ще имат възмож-
ността да се запознаят и да об-
менят идеи подсилва мотиваци-
ята на екипа да доведе проекта 
до масово разпространение.

В предходния брой разказа-
хме, че екипът е стигнал до рабо-
тещ прототип, с което по мнения 
от самия екип те са прекрачили 
само първото стъпало в тяхната 
разработка.

Тъй като амбициите на екипа 
са насочени към това да дока-
рат продукта си до нуждаещите 
се хора, сега те стартираха пре-

крачването на следващото стъ-
пало – а именно, да доведат про-
тотипа си до устройство, което 
може да се ползва в ежедневие-
то, както и приложението им да 
позволява свободен превод в 
реално време. 

Преодоляването на това стъпа-
ло обаче е възможно само ако еки-
път бъде съсредоточен върху този 
проект, а не членовете на екипа да 
го правят в свободното си време. 
Което от своя страна подразби-
ра, че екипът на „BrainHub Lab” са 
стартирали кампания по привли-
чане на инвестиции и средства за 
разработката им. 

 „Привличането на капитал 
ще позволи разработката да 
продължи да живее и да бъде 
доведена до логичния й край, и 
е критично на този етап, защото 
ни предстои все още много ра-
бота, за да се стигне до хората”, 
казва Димитър Банков, един от 
основателите на „BrainHub Lab”.

Разбира се, ентусиазмът в 
екипа на „BrainHub Lab” няма да 
спре участниците в случай, че не 
успеят да привлекат необходи-
мите средства. И те са сигурни, 
че макар и по-бавно, но рано 
или късно тяхната идея – която 
вече е материализирана и рабо-
ти – ще стигне до света!

Силвана Павлова
За контакти:

BrainHub Lab - екип
https://brainhub.co 

https://www.facebook.com/
brainhublab/ 

кога! За личното преживяване... 
Имаше една участничка, с фобия 
от тъмните тунели и ние ги пре-
минахме заедно с нея, не я ос-
тавихме и й помогнахме да пре-
одолее своята фобия. Накрая тя 
успя да премине и се почувства 
много, много силна, това си беше 
страхотно изживяване!”

Мари допълва, че инициатор-
ката за участието в „Legion Run” е 
Христина Капициду от Българ-
ския студентски съюз на глу-
хите, която се свързала с тях и 
предложила заедно да участват: 
„Ние организирахме така неща-
та, че се обединихме с Български 

студентски съюз на глухите и 
станахме партньори с „Legion 
Run”.

Да, „Legion Run” не е състеза-
ние. Организаторите описват 
събитието като „забавление за 
приятели, колеги и дори семей-
ства”. Феновете на адреналина 
тази година тестваха физиката 
и психиката си по трасе с над 
20 препятствия, изградено за 
целите на събитието близо до 
Елин Пелин. Участниците се 
изправиха пред интригуващи 
предизвикателства като Nox 
Arca – тъмни и тесни тунели на 
няколко нива с един-единствен 
изход;   Fenestra – вертикални 
стени с тесни прозорчета за 
провиране; Oculus – катерене 
по 5-метрова стълба, следвано 
от спускане по пожарникар-
ски пилон в яма с кална, леде-
на вода и много други. Едно от 
популярните препятствия тази 
година беше Black Ram Spout 
със значение за думата „водо-
пад”. За да го преминат, учас-
тниците трябва да се изкатерят 
по мрежата от корабни въжета, 
срещайки силния отпор на па-
дащите студени води на водо-
пада. 

Към момента близо 40 000 

души са участвали в събития на 
Legion Run, като броят им не-
прекъснато расте. Сред тях бяха 
и много от младите хора с увре-
ден слух. За преживяното от тях 
разказват публикуваните от Ева 
Абрамович, Людмила и Таня Гър-
кова снимки.

Петра Ганчева
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ХХVII ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТ ВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА СГБ
                  БЛЕСНА С НОВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ И НОВИ ТАЛАНТИ

От стр. 1

Има го, възроден е духът на СГБ! Онзи – 
от преди 83 години, когато съюзът ни се 
е основал от някои (всъщност велики) ен-
тусиасти! На този фестивал това  истински 
се разбра – да, ентусиазмът  просто се е 
върнал. Същият онзи ентусиазъм!  

Дали заради трудното време, в което 
живеем, дали заради необоснованото 
неразбиране  на нашите проблеми сега, 
дали заради непризнаването на езика ни? 
Кой знае?

Ако беше дошъл тук, в Карлово, някой 
депутат от тези, които не признаха наско-
ро езика на жестовете ни, щеше просто да 
„влезе под стола”. Но… столовете  бяха ни-
ски, а и депутати нямаше. 

Ще дойдат. Сигурно е - скоро.
Но нека сега отдадем заслуженото ува-

жение към художествените ръководители 
на съставите и към координаторите на ра-
йонните организации, които с толкова лю-
бов и с такава всеотдайност месеци наред 
са работили, за да бъдат всички участници 
тук – 153 съюзни членове, така горди и до-
волни от себе си.

Да, горди бяха всички участници! И не 
само заради безкрайните аплодисменти, 
които получаваха в залата. Но и заради 
себе си – за онзи труд, който другите не 
познават и с който те се доказаха – всеки 
един,  като можещ, като талантлив човек, 
като творец с уникален талант! 

Достойно е да отдадем и заслужената 
благодарност на художествените ръково-
дители на съставите от всички районни 
организации.  Всъщност – такова новатор-
ство, такава любов и желание за перфект-
ност на изпълненията не бяхме виждали. 
Чест им прави на тези хора!

Както и на ръководителите на състави-
те от училищата за деца с увреден слух. На 
онези вдъхновяващи млади жени, които 
караха децата да бъдат малки „магьосни-
ци” на сцената.

Уважение и за изпълнителите от „Жес-
тим”. Чисто нови постановки представиха 
те. С професионално качество! 

Невероятен ден, невероятен спектакъл 
сътвориха всички наши самодейци! Това 
видяха и жителите на Карлово, които уж 
случайно влизаха в залата, но оставаха с 
часове.

А фестивалът започна така:
Поради непредвидени обстоятелства, 

които възпрепятстваха присъствието на 
председателя на СГБ Николай Нинов, ХХVII 
фестивал на художествената самодейност 
бе открит от Диян Демиров, заместник 
председател на Съюза на глухите в Бъл-
гария и член на Управителния съвет. На 
откриването присъстваха заместник пред-
седателят на община Карлово Антон Ми-
нев, както и председателят на читалище 
„Васил Левски 1861 г.” Иван  Хаджийски. 

Думите на Диян Демиров стоплиха 
още в самото начало атмосферата на фес-
тивала.

Ето какво каза той: 
„Понеже г-н Нинов, председателят 

на Съюза на глухите в България е въз-
препятстван и не присъства в момен-
та тук в залата, на мен се падна ог-
ромната чест да открия ХХVII Нацио-
нален фестивал на художествената 
самодейност.

Приятели, вие всички знаете, че на-
шите фестивали се провеждат през 
две години. И винаги в градове, които да 
дават  нова култура на членовете ни за 
българските обичаи, нрави  и светини. 
Тази година избрахме фестивалът  да 
бъде в този исторически възрожденски 
край – в град Карлово.

Приятели, знаете какво е художест-
веното изкуство за глухите хора, за 
слепите, за инвалидите. Изкуството 
е начин на възраждане! Най-важното 
в живота на човека. Наред с таланта, 
с много и много труд се постига това.

Ние желаем да покажем на света – 
че можем.

Тук сме се събрали за два дни в този 
красив край, като стари приятели -  да 
си поговорим, де се видим. Но и да наме-
рим нови приятели. А молбата ми към 
всички вас е  да осъществим най-важна-
та цел  на нашето мероприятие - да 
покажем на обществото нашите пре-
красни възможности и разнородни та-
ланти!”

Г-н Демиров представи на сцената и 
официалните гости на нашето меропри-
ятие: „Всички вие познавате г-н Васил 
Панев, почетният председател на Съюза 
на глухите в България. А патрон на фести-
вала – което е за нас изключителна чест, 
е кметът на община  Карлово,  г-н Емил 
Кабаиванов. В момента тук присъства за-
местник кметът на община Карлово – г-н 
Антон Минев. Тук е и г-н Иван Хаджий-
ски, председателят на Народно читалище 
„Васил Левски 1861 г.”

Последваха и приветствията към нас. 
Заместник кметът на община Карлово 

Антон Минев  с вълнение изказа своите 
добри пожелания: 

На стр. 5
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От стр. 4

„Уважаеми госпожи и господа, за мен 
е удоволствие да ви приветствам от 
сцената на народно читалище „Васил 
Левски 1861 г.” – град Карлово! Да ви 
приветствам с „Добре дошли” в нашия 
град  - градът на Апостола, градът на 
розата! Надявам се, че във времето, 
макар и кратко, което ще прекарате 
тук, в нашия град, вие ще добиете пред-
става за красотите на нашия район, и 
ще заобичате още повече нашия град, 
и  винаги ще бъдете наши скъпи гости. 
Искам да използвам и аз възможността 
да пожелая успех на всички участници 
на тази сцена. А на всички, които ще 
бъдат публика – да се насладят на чу-
десните им изпълнения. На добър час!”

Връчен бе поздравителен адрес от име-
то на кмета на община Карлово, д-р Емил 
Кабаиванов до всички участници, в който 
се казваше: 

„Уважаеми г-н Нинов, скъпи участници, 
приемете моите поздрави по повод ХХVII 
Национален фестивал на художестве-
ната самодейност на хората с увреден 
слух. За мен е голямо удоволствие да бъда 
ваш домакин и патрон на мероприятие-
то. Щастлив съм, че имам възможност-
та да се докосна до любовта ви към из-
куството, и всички заедно да се насладим 
на прекрасните изпълнения.

Пожелавам ви най-вече здраве, лично 
щастие и много успехи занапред. В мое 
лице имате един приятел, на когото 
можете да разчитате. Никога не забра-
вяйте, че сте можещи и достойни хора, 
с равни права, като всички българи!” 

 Последва и приветствието на предсе-
дателя на читалище „Васил Левски 1861 
г.” Иван Хаджийски.  

Всъщност нека веднага, сега и в този 
момент да кажем, че благодарение на 
неговата намеса и родолюбива чест, ние 
имахме възможността да ползваме голя-
мата зала на  читалището безвъзмездно. 
Има и такива българи!

Ето какво ни каза той: „За мен наисти-
на е удоволствие да ви приветствам 
с „Добре дошли!” на територията на 
едно от най-старите читалища в Бъл-
гария. Надявам се да прекарате добре. 
Надявам се да останете с добри впе-
чатления. И съм убеден, че тази наша 
среща няма да бъде последна. На всички 
участници пожелавам успех, а на всички 
в залата пожелавам най- важното – за-
бавлявайте се!”

Заместник председателят на СГБ Диян 
Демиров връчи в отговор  на домакините 
поздравителни адреси и специално изра-
ботени плакети за събитието, като им каза: 
„Имам надеждата да останем всички с 
прекрасни спомени от това мероприятие. 
И отново да имаме възможности за нови 
и нови срещи! И поводи за изживяване на 
прекрасни мигове!” И завърши:

Приятели, откривам официално 
ХХVII Национален фестивал на худо-
жествената самодейност! И предос-
тавям сцената  за нашите прекрасни 
артисти!”

Програмата на фестивала започна. 
А в часовете, които последваха,  нямаше 

човек, който вече да не бе разбрал, че тук, на 
ХХVII фестивал на художествената самодей-
ност на СГБ, присъстваха четири (!!!)  поколе-
ния българи. Да! Българи с увреден слух - с 
еднаква съдба през годините, но и с еднак-
вата любов към живота и един към друг. Лю-
бов, която се предава с поколенията.

Няма такова общество. Няма и такава 
доброта, която ние имахме тук – в  дни-
те на фестивала. Не само когато бяхме на 
сцената, но и когато се веселихме…

Само който не бе на фестивала, само 
той не разбра, че това бяха най-добрите 
ни дни заедно. 

А накрая всеки участник получи инди-
видуална грамота от името на председа-
теля на съюза на глухите в България. Като 
жест на уважение и признание за изклю-
чителния труд и съпричастност към наше-
то добро дело!

Йорданка Димитрова
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44 ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Закон за жестомимичния език в България няма. Няма и да има скоро, уважаеми чита-

тели на вестник „Тишина”.
И в тази  година, а може и по-късно, България ще се запомни  в историята на държа-

вите от Европейския съюз, като единствената /заедно с Люксембург/, в която хората 
с увреден слух не са” признати”, да говорят наравно с другите.

На 7 юни тази година депутатите в 44-ия Парламент на Република България отхвър-
лиха на първо четене представения проекто закон за жестомимичния език.

Всъщност думата „отхвърлиха” не е нито вярна, нито точна. Защото болшин-
ството от тези умни депутати  гласуваха… „въздържал се”. Да -  нито „за” нито „про-
тив”!   Въздържаха се –  какъв по-добър подход от този на Пилат Понтийски, който 
просто си измил ръцете и казал, ами това беше от мен.

Всъщност от какво се въздържаха мнозинството от депутатите? От изпълнение-
то на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания? От приетите решения 
на няколко български правителства във връзка с нейното изпълнение? Или от… срама, 
че има глухи хора, с които те трябва да контактуват адекватно на техния жестов 
език?

 Не, не! Въздържаха се заради своя партиен егоцентризъм. Въздържаха се  с овчедуш-
ното спазване на партийната дисциплина. Защото… Защото законопроектът бил 
внесен от една политическа партия, ама другата естествено, не иска да го одобри.  
Трета пък трябваше да балансира, ако иска. Четвъртата подкрепи втората …. Тол-
кова познато и „изтъркано” действие,  което сме виждали толкова години вече !

Но замисли ли се сега някой  от тези депутати, „вдигащи под команда” ръце в Пар-
ламента, че  Съюзът на глухите  в България е социална организация, с  хора от всички 
политически сили. Ами да – и от ГЕРБ, и от БСП, и от ДПС, и от Воля, и от АБВ, и от Па-
триоти, и от коя ли не друга партия, имат привърженици от  глухите. 

И всички те, глухите, искат и очакват от тях  да имат признат език, с  който до-
стойно да говорят и общуват не само помежду си , но дори и в предпочитаните си пар-
тии.

Проектозаконът за жестмимичният  език бе подценен от 44-о Народно събрание. 
Подценен!  

И нека грехът носят политиците! Дори за разделението на глухите, което недо-
стойно бе употребено. 

Георги Гьоков, 
вносител на 
законопроекта, 
БСП:

„В България живеят 
над 120 хиляди души 
с различна степен на 
увреждане на слуха. 
По статистически 
данни около 50 хи-
ляди от тях ползват 
ж е с т о м и м и ч н и я 

език. Това означава, че останалите с такива 
проблеми са обречени на изолация и невъз-
можност да се реализират в обществото. Към 
настоящия момент България е една от двете 
страни държави-членки на Европейския съюз, 
която не е уредила законово ползването на 
жестовия език. Другата е Люксембург. В някои 
държави като Австрия, Португалия и Финлан-
дия този език е признат и на конституционно 
равнище. Основната ни цел е с този законо-
проект да уредим обществените отношения, 
свързани с използването на българския жес-
томимичен език, като средство за общуване 
на хората с увреден слух. С официализира-
нето на жестомимичния език ще се създадат 
условия за пълноценната реализация и инте-
грация в обществото на тези хора. Един човек, 
който няма необходимата възможност за ко-
муникации, просто няма как да се интегрира 
в обществото. Целта на закона е да помага 
на тези хора да се обогатяват с информация 
от околния свят. Знаете, че съвременното ни 
общество е на високо информационно ниво 
и всеки без информация е обречен на изола-
ция. С този законопроект България отговаря 
на конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания, която е ратифицирана от Ев-
ропейския съюз през 2010 г., а от 2012 г. рати-
фикацията й е факт и за България. Липсата на 
държавна политика за въвеждането на този 
език е пречка за интеграцията на тези хора в 
обществото и пречи на подрастващите. Чрез 
уреждането му в закона, хората ще могат да 
се реализират пълноценно в обществото. В 
съответствие със закона жестомимичният 
език става гаранция за равна възможност за 
хората със слухови увреждания. Необходимо 
е обучение на преводачи, които ще работят с 

деца. Освен това хората ще могат да работят с 
администрацията и да работят.”

Валери 
Жаблянов, 
заместник 
председател на 
Народното 
събрание:

„Днешният дебат 
е пример за оне-
зи ситуации, които 
българският народ 
би описал на нежес-
томимичен език, че 

когато не искаш да свършиш една работа, ще 
намериш много аргументи. Не съм си пред-
ставял, че този законопроект ще доведе до 
такъв дебат. Не мога да разбера част от ар-
гументите, които се основават на научното 
съществуване или необходимостта от научно 
доказване на жестомимичен език. Както стана 
ясно от всички изказвания дотук, това е жива 
система на разговор или на общуване между 
български граждани на български език. Тук 
не става въпрос за някакъв чужд език. Става 
въпрос за нашия собствен български език. 
Няма език, който да е възникнал в резултат на 
това, че е гласуван със закон. Нали ние не си 
представяме тук, че светът се управлява със 
законите, които гласуваме? Неслучайно в за-
кона е записано, че той има за цел да уреди 
съществуващи отношения.”

Михаил Христов, 
БСП:

„Патриотите и ГЕРБ не 
са наясно какъв закон 
отхвърлиха при гла-
суването на жестоми-
мичния език,” сподели 
в „Денят ON AIR” депу-
татът от гражданската 
квота на БСП Михаил 
Христов. „Само в Бъл-
гария и Люксембург 
от целия Европейски 
съюз жестомимични-
ят език не е узаконен. 

Целта на законопроекта беше самият жестоми-
мичен език да придобие своята правна форма, 
защото дори когато глухите научават формално 
езика на страната, в случая българския, той не 
се превръща в техния вътрешен глас и в езика, 
на който мислят. Жестомимичния език си остава 
за тях основен.”, поясни той и добави, че с неу-
законяването му възникват проблеми както за 
преводачите, така и за децата с увреден слух, за-
щото на този език не се преподава в училищата. 
И изтъкна: „Когато по телевизията има превода-
чи на жестомимичен език, те на кой език гово-
рят? На език, който се разбира от всички хора с 
увреден слух. Жестомимичният език е унифици-
ран!”, подчерта гостът на Bulgaria ON AIR.

Елена Йончева, 
БСП:

„Днес е позорен ден 
за българската де-
мокрация, мнозин-
ството оряза правата 
на хората с увреден 
слух. Управляващото 
мнозинство в пар-
ламента отхвърли 
българския закон за 
жестомимичен език, 
който регулира из-
ползването и изуча-
ването на българ-
ския жестомимичен 
език. Този закон ре-
гулира обучението 

на учители и студенти за превод от и на жес-
томимичен език.”

Хасан Адемов,
председател на 
Комисията по 
труда и 
социалната 
политика в НС:

„ДПС ще подкрепи 
Закона за жесто-
мимичния език. За-
конът трябва да се 
приеме, защото има 
конвенция на ООН. 

Освен това по този закон са необходими екс-
пертни и надпартийни усилия. Трябва да при-
знаем факта, че в живия живот този език съ-
ществува, признат или не. Този език трябва да 
има статут на такъв.”

Крум Зарков, 
БСП:

„150 000 българи 
със слухови увреж-
дания са изолира-
ни от обществения 
живот заради упра-
вляващите. Това е и 
икономически про-
блем, защото са ра-
ботоспособни хора, 
които имат нужда 
от условия да бъдат 
внедрени в обще-
ството, но на прак-
тика са изолирани. 
Зарков обясни, че те 

трябва да имат свой език, за да могат да бъ-
дат пълноценни граждани на страната. Ако 
имаше воля, за няколко седмици този про-
блем щеше да бъде решен.”

Минчо Коралски, 
изпълнителен директор на Агенцията за 
хората с увреждания:

„Приемането на този закон е крайно наложи-
телно, защото това е достоен начин на кому-
никиране на хората с увреден слух в админи-
страцията и в институциите.”  

ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА НА ДЕПУТАТИТЕ:

 МАЛКО СТАТИСТИКА ЗА ЗАКОНОВО И КОНСТИТУЦИОННО ПРИЗНАТИ ЖЕСТОМИМИЧНИ ЕЗИЦИ В НЯКОИ СТРАНИ ПО СВЕТА
Австралия - законово: Auslan беше 
признат от австралийското пра-
вителство като „език, различен от 
английски“ и предпочитания език 
на общността на глухите в поли-
тически декларации през 1987 г. и 
1991 г. Това признание не гарантира 
предоставянето на услуги в Auslan, 
но използването на Auslan в глухи-
те образование и предоставяне на 
Auslan / английските преводачи е 
все по-често.
Австрия  – с промяна в консти-
туцията: австрийският жесто-
мимичен език (Österreichische 
Gebärdensprache, OGS) бе признат 
от австрийския парламент през 
2005 г., като на 1 септември 2005 
г. в Конституцията на Австрия бе 
включен нов член 8: „Австрийският 
жестомимичен език е признат за не-
зависим език и законите ще опреде-
лят подробностите.“) 
Белгия – законово - Френска общ-
ност: Парламентът на френската 
част на Белгия признава LSFB (френ-
ско-белгийския жестомимичен език) 
с постановление през октомври 
2003 г. В указ за признаване на жес-
томимичния език се казва, че: „Това 
се отнася символично, признаване-
то върви ръка за ръка с обща мяр-
ка, позволяваща на всеки министър 

да предприеме действия в области, 
отнасящи се до правомощията си. 
Фламандската общност: фламанд-
ският жестомимичен език  (VGT) е 
признат с указ през април 2006 г. 
от фламандския парламент, като 
признаването предполага културно 
(символично) признаване; създава-
не на комисия, която ще консулти-
ра фламандското правителство по 
всички въпроси, свързани с VGT и 
на структурното финансиране на 
научните изследвания и развитието 
на VGT. Това признание е ускорено 
от една от най-успешните някога 
петиции, чийто инициатор е Хелга 
Стивънс, и нейните преводачи във 
фламандския парламент.
Бразилия – законово -   законно 
признат през 2002 г., но не може 
да замести писмения португалски, 
което бе регламентирано през 2005 
г. със закон, в който е посочено, че 
езикът трябва да се преподава като 
част от образованието и учебните 
програми, като той може да бъде   
избираем предмет. Училищата и 
здравните заведения трябва да пре-
доставят достъп на глухите хора. 
Венецуела – конституционно - 
признат в страната  с поправка в 
конституцията на 12 ноември 1999 
година.

Дания  – правно признаване на 
13 май 2014 г. Датският парламент 
създава Датски жестомимичен съ-
вет, който да „разработи принципи 
и насоки за мониторинга на датския 
жестомимичен език и предлага съ-
вети и информация.” за датски език 
на знак.”
Европейски съюз – законово: (без 
България и Люксембург), ЕП  еди-
нодушно одобри резолюция за жес-
товите езици на 17 юни 1988 г., която 
призовава всички страни-членки за 
признаване на техните национални 
езици на знаците като официални 
езици на глухите.
Зимбабве  - конституционно - през 
2013 г. обявен в конституциятана 
страната за един от шестнайсетте 
„официално признати езици на Зим-
бабве”. 
Индия - няма официално призна-
ване.
Ирландия  - въпреки, че няма офи-
циално признаване на ирландския 
жестомимичен език, има призиви да 
се направи ирландски жестомимичен 
език третия официален език в Ирлан-
дия, след ирландския и английски 
език, което може да се случи само 
чрез референдум за изменение на 
конституцията. Северна Ирландия – 
законово и двата – британският и 

ирландският жестомимичен език (без 
този на северна Ирландия)   са при-
знати за официални езици, но те все 
още нямат същия статут като офици-
алния език за страната. 
Исландия - законово признат на 27 
май 2011 г. с конституционни права 
и като първи език на глухите в об-
ластта на образованието през 2004. 
Испания  – законово - на 28 юни 
2007 г., испанският и каталунският 
езици на знаците са били признати 
от испанския парламент да бъдат 
официални езици в Испания. 
Италия – няма официално при-
знаване все още.  
Канада  – в една част: съдебната 
– законово, като в няколко про-
винции на Канада ASL официално е 
признат малцинствен език, с вгра-
дени права. 
Кения  – конституционно – жесто-
мимичният език е признат с Консти-
туцията на Кения, като се посочва, че 
държавата трябва да насърчава раз-
витието и използването на кенийския 
език на знаците, който после, в член 
120, ал. 1 гласи, че официалните езици 
на парламента са кисвахили, англий-
ски и кенийският език на знаците, като 
дейността на парламента може да се 
провежда на английски, кисвахили и 
кенийски език на знаците.

Македония – законово – македон-
ският жестомимичен език е офици-
ално признат като „естествен начин 
на общуване между хората“.  Регла-
ментиран е със закон, който позво-
лява на студентите с увреден слух и 
на всеки индивид в страната да учи 
езика. Също така, законът защитава 
правото на преводач за учениците 
със специални образователни по-
требности, както и всеки друг глух 
човек може да поиска преводач. 
Малта  – законово – малтийският 
жестомимичен език (LSM) офици-
ално е признат от парламента през 
март 2016 г.  
Мексико  – законово – официално 
жестомимичният мексикански език 
е обявен за национален език през 
2003 г., и започва да се използва в 
образованието. 
Непал  - не е официално признат, 
но законово е признато правото 
на глухите на собствен ЖЕ и използ-
ването на непалския жестомимичен 
език в образованието, обществения 
живот, правната сфера, и т. н. 
Нова Зеландия – законово –  на 6 
април 2006 г.  новозеландският жес-
томимичен език става третият офи-
циален език в страната, наравно с 
маорския и английския. 

На стр. 7



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 77720 юни 201720 юни 201720 юни 2017 Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

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

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

Дизайн: 
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ:
Петра ГАНЧЕВА
http://www.facebook.com/sgbbulgaria

Печатница: 
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

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

Александър ДОБРЕВ, 
администратор 

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

e-mail: tishina@sgbbg.com

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

ПОДЦЕНИ ЗАКОНА ЗА ЖЕСТОМИМИЧНИЯ ЕЗИК
ЛИЧНИ:

 МАЛКО СТАТИСТИКА ЗА ЗАКОНОВО И КОНСТИТУЦИОННО ПРИЗНАТИ ЖЕСТОМИМИЧНИ ЕЗИЦИ В НЯКОИ СТРАНИ ПО СВЕТА
От стр. 6

Норвегия – законово признат в об-
разованието.
Папуа Нова Гвинея  – законово 
признат през май 2015 г.
Португалия  – конститутционно 
признат.
Русия  – законово частично - с фе-
дералния закон „За защита на хората 
с увреждания”, руският жестов език 
(РЖЯ) се счита за език, използван 
само за вътрешно-лична комуника-
ция, което означава, че не се предос-
тавя държавна подкрепа за езика.
Словашка република  – законово 
– през 1995 г. 
Съединените американски 
щати  – законово частично – мно-

го отделните щати имат закони, 
с които признават  американския 
жестомимичен зеик (ASL) като „чужд 
език”; частично е признат като език 
на преподаване в училищата.  
Тайланд – законово – тайландският 
жестомимичен език е признат като 
национален език на глухите хора в 
Тайланд на 17 август 1999 г. в резо-
люция, подписана от постоянния 
секретар по въпросите на обра-
зованието, от името на правител-
ството на Кралство Тайланд, което 
утвърждава правата на хората с 
увреден слух, с конкретни дейст-
вия от правителството, включител-
но наемането на хората с увреден 
слух като учители и инструктори на 
езика на знаците в глухи училища и 

осигуряване на преводачи за глухи-
те хора във висшето образование.
Турция – не е официално признат, 
но на 1 юли 2005 г. е приет актуали-
зиран закон за хората с увреждания, 
в който за първи път в турското за-
конодателство се правят препратки 
към жестомимичен превод.  Закон 
№.  15 казва, че езика на знаците 
трябва да се използва в системата 
за глухи образование, както и закон 
30, в който се казва, че на езика на 
знаците трябва да се предостави 
превод на хората с увреден слух.
Уганда – конституционно – на 8 ок-
томври 1995 г. с промяна в конститу-
цията Уганда става една от четирите 
страни в света с конституционно 
признат жестомимичен език. 

Уругвай – законово – въпреки, че не 
съществуват официални езици в стра-
ната, през 2001 г. е със закон е признат 
за уругвайски жестомимичен език.  
Финландия  – конституционно е 
признат в конституцията през ав-
густ 1995 година.
Холандия  - не е признат офици-
ално. 
Чили – законово: чилийският жес-
томимичен език (LSCh), е влязъл в 
сила със закон № 20422, през 2010 
г., с цел да се гарантира правото 
на равни възможности за хората с 
увреждания, отричайки всякаква 
форма на дискриминация срещу 
тях, като признава езика на знаците, 
като естествени средства за комуни-
кация от общността на глухите. 

Чехия  - правно признаване като 
чешки език със Закона за жестоми-
мичния език 155/1998 Sb ( „Zakon о 
znakové řeči 155/1998 Sb“).
Шри Ланка – законово - на 26 сеп-
тември 2010 г.
Южна Африка - не е изрично при-
знат, но процесът езикът да стане 
-ти официален език на страната с 
поправка в конституцията, е в ход 
на парламентарно ниво.
Южна Корея – законово - на 31 де-
кември 2015 г. Народното събрание 
прие закон, с който се признава ко-
рейският жестомимичен език като 
един от официалните езици на Корея.
Превод и редакция Петра Ганчева
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/
Legal_

Мнозинството отхвърля „чуждите” 
законопроекти с късогледо високомерие 

Защо им трябваше на ГЕРБ да „смачкат“ законопроекта на БСП за жестомимичния език?

Парламентът макар и със скоростта на парен влак, заработи. И вече разглежда законопроек-
ти. Първият за тази седмица бе внесен от „БСП за България” - законопроектът за жестомимичния 
език. И след ожесточена двучасова дискусия, в която от левицата напомняха необходимостта 
от такъв закон и изтъкваха, че в ЕС само две страни – България и Люксембург нямат, а от ГЕРБ 
критикуваха текстовете като писани на коляно, недомислени, схематични и недовършени, той 
бе отхвърлен. 

Но по-интересно е как стана това. И защо.
ГЕРБ и Обединени патриоти все пак решиха, че не е добър знак да гласуват против и техните 

110 гласа бяха „въздържал се”, намериха се само двама депутати „против”.
„БСП за България”, ДПС и „Воля” гласуваха „за” - общо 102 гласа.
Оттук следват поне два извода.
Първият се набива на очи. Мнозинството предпочита да демонстрира късогледо високо-

мерие. Защото, когато мачкаш от парламентарната трибуна всяко нещо, което предлага 
опозицията, дори и когато съзнаваш, че предложението е смислено и от него има полза, 
това е високомерие. А когато го правиш на инат, без да държиш сметка на впечатлението, 
което създаваш и на факта, че позицията ти минава на косъм – това е късогледство.

Няма някой в Народното събрание, който да не е наясно, че такъв закон е необходим. 
Председателят на социалната комисия д-р Хасан Адемов обясни най-точно това положе-
ние: „То е ясно, че трябва да се приеме, защото има конвенция на ООН!”

Пред ГЕРБ, като партия лидер в Народното събрание, имаше няколко възможности да по-
каже добронамереност - в обществен план - към съдбата на различния, в политически – към 
опонента.

Вариант 1. Ако толкова не харесваха законопроекта на БСП и държаха да има „наистина рабо-
тещи” текстове (каквито бяха повечето от аргументите им), защо не внесоха свой законопроект? 
Тогава двата проекта щяха да се разглеждат заедно в пленарната зала. И мнозинството можеше, 
както да одобри и двата със забележката, че между двете четения ще бъде изработен един про-
ект, така и да пусне напред само своя и да отхвърли още на първо четене този на левицата. Но 
при всички случаи щеше да демонстрира цивилизовано поведение. Защото отношението към 
хората с увреждания, каквито и да са те и колкото и да са те на брой в страната, е белег за ци-
вилизованост на първо място. На второ място е демонстрация на съпричастност и социална 
чувствителност. Което също е белег на принадлежност към ценностите на Европейския съюз.

Вариант 2. Мнозинството можеше да одобри на първо четене внесения от БСП законопро-
ект, като посочи възраженията си по него. Както впрочем направи д-р Адемов. Да увеличи вре-
мето между първо и второ четене и да предложи напълно преработен законопроект. С което 
също щеше да демонстрира загриженост към различните и цивилизованост.

Но вместо това, ГЕРБ и Обединени патриоти предпочетоха третия вариант. Да мачкат опози-
цията като танк. И пътем да ръсят изказвания в духа на „само ние знаем как, само не можем” и да 
назидават от трибуната - „Не е важно количеството, а качеството на внесените законопроекти. 
Законотворчеството не е състезание!” Явно такова поведение им изглежда най-приемливо от 
политическа гледна точка. Пасва им някак. В пленарната зала имаше учудващо много желаещи 
от ГЕРБ да се изказват. Депутатите от мнозинството обикновено не са по речите, затова от 2009 
г. досега така и не излъчиха поне една дузина пламенни оратори.

Защо ГЕРБ избраха такова поведение? Защото е най-балканско и мачовско? Най-близко до 
традициите на Гочоулу и Дочоулу? Нали ги отричат, нали всеки път, когато се изказва в някоя 
медия председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов твърди, че управляващите искат нещата 
да стават с общонационален консенсус. Или може би очакват консенсусно поведение като това 
на БЗНС от времето, когато управляваше БКП? Може би разбират опозицията като някой, който 
просто не е на власт и следователно, не може да слага свои хора тук и там, но иначе е „съгласна 
буква”?

Но когато след всички заклинания от трибуната, събереш само десет гласа повече, ста-
ва смешно. Късогледството лъсва! Особено, като си припомни човек, че управляващата 
коалиция е от два политически субекта, от които единият се дели на още три.

Оттук изводите са два. Първо - ГЕРБ са много добри във воденето на политика на инат. 
Тя си им харесва.

И второ, че подкрепата им в Народното събрание е минимална.
Което пък означава само едно – това е рискова игра по ръба на острието. Защото утре изне-

виделица ще се появи някакъв социален проблем, ще нарасне като снежна топка (винаги става 
така) и в Народното събрание управляващите ще имат нужда от всеки глас подкрепа.

Но тогава желаещите публично да се наредят зад властта и, следователно, срещу народа, 
рязко ще намалеят.

Красина Кръстева, epizenter.bg
http://epicenter.bg/article/Mnozinstvoto-othvarlya--chuzhdite--zakonoproekti-s-kasogledo-

visokomerie/129356/11/33

Новото – добре забравено старо
„Всяко ново е добре забравено старо” -  тази римска мъдрост се потвърди 

наскоро, когато на 7 юни на първо четене депутатите отхвърлиха законопро-
екта за жестомимичен език. Почти веднага след това имаше и пресконферен-
ция, която предизвика широк отзвук в социалната мрежа фейсбук – не само 
в съюзната страница, но и сред глухата общност. С публичния си пост в нея 
исках да изразя позицията си не само към депутатите, но и към всички хора с 
увреждане на слуха.

Реагирах като журналист и като човек с напълно загубен слух, защото изпитах за 
пореден път огромно разочарование и болка. Същите чувства ме бяха завладели и 
преди две години, когато в емисия на Специализираното продаване за хора с увреден 
слух изразих притесненията и тревогата си от случващото се между хората с увреден 
слух в България. Тогава казах следното: „Ние сме едно, ние не чуваме. Този наш физи-
чески „недостатък”, грубо казано, ни обединява през всичките тези години и би тряб-
вало да бъдем заедно, да сме сплотени и единни. Боли ме, че не е така!”

Защото, по последни данни, сдруженията на хората с увреден слух, от 2005 г. насам, 
досущ като партиите и коалициите в малката ни, нищожна вече Българийка (които 
през тази година бяха цифром и словом 27 партии и 9 коалиции!!!) - взеха да стават 
все повече и всяка да дърпа към себе си „чергата”, образно казано. Но, и пак така, 
образно казано, да изтъкват пред обществото, че „НЕ ТИЯ, А НИЕ се трепем и борим 
за каузата и правата на глухите хора”. И, не стига, че станахме за смях на всички 
в страната, но и разделиха глухите на „наши” и „ваши”... 

И като казвам, че новото е добре забравено старо - през 2005 г. по повод протести-
те на опозицията на СГБ, публикувах във вестника статия, в която цитирах една пак 
така древна римска фраза – „Divide et impera!”, приписана на Юлий Цезар. „Divide et 
impera!” в превод означава „Разделяй и владей!” Тя беше нещо като верую на всич-
ки, обявили се в опозиция на Съюза на глухите в България. А е възникнала преди ве-
кове, при разширяването на римската империя. Тогава се е използвала тактиката да се 
разедини населението на дадена територия, преди да бъде нападната. Чрез подкупи 
и фиктивни конфликти местните племена са били насъсквани едно срещу друго 
и по този начин са ставали много по-слаб противник и така римляните са пече-
лили битките много по-лесно - разделени, поданиците на империята не са могли да 
осъществят и големи бунтове, което е позволило да бъдат под римско владение 
векове наред. До болка познато, нали? 

Е, същото става и днес - в глухата общност, където официално регистрираните 
сдружения са 4 и отгоре. Предостатъчно като бройка, за да се осъществява на практи-
ка именно това – „разделяй и владей” умовете на хората с увреден слух! Особено 
след отхвърлянето на законопроекта за жестомимичния език. Тези, които не са наяс-
но що е това жестомимичен език, нека прочетат изчерпателното обяснение, дадено 
не къде да е, а в световната Уикипедия: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_sign_
language 

ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ - ТОВА Е ЕЗИКЪТ, НА КОЙТО МИСЛЯТ, ГОВОРЯТ И ОБЩУВАТ ПО-
МЕЖДУ СИ ГЛУХИТЕ (не глухонемите!) хора. И не случайно - понеже съм филолог по 
образование - слагам на първо място именно „мислят”! Защото мозъкът на човека е 
така устроен, че той МИСЛИ на националния за страната, в която е роден, език!!!

Човешкият мозък, знайно е, първо поражда мисъл, която после се казва гласно в 
разговор. Т. е. от мисъл се преминава в говор, в комуникация. А ние сме в България, 
националният ни език е български. С отхвърлянето на законопроекта депутатите все 
едно обявиха, че глухите хора тук, в тази страна, не са българи и не могат да се ползват 
от изконното (изначалното, бел. авт.) си право да общуват на български, според 
Конституцията. 

Петра Ганчева
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Незабележимите хора, без които не можем

КРЪГОСЛОВИЦА

Те са сред тях, стотиците ра-
ботници в съюзните предприя-
тия „Тих труд”. Те са първите, кои-
то ги посрещат сутрин при входа 
на предприятието и последните, 
които виждат в края на работния 
си ден. Без тях, охранителите, без 
техния незабележим във всеки-
дневието труд, и работниците с 
увреден слух, и самото ръковод-
ство на предприятието не биха 
чувствали спокойствие и сигур-
ност в своите трудови делници.

Илияна Калинкова ни изпра-
ти снимки на групата охранители 
в бургаското предприятие „Тих 

труд ЕООД”, като с тях искаше 
да похвали чудесната нова уни-
форма, с която са от 12 юни. И, 
разбира се, не пропусна накрат-
ко да ги представи: Пламен Гру-
дев, най-дългогодишният член 
на охраната на предприятието, 
който повече от 10 години без-
упречно изпълнява служебните 
си задължения; Иван Колев - ви-
наги внимателен и лоялен към 
посетителите на предприятието; 
Атанас Кацаров, заварчик по 
професия, от няколко години е 
в охраната, винаги проявява съ-
вестно отношение към поставе-

ните задачи и най-новият член 
на екипа - Димитър Калинков, 
с увреден слух, който с желание 
се включва към всички строи-
телно-бояджийски дейности за 
подобряване на базата в друже-
ството.

Всички те, спокойни и делови, 
с усмивка посрещат служители-
те и работниците в ранните ут-
рини – за да е ведър и усмихнат 
трудовият им делник. Нека не 
забравяме, че това са хората, без 
които денят не би бил същият!

Петра Ганчева
Снимка Илияна Калинкова

СУДОКУ

Отговор от бр. 10

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.

Вече е юни – преход към лятно хранене Идеи с храна, които 
радват очите

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Наш белетрист и драматург /1918-2002/ - „Диви разкази”. 2. Взривно вещество. 

3. Един от континентите на земното кълбо. 4. Кратко епическо произведение. 5. Вид 
американска маймуна с брада и бакенбарди. 6. Минерал, полускъпоценен камък 
със стъклен блясък и въззелен цвят. 7. Герой на П. Р. Славейков от поемата „Изворът 
на белоногата“. 8. Широк балкон с покрив, веранда. 9.Човекоподобна маймуна. 10. 
Разказ от А. Чехов. 11. Зидана стайна печка. 12. Домоуправител, домакин. 13. Река в 
Южна Америка, втора по големина след Амазонка.

Съставила: Василка Кирова

През последните два месеца сме хапва-
ли типични за пролетта храни.  Но за да се 
чувстваме готови за лятото, трябва да пре-
минем постепенно, чрез така нареченото юн-
ско меню, към лятното хранене. Кои са типич-
ните за юни храни и с какво са полезни за нас?

Зеленчуци
Хапвайте тиквички. Печени, задушени, на супа, 

на салата, пълнени – както ви харесват. В тях има 
доста витамин А, витамин С, витамин В, богати са 
на желязо, фосфор, калий, калций, магнезий и са 
с ниско съдържание на калории. Не подминавай-
те и патладжаните - засищат бързо, богати са на 
фибри, съдържат витамини, важни за свежестта и 
младостта на кожата. Правете си салати - от туче-
ница, марули, рукола, пресен лук, моркови и крас-
тавици. Яжте повече домати, спанак и киселец, 
като не забравяте и пресните картофи.

Плодове
Юни е месецът на ягодите и черешите. Ягодите 

са богати на витамин С, витамин Е и каротин. Съ-
държат още калий,   калций, фосфор и магнезий, 
ниацин, желязо. Действат освежаващо, засищат, 
дават ви енергия и освен това избелват зъбите. 
А черешите са богати най-вече на витамин А, В 
и С, съдържат още желязо, калий, фосфор, маг-

незий, калций, натрий и кумарин. На пазара вече 
има кайсии, праскови и нектарини, които можете 
също да включите в юнското меню.

Месо
През топлите дни едва ще ви се иска да ядете 

много месо, но гледайте поне веднъж седмично 
да консумирате пилешко и свинско. През остана-
лото време наблягайте на зеленчуците, плодовете 
и… 

Риба
Това е сезонът, в който имате възможност да 

ядете най-много прясна риба и морски дарове - 
възползвайте се от него!

Подправки
Босилек, копър, риган, мента, розмарин, ма-

щерка. Пийте домашно приготвен студен чай и 
прясно изцедени сокове. Избягвайте газираните 
напитки, напоследък много се говори за тяхната 
изключителна вреда за организма.

Ще завърша с едно мое ястие, което готвя поне 
веднъж седмично през юни, при това на… сач. 
Купих си го от Трявна, когато ходих там по време 
на фестивала на художествената самодейност на 
СГБ. Имам от малка слабост към този домакински 
уред – на село баба в него ми правеше такива кат-
ми, че е цяло чудо как не се превърнах в добре 
охранено прасенце заради тях! 

В моя сач, леко намазан с мазнина, нареждам 
разрязани наполовина патладжан и две тиквич-
ки, три пресни картофа, два моркова, две големи 
гъби-печурки и две люти чушлета, които запичам 
във фурната – трябва да се знае, че сачът иска 
предварително да се включи за 15 минути фурна-
та на слаба температура, около 70-100 гр. и после 
само горната част на 200 гр. за около половин час. 
След което се включва и долната за още толкова 
време. Ястието е готово, след като изчакате сача 
да изстине малко. Разбира се, отгоре, върху зе-
ленчуците, поръсвам подправки, според вкуса. 
И пак така според вкуса, може да си сложите ка-
квито обичате зеленчуци, заедно с хапки пилешко 
или свинско месо. Да ви е сладко!

Петра Ганчева

В основата на вкусните си и здравословни творби в тази чудесна 
фотосесия Карл Клайнер използва основно зеленчуци и плодове. 
На снимките виждате как храната се превръща в симпатични, ми-
ловидни и по детски наивни скулптури. Резултатите са доста сим-
патични и провокират желание всеки да опита какво би изобретил 
със собствените си ръце от ряпа, син домат или парченца авокадо. 
Опитайте и вие!


