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ЗА ПРАЗНИКА НА СГБ

ДЕЛОВА СРЕЩА

ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК И ХОРАТА, КОИТО ГО 
ПОЛЗВАТ, ВЪПРЕКИ НЕЛЕГИТИМНОСТТА МУ

Отмина празникът ни 12 юли. 
И за съжаление, само в спомените са вече 

прекрасните ни преживявания. Толкова чакан 
ден – а отминал като миг. 

 Е, не бе миг. Защото и тази година -  вече 83-а 
по ред, Съюзът на глухите в България неизмен-
но обединява своите членове. 

И нека да припомним един стих, който всеки 
знае - защото е в нашия  съюзния химн:

„Върви напред съюзът ни единен
и няма сила да ни раздели!
Сплотени сме и докато ни има,
съюзът ни ще е с нас и в бъднини!“

Така беше и за този 12 юли 2017 г.
Снимките, които виждате сега са си самата 

истина. Бяхме заедно – поколения българи, с 
една съдба, с една радост, с едни стремежи и с 
едното голямо щастие – да бъдем заедно!  

 Нека е така и в бъднините!

Четете кореспонденциите 
на нашите дописници 

от тези прекрасни дни за нашия празник 
на стр. 3, 4 и 5.  

 На 25 юли т. г. председателят на Съюза на глу-
хите в България Николай Нинов се срещна  със 
заместник министъра на труда и социалната поли-
тика  Росица Димитрова.

Срещата се състоя в Пловдив.
Там, по покана на Националната асоциация на 

сляпо-глухите в България, с председател Димитър 
Парапанов, бяха дискутирани проблеми, свърза-
ни със сградния фонд на   НАСГБ.

В срещата участва зам областния управител на 
община Пловдив г-жа Евелина Апостолова, зам. 
кметът по социалните въпроси на област Пловдив, 
Георги Титюков, г-жа Милена Гъркова-Калинова, 
председател на Националната асоциация на пре-
водачите на жестов език в България,  както и други 
представители на местната власт.

В следващ брой на в-к „Тишина” ще ви запознаем 
подробно с разискванията по време на срещата. 

ДВА ЮБИЛЕЯ

Невероятно е. Но е истина! Четири поколения българи живеят, 
учат, работят, създават деца и култура в тези прекрасни наши район-
ни съюзни организации – 60 години вече!

Годините като че ли са малко. Но колко имена на изявени лично-
сти, колко  събития, колко ярки изяви е съхранила историята!

Четете за честванията 
на юбилейните годишнини на стр. 6-7

60 години 
районна 

организация 
в Плевен

60 години 
районна 

организация 
в Русе

Започват записвания за курса по български жестов език в СГБ
Съобщаваме на всички, които се интересуват от българския жестов език (БЖЕ), 

че започват записванията за обучителния курс по БЖЕ за новата учебна 2017-2018 година, която се 
открива на 1  октомври т. г. 

Информация може да намерите в сайта на СГБ и на e-mail: mmosheva@abv.bg
Заповядайте!

На 17 юли в информационния портал за 
неправителствените организации в България (НГО.
бг) е публикувана статията на Ралица Николова, 
озаглавена с уж безобидното „Професия жестов 
преводач”. Казвам „уж безобидното”, защото 
заглавието е подвеждащо - всъщност до голяма 
степен в публикацията се засяга Съюзът на глухите 
в България (СГБ) и със следващите си редове ще 
обясня как.

Чрез разказите си преводачите от и на жестов 
език, които, подчертавам дебело този факт, СА НА 
РАБОТА ВЪВ ФОНДАЦИЯ „ЗАСЛУШАЙ СЕ”, отправят 
директни внушения, убеждения и неоснователни 
критики и обвинения.  Още в първите редове на 
статията се цитират цифри за броя на хората 
с увреден слух в страната. Тези цифри се 

повтарят убедено, постоянно и непрекъснато 
навсякъде от „Заслушай се” – като целта е 
обществото и институциите най-вече, да бъдат 
убедени в това колко много хора използват 
жестовия език. ЦИФРИТЕ НЕ СА ВЕРНИ – НИКОГА 
НЕ Е ПРАВЕНО – НИТО ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, НИТО ОТ 
СГБ, ОФИЦИАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛУХИТЕ 
ХОРА! И това се признава и от „Заслушай се” в едно 
тяхно становище, което ще цитирам по-нататък.  

 
Четете на стр. 2

 продължението на журналистическия анализ 
на Петра Ганчева, 

който със сигурност ще „разтърси” 
съзнанието на честолюбивите  българи. 

Очакваме вашите мнения.

ЕДИН РАЗКАЗ, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА 
ТОЛКОВА ГОДИНИ ВЕЧЕ

Днес, уважаеми читатели 
ви представяме  един уника-
лен разказ

Не е имало такъв досега.  
Четете с внимание и удо-

волствие разказът на нашите 
деца и техните най-предани пре-
подаватели от Центъра за ранна 
рехабилитация на деца с увре-
ден слух към СГБ. 

 И когато душата ви се отвори 
към тези най-малки наши създа-
ния, отворете и съзнанието си 
за големия труд на прекрасния 
колектив на този наш изключи-
телен възпитателен център  в 
София - на най-красивата улица 
„Орехова гора” .

Приятно четене на стр. 8!
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От стр. 1

Тази цифра – „120 000 души с увреден слух” е спомената единствено и само 
в един много отдавнашен бюлетин на Центъра за независим живот, публику-
ван онлайн в края на 90-е години. И, изваден от контекста, този текст с броя на 
хората с увреден слух умело е използван за манипулиране от „Заслушай се” от 
момента на създаването на фондацията. Между впрочем – „Заслушай се” е реги-
стрирана като ФОНДАЦИЯ и като такава няма членска маса. Докато СГБ е нацио-
нално представителната организация с хилядна членска маса и пълноценен и 
пълноправен изразител на гласа на хората с увреден слух в България.

В разказа на Ирена Вачева, цитирам: „По-късно завършва курсове към Районно 
дружество на глухите в Пловдив, а след години сама води такива към Съюза в Со-
фия.”  Т. е. г-жа Вачева потвърждава, че на времето, когато е била съвсем млада 
и без никакъв опит в комуникацията не само с глухия си син, но и с глухите хора 
изобщо, че ИМЕННО В СГБ Е ПОЛУЧИЛА ПЪРВИТЕ СИ УРОЦИ И ОБУЧЕНИЕ НА 
ЖЕСТОВ ЕЗИК. И СЛЕД КАТО ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ ЗА ЖЕСТОВ ПРЕВОДАЧ, КА-
ТЕГОРИЯ „А”, ЗАПОЧВА ДА ВОДИ И ПРЕПОДАВА ЖЕСТОВ ЕЗИК ПО СЪЩАТА ТАЗИ 
„ОСТАРЯЛА” МЕТОДИКА И УЧЕБНИЦИ,  които критикува в статията…

Пак там се отправя и първата НЕДОСТОВЕРНОСТ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО, 
ПРОВЕЖДАНО ОТ СГБ, цитирам: „В  момента в България няма регламент за за-
плащане на труда на жестовия преводач, защото жестовият език не е офици-
ално признат. Неговите характеристики и особености тепърва предстои да 
бъдат изследвани. След като проучването приключи и езикът се узакони, Ирена 
се надява, че ще се намерят достатъчно образовани хора, които да напишат 
учебници, речници, методика за изучаването му. Единственият в момента реч-
ник е на Съюза на глухите. За съжаление той е старо издание. Много неща в него 
не са актуални и не се приемат от глухата общност. А езикът непрекъснато се 
развива, навлизат чуждици, променят се граматичните правила.”

Първо, речникът на жестов език, издаден със собствени средства от СГБ, НЕ 
Е САМО ЕДИН! В предаването на БНТ2 за жестовия език и преводачите от и на 
жестов език, което беше с участието на Милена Гъркова-Калинова, председател 
на Националната асоциация преводачите на жестов език (НАПЖЕБ) бяха пока-
зани публично речниците и спомага-
телните помагала, издадени от СГБ в 
последните 15 години.  НЕ Е ВЯРНО и 
твърдението, че те не се приемат от глу-
хата общност – за периода 1980-2005 
г.  СГБ, чрез провеждани обучителни 
курсове (като този, през който е ми-
нала и г-жа Вачева!) е обучил над 145 
преводачи на жестов език. Активно 
действащи от тях са над 100 души. 
Част от тях – те са с дългогодишна 
практика, работят като координато-
ри в районните организации на глу-
хите и като секретари в териториал-
ните организации на СГБ – и до ден 
днешен са търсени за помощ с пре-
вод на жестов език от самите глухи 
членове, особено при посещенията им в държавни институции и поделе-
нията на Министерството на труда и социалните грижи. И още един, много 
съществен и важен факт: наскоро ръководството на СГБ проведе анкетно до-
питване до всичките съюзни поделения относно ползването на услугите на 
онлайн платформата за жестов превод на „Заслушай  се”. Без изключение – 
отговорите от всички бяха, че тя НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗОБЩО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ!

Третото, което изобщо, ама съвсем НЕ Е ВЯРНО, цитирам: „Засега единствено-
то място у нас, където се провеждат курсове по жестов език за хора с увреден 
слух, е Съюзът на глухите в България, но обучението е по стара система, която 
не се използва от глухите хора у нас.” Как и защо точно г-жа Вачева, която е и 
член на НАПЖЕБ, е стигнала до това умозаключение, след   като тя присъства-
ше на общото събрание на НАПЖЕБ, на което Силвана Павлова заяви кратко и 
конкретно, че обучението на жестовите преводачи се извършва по нормите 
на НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обуче-
ние към Министерския съвет)! И сертификатите за придобиване на профе-
сията „жестов преводач” вече се издават от агенцията, на база спазените 
изисквания за преминати определен брой обучителни часове и успешно 
взет изпит след тях!

Разказът на  Даринка Борисова  започва с, цитирам: „Глухите хора нямат 
нужда от помощи. Държавните средства е по-ефективно да бъдат насо-
чени към развитието на услуги за тях.” Странно как се тиражират едни твър-
дения, които могат веднага да бъдат опровергани само с цифрите от доклада 
за отпуснатите средства за помощи на Агенцията за хора с увреждания, 
която в последните години всяка година предоставя парите за изплащане 
на помощта по чл. 51 от ЗИХУ за жестов превод и се оказва, че те винаги не 
достигат! Т. е. част от глухите хора не успяват да получат помощта поради 
недостиг на средства. Което наложи ръководството на СГБ да изиска от АХУ 
увеличение на средствата  предвид хроничния им недостиг. И излиза, че  го-
лям брой от хората с увреден слух разчитат именно на тези помощи.

По-нататък г-жа Борисова убедено твърди, цитирам: „В началото на юни БСП 
внесе в Народното събрание законопроект за българския жестомимичен език, 
който беше отхвърлен. Според Даринка „той беше написан от хора, които не 
разбират от жестов език и само Съюзът на глухите бяха дали становище”.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ПРЕМЪЛЧАВА СЕ СЪЗНАТЕЛНО, ЧЕ „ЗАСЛУШАЙ СЕ” Е ДАЛО 
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СВОЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТА!

Във въпросното си становище „Заслушай се” твърди:
1. Няма точна статистика за хората с увреден слух в България, както и за 

тези, които използват жестовия език като средство за комуникация.”
2. Фондация „Заслушай се” е неправителствена организация в обществе-

на полза, която работи за осигуряване на достъпна среда за хората с увре-
ден слух в България чрез информационните технологии.

След като още в началото на становището си „Заслушай се”  признават не-
легитимността на жестовия език (ЖЕ) и съответно и тази на преводачите 
на този език – излиза, че ЖЕ не съществува изобщо на основа на това, че 
не е узаконен, съответно и преводачите на това несъществуващо нещо са 
нелегитимни - т. е. това са същите тези преводачи, които са на работа във 
фондация „Заслушай се” и затова съвсем съзнателно „Заслушай се” не спо-
менават никъде това тяхно становище.  Защото в него, на последната стра-
ница, в т. 2 и т. 3, „Заслушай се” предлагат, забележете отново,  ПРИ НАЛИЧИЕ 
НА ОФИЦИАЛНО УТВЪРДЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЛЪЖНОСТНА ПРОФЕСИО-
НАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ПРОФЕСИЯТА „ЖЕСТОВ ПРЕВОДАЧ”, да се из-
работи „професионална длъжностна характеристика”(?!?). И пак така, ПРИ 
НАЛИЧИЕТО НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ 
ЕЗИК (НАПЖЕБ), настояват за създаването на професионална организация 
на жестовите преводачи към тях (?!?). 

А сега да се върнем на цитата от началото на разказа на г-жа Борисова, в кой-
то се казва, че „Държавните средства е по-ефективно да бъдат насочени към 
развитието на услуги за тях.”  Т. е. „Заслушай се” директно пропагандира 
парите, отпускани за жестов превод, да се насочат пак така директно към 
тях, защото, според цитираното в становището им, в т. 2, чрез своите плат-
форми „Заслушай се” извършва именно такива услуги  и разчита именно 
на държавните пари. Но и в становището си, и в статията „ЗАСЛУШАЙ СЕ” СИ 
ПРОТИВОРЕЧАТ В МНОГО ОТ НЕЩАТА, КОИТО КАЗВАТ. Като например, че от 
една страна, пак цитирам: „За Даринка предизвикателството в работата й е 
предаването на информация, която е много нова за глухия човек. Той може да 
приеме 20-30 процента от нея, тъй като няма време да я осмисли в хода на пре-
вода. Това се случва например при превод на конференции, обучения и други съ-
бития, на които се поднасят нови знания.” Това означава, че реално „Заслушай 
се”  признават, че е много трудно, почти невъзможно за един глух човек 
да възприеме в пълната й цялост предлаганата информация чрез жестов 
превод и същевременно взеха един куп пари от спонсори за разработка на 

платформа (според твърденията им 
тя е в пилотна фаза още), която е пак 
така почти невъзможна за ползване, 
защото изисква цели четири неща: 
достатъчна грамотност, за да се въз-
приема изцяло смисълът на текста 
(нещо, което глухите деца и ученици 
доказано нямат!); интернет връзка; 
таблет и стенограф. Още нещо – мно-
го научни изследвания в чужбина до-
казаха, че вниманието и възприем-
чивостта на глухия човек при жестов 
превод са активни едва в първите 
20 минути. След това психически и 
умствено той се изморява и започва 
все по-малко и по-малко да разбира 

и възприема превода. Именно поради тази особеност още от самото нача-
ло в БНТ възприеха практиката да се превеждат с ЖЕ само новините, чиито 
емисии са краткотрайни по време.

Ще завърша с цитат от разказа на  Борис Бъндев,  който визира ЖЕ  и който 
е в подкрепа на всичко, което СГБ е направил както за развитието на ЖЕ, 
така и за членовете с увреден слух: „С малък набор правилно конструирани 
жестове може да се предаде много информация. Понякога за една дума има пет 
жеста, а понякога за даден жест няма дума. Днес по света се използват стоти-
ци различни жестови езици. Всеки от тях се влияе от културата на съответ-
ната държава. Борис разказва, че на Балканите жестовете са по-емоционални, 
докато в Германия са по-пестеливи. Има и международен жестов език  (жесту-
но), който е в основата си 80 процента от американския, английския и немския 
и малко славянския. „Но дори и да не го владеят, глухите хора от различни дър-
жави могат да се разберат.” – казва той.” В първото издание на „Български 
жестов речник” основно са ползвани именно жестовите знаци от „Жесту-
но”, който беше международният жестов език, използван на 8-я световен 
конгрес на Световната федерация на глухите, на който СГБ беше домакин. 
На конгреса на този език се провеждаше цялата комуникация между делегати, 
гости, лектори и преводачи.  И нямаше никакъв проблем при разбирането 
помежду им! Впоследствие следващите речници на СГБ бяха допълнение 
към този речник, с нови 5 000 думи, които нямаха жестов аналог. Именно 
тези, новите думи, имаха над 3 жестови знаци, с които се обозначаваше не 
само смисълът, но и самата дума.

Сега, когато СГБ изрази публично подкрепата си за въвеждането на жес-
товия език и сме в очакване на резултатите от възложеното изследване 
на българския жестов език на фондация „Глухи без граници”, от фондация 
„Заслушай се” започнаха масирана пропаганда срещу СГБ. И това пролича 
особено силно след срещата, за която става дума в статията и за която се твърди, 
че са присъствали повечето от организациите на хората с увреден слух у нас 
(цитат от разказа на г-жа Борисова: „В края на юни част от екипа на фондация 
„Заслушай се” участва в среща, на която се обсъжда какви да бъдат следващи-
те стъпки за усъвършенстване на текстовете, така че  да бъдат адекватни 
на сегашното ниво на развитие на жестовия език. Срещата е по инициатива 
на Асоциацията на гражданите с увреден слух в България и важното е, че на нея 
успяват да се съберат по-голямата част от организациите, които работят в 
подкрепа на глухите хора у нас.”). Защото на въпросната среща са били едва 
три присъствали организации, сред които и „Заслушай се” и фактически 
срещата е пълен провал, което никак не е изгодно за кампанията за печелене 
на пари на фондация „Заслушай се”.

Петра Ганчева
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ЗА ПРАЗНИКА НА СГБ
Отпразнувахме Деня на СГБ 
в приятно обновения хотел 
„Студенец”

В ранното утро на 15 юли – ден, който обещаваше да 
бъде горещ и душен, членовете на районната организация в 
Пловдив нарамиха ранички, нахлупиха шапки, запасиха се 
с провизии и поеха към хотел „Студенец”, почивната съюзна 
база в Родопа планина, стопанисвана от пловдивската орга-
низация, за да отпразнуват 83-я рожден ден на СГБ. Хотелът 
ни посрещна приятно обновен и освежен от новия наемател и 
действащ на пълни обороти. Тук всеки един наш съюзен член 
може да дойде и да си отпочине от тежките работни седмици, 
да се разтовари от грижи и притеснения, и да се наслади на 
чист въздух, спокойствие и ведрина.

Тази година нашето празненство мина в по-скромен мащаб, 
но членската бройка отново гонеше стоте, като пак дойдоха 
гости от ТО в Карлово и от София. Почти през целия ден се то-
чеха пристигащи, повечето свършвайки съботния си работен 
график и дошли да си отпочинат и отпразнуват забележител-
ния ден. Това е и една от причините някои от тях да не успеят 
да видят малката програма, подготвена от Гинка Самунджи и 
Нели Саркизова. Затова пък присъстващите се позабавляваха 
с трудните въпроси, свързани със значими факти и събития 
от историята на пловдивската организация. Най-активни в 
отговорите бяха секретарката на Карлово (не можем да не ѝ 
признаем добрата памет), Пенка и Христо Георгиеви, Никола 
Костовски и други от нашите ветерани, взели дейно участие 
в някогашните събития. Младите не останаха по-назад и с хъс 
налучкваха отговорите. 

След програмата нашите доайени се впуснаха в споделяне-
то на спомени, a Гергана Илиева и Христо Георгиев с умиление 
се върнаха в далечната 1976 година, когато са направени пър-
вите копки на основите  на днешния хотел „Студенец”. Те разка-
заха как бавно и сигурно от основите до покрива е построен 
хотелът; колко много пот и доброволен труд е вложен в него 
и най-вече – сърце и всеотдайност. С искрена признателност 
и дълбоко уважение районната организация благодари на 
последните останали живи строители на „Студенец”, които са 
нашата жива история и за нас е удоволствие да ги познаваме 
и да се учим от тях на задружност и съпричастност. Затова по-
четохме и най-възрастния ни участник в празника – 91-годиш-
ния Никола Николов, като му пожелахме крепко здраве и още 
хубави слънчеви дни. 

След тази умилителна част посетителите се пръснаха по 
туристическите маси в и около хотела. По стар обичай зацвър-
чаха мръвки и кебапчета по нагорещените барбекюта и скари. 
В стола на хотела Калинчо Атанасов бе организирал почерпка 
в памет на съпругата си и така някои се върнаха с пълните си 
раници и чанти без да успеят да изконсумират храната доне-
сена от вкъщи…

Същинската част от деня премина в много разговори, закач-
ки, игри и приятно настроение за всички. Под нежните ласки 
на слънцето в прохладната Родопа някои се отделиха на гру-
пички и пообиколиха горските пътеки в близост до „Студенец”; 
набраха си горски ягоди и дъхави билки, гъби; а някои просто 
се разходиха ей-така за релакс. 

Най-шумни от всички бяха децата, разбира се. На тях да 
им сложиш спирачки е невъзможно. Щъкаха напред-назад из 
присъстващите, по поляните, масите, хотела и всичко наоколо 
тутакси се превръщаше в обект за игра при допира с малките 
детски ръчички.  Така премина денят (весело и забавно – и за 
деца, и възрастни) и в ранната вечер първите уморени се от-
правиха обратно към града, където жежкото слънце неумор-
но препичаше. Тези, които бяха с личен превоз, поостанаха до 
по-късно, а тридесет човека (предимно от младите семейства 
с деца) останаха да пренощуват в хотела и да оползотворят по-
чивката си и следващия ден. 

В интерес на истината, хотелът се превърна в притегател-
но място за почивка в празничните и почивни дни за нашите 
хора, които идват редовно тук и си прекарват чудесно сред 
приятели и свежест. Домакинът на хотела, бай Васил, е винаги 
гостоприемен и ведър и не е върнал гости. Но все пак леглова-
та база е ограничена и в този ден някои наши членове се нало-

жи да търсят възможност за спане из съседните почивни стан-
ции. Дори външни хора, привлечени от навалицата пред хоте-
ла, попитаха за възможност за пренощуване, но бяха любезно 
отпратени поради липса на легла. Откакто е отворил врати 
с новия наемател, хотелът ни е привлекателен и за външни 
туристи. Всеки желаещ може да дойде тук и да си отпочине. 
Цените, разбира се, са като за свои и чужди хора, т. е. членове-
те на СГБ се ползват с намаления, а външните гости се таксуват 
с по-висока тарифа. Ръководството на районна организация 
Пловдив е сигурно, че „Студенец” ще посреща още много пъти 
нашите членове и ще види още много наши празници – нека 
само всички да сме живи, здрави и задружни!

Текст и снимки: Тилка Кайрякова

Празнично - с приятели
За поредна година ние, чле-

новете на ТО-Добрич отбеля-
захме рождения ден на Съюза 
на глухите в България заедно 
с членовете на РО-Варна. От 
името на ТО-Добрич изказвам 
благодарност на РС на РО-Ва-
рна за добрата организация и 
за прекрасното място, което 
осигуриха, за да изкараме един 
незабравим ден заедно! 

Тази година празникът се 
проведе в еко-комплекс „Шер-
ба”. Това уникално кътче се намира на 70 км. от Варна. Ком-
плексът разполага със стаи, разпределени в хотелската част, 
една голяма и една малка фамилни къщи и три фамилни вили. 
И всичко това разположено в прекрасен парк, в който има 
обособени кътчета за отмора под високите дървета. Оказа 
се,че мястото не е случайно, а е до исторически обект, където 
са се сражавали партизани от четата „Народна дума”. В парка 
има паметни плочи на героите, а в близост до тях е запазена 
землянката, в която са се укривали.

140 членове на варненската районна организация и около 
25 деца пристигнахме в ранните предиобедни часове и вед-
нага започнаха приготовленията за традиционните спортни 
игри: теглене на въже, тласкане на гюле, скачане с чували и 
футбол. Преди да започнат състезанията, председателят на 
РО-Варна Диан Демиров приветства всички присъстващи с 
пр азника и пожела приятно изкарване. Емоциите нямаха край 
и макар леко да ръмеше дъжд, никой не се отказа от надпре-
варата. А и огромните чадъри на терасите на комплекса бяха 
чудесно средство за прикритие; имаше също така люлеещи се 
пейки с навеси. 

След игрите обядвахме в приятна обстановка и приятелски 
разговори. След обяд победителите в игрите получиха сим-
волични награди, осигурени от ръководството на „Тих труд” 
и групата за Арт-терапия от центъра за рехабилитация към 
РО-Варна. 

В късните следобедни часове с нежелание трябваше да от-
пътуваме обратно, запазили добри спомени от чудесно прека-
рания празничния ден.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич

Един незабравим ден на 
гордост, че сме членове на СГБ

Къде има по-хубаво място да отбележиш такъв празник, ка-
къвто е  денят на полагането на основите на  Съюза на глухи-
те в България? За членовете от РО на глухите в Дупница няма 

по-добро от нашето – там, до Рилския манастир! 
Поляната пред бунгалата, стопанисвани от „Тих труд”,  беше 

пълна с хора – членове на РО-Дупница, включително и от всич-
ки нейни териториални организации в Кюстендил, Петрич, 
Сандански, Благоевград и Гоце Делчев. Традиционно и члено-
вете на ТО Перник, към РО-София бяха с нас в този ден.

Председателят на организацията ни – Петър Тричков,  беше 
неуморим,  посрещаше групите,  разговаряше с хората, прием-
аше поздравленията. И след като  поздравите и пожеланията 
за много здраве и бъдещи  успехи към  членовете  на СГБ бяха 
отправени, започна веселието със  забавни игри и закачки, и 
с много награди. 

Всички  бяхме  заредени с настроение и оптимизъм. Хуба-
вото време също  спомагаше настроението да се покачва, има-
ше и сълзи – но те бяха от пушека на димящата скара…

Един незабравим ден, който ще ни зарежда със сили за 
по-упорита работа и гордост, че сме членове на Съюза на глу-
хите в България – съюз, доказал себе си вече цели 83 години!

Горица Милчева, координатор РО-Дупница

Съчетахме двете 
чествания - празника на 
СГБ със 180-годишнината от 
рождението на Васил Левски

От приемането на годишния план на РО си бяхме набеля-
зали да посетим Ловеч и Къкрина и това да бъде посветено на 
Деня на СГБ - 12 юли. Най удобната за това дата избрахме да е 
15 юли. За голяма наша радост, получихме покана от РО-Пле-
вен в същия ден да ги уважим и посетим на 15 юли в местност-
та „Кайлъка”,където те се събираха по повод тяхната юбилей-
на годишнина и 12 юли. Не можехме да откажем, защото те 
ни уважиха и бяха на нашата 75-годишнина, дори участваха с 
техни изпълнения в нашата програма. Моята идея беше да не 
казвам на никого, че ще ходим и до Плевен и така до последно 
никой не знаеше. Изненадата беше голяма при пристигането 
ни там, а радостта от срещата с нашите приятели от Плевен – 
огромна. Посрещнаха ни хладната горичка, езерото с водните 
колела, детската площадка, тенискортовете и, разбира се, раз-
ни кафененца и ресторантчета. Настанихме се в най-сенчес-
тия ресторант, където всеки си поръча по нещо за хапване, че 
бяхме поизгладнели; а  разговорите помежду ни вървяха като 
пролетен поток. 

С присъствието на председателя на СГБ, г-н Нинов, праз-
никът придоби истински смисъл. Самодейците на РО-Плевен 
изнесоха своята програма, която изгледахме с удоволствие в 
уютната и приятна обстановка. Но дойде и часът да потегля-
ме – към следващата ни цел в нашето пътуване, а това беше 
зоологическата градина в Ловеч. Простряна на огромна площ 
с различни животни – бизони, маймуни, различни видове ек-
зотични птици, рибки и дори два лъва, които се излежаваха в 
сянката на дърветата и за наше щастие не помръднаха – сякаш 
ни оставяха да ги разгледаме добре… 

След поредната снимка за спомен отново потеглихме – 
този път до едно свято за всеки българин място, където човек 
настръхва, като си помисли за случилото се там преди много 
години - Къкринското ханче. Посещението ни тук беше в знак 
на почит към величавото дело и подвига на Апостола на свобо-
дата – човекът, поставен на първо място като най-достойният 
българин, националният ни герой, допринесъл неимоверно 
много за възраждането на българския дух и за освобождение-
то на Отечеството ни. Тази година в цяла България се честваха 
180-годишнината от рождението му. И едва ли има българин, 
който да не настръхва при произнасянето на името на този ве-
лик човек! А когато посетиш мястото, където е секнала дейност-
та му – обучение, просвещение, организиране на една велика 
цел – свободна и обединена България, не можеш да останеш 
безчувствен. Тук с особено внимание изслушахме беседата за 
залавянето на Апостола и с трепетни ръце докоснахме изсъхна-
лия, но запазен и консервиран бряст, станал св идетел на случи-
лото се. Не случайно избрахме мястото за снимка пред него – за 
да запаметим мига от това преживяване… Тръгнахме си с тъга, 
уважение и размисъл – какво ли би сторил този исполин, ако 
не беше заловен и обесен от турците. Чест и гордост е за всеки 
българин да посети това свято място! С такива мисли и емоции 
от срещата с приятелите ни потеглихме към домовете си.

Мариана Станчева, координатор 
на РО-Горна Оряховица
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История, красота и 
приятелство събрани 
в един ден  

Отново дойде нашият голям ден - 12 юли. Денят, в 
който през далечната 1934 година се поставиха основи-
те на първата обществена организация на хората с ув-
реден слух.  

Стана традиция членовете на РО-Хасково да се съби-
раме заедно с приятели от други районни организации 
за този празник. Така се случи и тази година. Щяхме да 
го отпразнуваме с приятелите от Ямбол в Златоград и 
рано сутринта на 15 юли 35 съюзни членове от Хасково, 
Димитровград и Харманли с много трепет и вълнение 
потеглихме от Хасково в посока Кърджали-Перпери-
кон-Момчилград-Златоград-Татул. Пристигайки в Кър-
джали, взехме и групата от ТО и продължихме за Пер-
перикон, който е само на 15 км. североизточно от града.

Пристигнахме на Перперикон рано и нямаше още 
други туристи. Чакаше ни екскурзовод - г-жа Събева, с 
която се бяхме уговорили предварително по телефона, 
че ще ходим. Тя пое групата и тръгнахме към билото на 
хълма по хубави асфалтирани алеи. Вървяхме бавно, за-
щото групата ни беше от хора, които бързо се уморяват. 
Спирахме от време на време – хем да се събере групата, 
хем да ни покаже къде е проходът, къде е имало вра-
та, къде е имало водохранилище, гроб, църква, олтар, 
където са се извършвали свещенодействия и предска-
зания. Ексурзоводката ни разказа, че името Перпери-
кон е известно и като обозначени на епископията и на 
крепостта, която се намира на най-високата тераса на 
възвишението. От нея е запазена високата осмостенна 
кула, която се издига величествено над цялата окол-
ност. Перперикон представлява грандиозно мегалитно 
светилище. Състои се от четири части: мощна крепост 
- акропол, в най-високата част на хълма; дворец-свети-
лище; северно и южно подградие с изсечени в скалите 
улици, жилищни сгради и храмове, и множество селища 
в подножието на хълма, процъфтявали в плодородна-
та крайречна долина през 1-4 в. Видяхме и врязания в 
скалния масив Г-образен дворец, дълъг 80 м и широк 30 
м.Той представлява сложен архитектурен комплекс от 
стълбища, коридори и зали. В средата се намира трон-
ната зала с останки от каменния трон. 

Предполага се, че това е древнотракийско светили-
ще на Дионис. Площта на целия комплекс е около 12 
км. Самото светилище Перперикон се извисява на ска-
лен връх с надморска височина 470 м. Разкопките там 
започват през 2000 г., разкривайки голям скален град, 
чийто разцвет е през римската епоха, макар историята 
му да започва няколко хилядолетия по-рано. Находките, 
намерени там, дават основание да се смята,че точно тук, 
на Перперикон, се е намирало прочутото в древността 
прорицалище на тракийското племе „сатри”, чиито жре-
чески род били „бесите”, посветено на бог Дионис. Точно 
тук са извършени най-малко две изключително съдбо-
носни за човечеството предсказания: Александър Ве-
лики разбрал, че ще завоюва Азия и света; а римляните 
– че ще станат световна империя. За получаване на про-
рочеството е прилаган  тъй нареченият винено-огнен 
обред, при който се гадаело по височината на огъня, 
след което върху олтара се изливало виното.

Видяхме основите на раннохристиянска църква с 
елипсовиден олтар в средата. Той е копие, а оригиналът 
се пази в Историческия музей в гр. Кърджали. Разкри-
тието на тази църква е дало основание да се счита, че 
в началото на 5 век тракийското светилище е било пре-
върнато в християнско средище. Градът възникнал вър-
ху по-ранно поселение и скално светилище, преживял 
периоди на разцвет и злощастия и просъществувал до 
ХІV в.

След двучасова разходка из руините на тракийския 
град тръгнахме да слизаме към автобуса. Изкачването 
беше трудно, но пък слизането още по-трудно. Направи-
хме почивка до шарапаните, където са изсипвали гроз-
дето и млади девойки го мачкали с краката, а виното 
което са правели било толкова гъсто, че не всеки можел 
да го пие.

Отивайки на паркинга до автобуса, заварихме то-
ку-що пристигналите приятели от Ямбол. Поговорихме 
за малко с тях и продължихме за Момчилград. Оттам 
взехме и другата група от съюзни членове от ТО и поте-
глихме за Златоград. 

Пристигнахме в ранния следобед и решихме да раз-
гледаме живописния град. Разходихме се, като посе-
тихме историческия музей, музея на Делю хайдутин; 
безбройните дюкянчета; църквата „Св. Георги Победо-
носец” (където всеки запали по свещичка за здраве) и 
взаимното училище, разположено в двора на църква-
та. Това е първото светско училище в Южна България. 
В него видяхме запазени и до днес класна стаяс чино-
ве; перата с които е писано; учителска и битова стая на 
учителя. Особено впечатление ни направиха изложе-
ните униформи на учителя, учителката и учениците. Тук 
беше изложена и музейната сбирка „Просветното дело 
в Средните Родопи”. Твърди се, че от Златоград тръгва 
началото на родопската възрожденска култура. Тук е 
открит и най-старият писмен паметник от родопското 
възраждане „Златоградски писмовник” от 1852 г., който 
е изложен във взаимното училище. 

След разходката пихме кафе на пясък (или въртяно 
кафе) и тръгнахме за хотела. Настанихме се, поотпочи-
нахме си и в 20.30 ч. бяхме вече в ресторанта с ямбол-
ските приятели. Групите бяха поздравени за 12 юли от 

председателката на РО-Ямбол Радка Радева и заместник 
председателя на Хасково Митко Асенов. Имахме под-
готвена викторина свързана с историята на СГБ и дру-
ги забавни въпроси. Съревнованието кой да отговори 
пръв, беше голямо. Всеки правилно отговорил получа-
ваше скромна награда. Настроението бе с приповдигнат 
градус. Какво друго освен хора и танци имаше на нашия 
празник? Шегите, хапването и пийването си бяха в реда 
на нещата. Но основното бяха топлината и любовта в 
сърцата ни, заради които толкова години сме заедно 
винаги, когато имаме такива хубави поводи за събира-
не! Хората са жадни за такива взеимни срещи! И какво 
по-хубаво от това – когато сме заедно, когато забравяме 
трудните си делници и се чувстваме истински щастливи 
хора сред приятели! Вечерта бе изпълнена с много смях 
и веселие. Неусетно часовете в ресторанта се изнизаха 
и всички, уморени от тежкия ден, си пожелахме „лека 
нощ” до сутринта.

На следващия ден рано-рано всички пак бяхме на 
крака заедно –отпочинали от чистия въздух. Направи-
хме си много снимки за спомен и на никого не му се 
тръгваше – казвахме си „още малко да бъдем с прияте-
лите си, още малко с веселите приказки и шеги”...  Но…
както се казва, всяко начало има и край. Искаме-не иска-
ме – сбогувахме се с пожеланието за нови срещи.

Групата на Хасково потеглихме към тракийското све-
тилището край с. Татул,което е на 15 км източно от Мом-
чилград. Пътят ни минаваше край ниски и средно високи 
баири, повече или по-малко покрити с гориста растител-
ност. Както е известно, в Източните Родопи няма високи 
и гъсти гори както в Централните и Западните Родопи. И 
ето, че автобусът спря - пътят беше свършил. Слязохме и 
продължихме пеша по черен селски път, който ни изведе 
до светилището „Татул”. То се намира на най-високия хълм 
и е много по-ниско и по-лесно достъпно от Перперикон. 
Изкачихме се до най-високата точка на хълма, откъдето 
се разкри невероятна гледка. Комплексът се състои от 
древно езическо светилище и средновековна крепост. 
Централното и най-високо място на скалния връх е за-
ето от гроб с ориентация изток-запад, всечен в масивна 
канара във вид на пресечна пирамида. На южната страна 
на величествената скала е издълбан  друг подобен гроб, 
разположен в полусферична ниша. Към двата гроба води 
изсечено в скалите тържествено стълбище. Предполага 
се, че тук е гробът на Орфей - велик музикант и поет, кой-
то произхожда от тракийската аристокрация на ХІІІ век 
пр. н. е. По съседните канари са оформени култови пло-
щадки, стъпала към тях, ниши, системи от улеи и басейни 
за събиране на вода.

След като разгледахме светилището и се насладихме 
на красивата гледка си направихме снимки и тръгнахме 
обратно за автобуса, който ни откара в последния град от 
нашия маршрут - Кърджали. За първообраз на Кърджа-
ли се приема съществувалото през ХІ-ХІV век на терито-
рията на днешния град селище Мъняк, което има общи 
белези с материалната култура на старите български гра-
дове -  Плиска, Преслав, Търново, Месемврия. В един от 
кварталите на Мъняк (днешен кв. „Веселчане”) се е нами-
рал укрепеният манастирски комплекс „Св. Йоан Подром” 
със запазената до днес уникална българска базилика от 
ХІ-ХІІ век. През средновековието градът и по-скоро мана-
стирът „Св. Йоан Подром” е бил средище на една от голе-
мите християнски епархии – Ахридос. През 30-е години 
на миналия век местни археолози откриват за първи път 
останките на манастира. Дълги години руините остават 
непроучени - до 1962 г., когато при строителни операции 
по поречието на река Арда са открити и други части от 
останките на манастира. Шест века и половина манасти-
рът е бил под земята. В момента се виждат запазени ори-
гиналните зидани стени. При разкопките са намерени пет 
зидани гробници. Четири от тях са на висши духовници, 
а за петата се предполага, че е на виден светски аристо-
крат. Една от гробниците, която е в двора на манастира, 
е била херметически затворена. В гроба са намерени 
напълно запазен епитрахил, тъкан със злато и с необик-
новена украса, както и в платнен кръст зашити църковни 
мощи. Прекрасната златовезана материя на епитрахила, 
наръкавниците и набедреника поразяват с майсторската 
си изработка. Предполага се, че са правени в Константи-
нопол. Само на 4 места в света са намерени такива наход-
ки, а в България това е първата. Това говори, че през сред-
новековието днешен Кърджали е бил важен християнски 
център. Невероятно и неописуемо преживяване! Човек 
трябва да го види с очите си, за да се увери във величието 
на тези култови места.

С това нашата обиколка завърши. Радваме се, че в 
малката ни, но красива България, съществуват толкова 
смайващи и незабравими исторически места, които ни 
карат да се чувстваме горди, че сме българи!

Духовно обогатени, се качихме в автобуса и поехме 
към Хасково. Тази двудневна екскурзия ще остане зави-
наги в сърцата ни. Въпреки прогнозите за лошо време 
през почивните дни, времето беше благосклонно към 
нас - слънчево и топло. Красивата природа и топлите 
приятелски разговори победиха жегата, която ни съпът-
стваше през цялото време.

Щастливи, доволни и много уморени пристигнахме у 
дома живи и здрави. 

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

ЗА ПРАЗНИ



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 55527 юли 201727 юли 201727 юли 2017 Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

КА НА СГБЗА ПРАЗНИ
Мини-събор в Златоград

По повод 83 години от създаването на СГБ членовете 
на районната организация в Стара Загора бяха решили 
да празнуват в Златоград, за което ръководството ор-
ганизира двудневна екскурзия. Още в ранната сутрин 
на 15 юли се бяхме събрали пред клуба на РО, където 
ни причакваха един голям и един малък автобус. Още с 
пристигането ни в Златоград предиобед се настанихме 
бързо в предварително резервираният хотел „Кристал” 
и излязохме да видим града. 

В центъра веднага се засякохме със членовете на дру-
ги районни организации – Русе, Ямбол, София, Хасково, 
Пловдив. Направо се заформи мини-събор. Всеки има-
ше какво да си каже, всеки имаше какво да види. 

Ние веднага се запътихме към Етнографския ареален 
комплекс, който представлява музей на открито и показ-
ва как Златоград е изглеждал преди 100 години. Целият 
комплекс включва историко-етнографска музейна екс-
позиция с архитектурна сбирка, действащи занаятчий-
ски работилници с ръчно изработвани сувенири, гос-
тилници и механи, които предлагат родопски специа-
литети и напитки по оригинални рецепти. Нямаше как 
да пропуснем да опитаме прословутото кафе, което се 
приготвя върху горещ пясък в кафенето „Старият град”, 
което се намира в началото му. Показаха ни по какъв 
начин се приготвя и какъв е ритуалът с въртенето му. 
Кафенето е от 1823 година. 

Посетихме и църквата „Свето Успение Богородично”, 
взаимното училище, музейната сбирка на съобщенията 
– там се намира паметникът на Дельо войвода. Привечер 
се събрахме в ресторанта на хотела, в който имаше жива 
музика и беше съпътствано с много танци и игри.

На другия ден, след сутрешното кафе, се запътихме 
към град Кърджали, по-точно към прословутия плаващ 
ресторант „Моби Дик”. Той е разположен в акваторията 
на язовир Кърджали, в землището на с. Брош, на левия 
бряг на язовира, на разстояние 2 500 м. от язовирната 
стена. След като опитахме от техните вкусни рибни яс-
тия, си тръгнахме доволни към дома. За щастие времето 
беше с нас до последно – едва когато се качихме в авто-
буса, се изсипа проливен дъжд. Сякаш, за да ни върви по 
вода по пътя към дома!

Антония Хубенова

Честито, 
скъпи приятели!

С  тези думи председателката  на РО на глухите в 
Ямбол Радка Йорданова поздрави всички, които взеха 
участие в екскурзията, организирана по повод Деня на 
СГБ. 

На 15 юли рано сутринта 53 съюзни членове се от-
правихме към Златоград, като по пътя спряхме да видим 
„Каменни гъби” и Перперикон. 20 смели туристи се из-
качиха  до върха и разгледаха разкопките, а всички ос-
танали си почивахме в подножието в близката горичка и 
пихме до насита от студената и чиста изворна вода.

След като пристигнахме в Златоград на входа на хо-
телския комплекс ни очакваше изненада – лъчезарната 
управителка Сладуна Бончева ни посрещна с вкусна по-
гача  с шарена сол. 

Първи с голяма радост децата и младежите побърза-
ха да се  гмурнат и разхладят в басейна на хотела, а оста-
налите се отправиха към центъра на града и етнограф-
ския комплекс, където се срещнаха с приятелите си по 
съдба от Хасково, Русе, Стара Загора и София, решили 
също да празнуват в Златоград. 

Вечерта в ресторанта на хотела бяхме заедно с прия-
телите от Хасково. С голям интерес всички се включиха 
в интересната викторина за историята на СГБ и забавни-
те въпроси, подготвени от координатора на РО-Хасково 
Дора Христозова, за което сърдечно й благодарим. 

Вечерта  продължи с много танци и безкрайни разго-
вори. Рано сутринта на другия ден се отправихме към 
фермата за щрауси в близост до Златоград, където на-
учихме интересни факти за тези чудати птици и си на-
правихме снимки. След това въпреки отдалечеността 
посетихме светилището на Орфей до с. Татул. Голямото 
ни желание беше да видим монумента  на Божията май-
ка в Хасково и това ни накара да побързаме да изпрева-
рим дъжда, който идваше. Късно следобед се отправи-
хме към родния Ямбол - където слънцето грееше ярко и 
стопли сърцата ни след дъждовния хасковски следобед.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

На ново място 
с много нови емоции

Винаги по традиция празникът ни  се честваше в на-
шата хижа „Панчо Томов” на Витоша. Тази година, поради 
ремонта, който се извършва там, решихме да разноо-
бразим мястото на празнуването. И по предложение 
на нашите членове избрахме за празника да направим 
едно малко пътешествие до Златоград. Районната орга-
низация в София пое инициативата, както и разходите 
по превоза до там. 

Въпреки голямото разстояние от София до Златоград 
имаше много желаещи да видят китното градче сред по-
лите на Родопите. Речено-сторено. Тръгнахме с пълен 
автобус от софиянци, но взехме и приятели -  плевен-
чани и пловдивчани. Пристигнахме след пет часа пъту-
ване, което премина леко, с много смях и закачки. След 
като  се настанихме, тръгнахме да обиколим малкото 
красиво градче. Посетихме  музеите, видяхме на живо 
как се прави турско кафе на пясък и какво ли още не.

Вечерта направихме златоградско парти. Беше много 
забавно, весело и всички бяха доволни. На сутринта си 
тръгнахме с нежелание  да се откъснем от родопската 
природа. Пожелахме си  да го направим пак, тук в Ро-
допите.

Но, ние от софийската организация, не забравихме и 
за миг хижата ни „Панчо Томов”. Където и да сме,  както и 
добре да сме прекарали, все ни влече там, към Витоша. 
Затова очакваме с нетърпение деня, в който  ще можем 
да бъдем там. Готвим голямо тържество по случай 90-го-
дишнината на хижата, което ще се състои  на 16.09.2017 
г. Ще се видим пак там!

Даниела Минева
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Шестдесет години са време, достатъчно за 
утвърждаване на една организация, доказала 
със своята история правото си на съществуване. 
История, изпълнена със събития, оставили трайни 
спомени във всички нейни членове. Моят разказ е 
за нея, за организацията ни.

Години наред преди войната глухият бръснар Върбан 
Миланов от Русе посещава конгресите на Съюза на глухите 
в България по покана на Марчо Радулов, с когото го 
свързва лично приятелство – от времето, когато Радулов 
бил ученик в столарското училище в Русе. През 1954 
година Върбан получава писмо от СГБ, в което му възлагат 
задачата да организира обща среща-събрание на глухите 
от Русенски окръг, които познава. Събранието се провежда 
в клуба на някогашния Отечествен фронт, в присъствието 
на Марчо Радулов,  който започва да разказва за тежкото 
положение на глухите в България и за това колко е 
важно да се обединят в своя организация, която да  ги 
защитава. Така, в онзи далечен ден се поставили основите 
на териториалната първична организация в гр. Русе към 
Районния съвет в гр. Варна. Нейни основатели били: 
Върбан Миланов, Неделчо Маринов, Тодорка Алексиева, 
Цено Кътев, Борис Кръстев, Мария Малечкова, Атанас 
Радев, Йордан Янков, Надежда Добруджалиева и др. За 
председател избрали Неделчо Маринов, а за заместник 
председател – Тодорка Алексиева. Касиер-домакин станал 
Цено Кътев. Тогава не е имало организационен секретар, 
помагал им доброволно чуващият брат на Върбан – Захари 
Миланов. В спомените си за онова време Атанас Радев 
споделя, че били много ентусиазирани в издирването 
на нови членове – той с колелото си обикалял селата в 
региона, за да търси глухи хора.

Началото на дейността и живота в организацията 
започнало трудно. Главната задача на основателите била 
съсредоточена в това да привличат колкото се може 
по-вече глухи, да намерят клуб, където да се събират 
след работа и най-вече – да търсят работа за хората. 
Предоставили им помещение на ул. „Раковска”, където 
заедно с чуващия Димитър Попов произвеждали сода. 
Там работели глухите Тодорка Алексиева и Стилияна 
Ненкова. След като успели да намерят и помещение 
за своя клуб, макар и с минимални доходи, започнали 
да провеждат събрания, срещи по шах и др. Лека-
полека организацията започва да набира сили и след 
упорит труд, на 16 март 1957 година, в присъствието на 
представителя на СГБ г-н Добруджалиев, се обособява в 
Районен съвет-Русе.

Следват и все по-уверените стъпки на ръководството 
и членовете в развиването на дейността на русенската 
организация. През месец август 1959 година се полагат 
основите на предприятието „Тих труд” в града. Тодорка 
Алексиева, Цено Кътев, Велка Василева, Дони Стоянов, 

Стефан Александров, Русанка Ангелова, Йордан Митев 
– с тези имена е свързана кратката, написана с потта 
на ветераните, история на предприятието. Започнали 
с 4 ръчни шприца и две шпиндел преси в паянтовите 
обори на  бившия хан на ул. „Мусала” – за да достигнат до 
четириетажна производствена сграда, административна 
сграда, общежитие и работнически стол… Рамо 
до рамо, с чувство за отговорност, се изградили и 
добрите взаимоотношения между ръководствата 
на предприятието и районната организация – нали 
членовете на РО били и работници в „Тих труд”!

Дълъг и труден беше пътят, извървян от организацията 
ни.   Започнала с няколко ентусиасти, днес в нея членуват 
около 300 членове, обединени в три териториални 
организации в градовете Русе, Разград и Силистра. 
За израстването и укрепването й през годините не 
пожалиха сили много от нашите основатели, активисти 
и съмишленици, сред които Спас Симеонов, Стойчо 
Филев, Симеон Кръстев, Ганка Недкова, Цани Керанов. 
Техните имена са свързани завинаги с русенската 
организация, а за някои от тях животът на организацията 
беше и техния живот.

 С основаването на организацията е сформиран и 
първият футболен отбор. Едни от първите футболисти са: 
Цено Кътев, Неделчо Маринов, Дони Стоянов и др. Години 
наред футболният ни отбор и печели, и претърпява 
загуби. През 1993 година, с учредяването на Българската 
спортна организация и преминаването на спорта към 
нея нещата се променят и най-големите отличия ни носят 
борците. Освен в републиканските първенства, гордост 
за организацията ни са медалистите от световните тихи 
игри Стойчо Филев (от Малмьо, Швеция, 1973 година) и 
Шинаси Камберов (от Нова Зеландия и София).

Истинска туристическа дейност РО развива от 1967 
година. Участието в туристическите събори не бе 
достатъчно за русенските глухи туристи. Много от тях 
покориха седемте планински върхове, посетиха 100 
туристически обекти, пребродиха Пирин и Родопите. 
Участваха в походи на жените до връх Мусала, Черни 
връх и др. Най-голямото постижение в туристическата 
дейност на нашата организация беше самостоятелният 
туристически поход през 1980 година, когато 18 
ентусиазирани туристи – Спас Симеонов, Пенка 
Сталева, Цвятко Касабов, Стойчо Филев, Мария Филева, 
Ганка Недкова, Йордан Недков, Виолетка Христова, 
Реджеб Реджебов, Атанас Христов, Стефан Иванов, 
Стойчо Петров, Марин Черкезов, Васила Микова, Манол 
Великов, Видол Лалов, Христо Янчев и Радка Пенчева 
(мнозина от тях - от които вече покойници), с гордост 
пренесоха знамето на туристически клуб „Липник” - Русе 
от връх Ком до нос Емине по билото на Стара планина, 
като проявиха мъжество и героизъм. Трудно е да се 
направи сравнение на туристическата ни дейност сега 

с този отминал период, но въпреки всичко русенци 
винаги са обичали туризма! Сега се задоволяват само 
с участие в туристическите събори и екскурзия, която 
стана традиция в чест на 12 юли, и излети до близки 
местности.

 Културното израстване и духовното обогатяване 
на членовете започва още с първите мероприятия. 
През 1961 година се поставят основите на танцовия 
състав, а през 1964 година – и на драмсъстава; следван 
от пантомимичния състав и състава за художествено 
слово. Първите изяви на самодейците ни бяха на 
републиканските фестивали. И успехите не закъсняват. 
С умиление можем да си спомним за изпълненията на 
русенци с увреден слух, накарали русенската публика 
да заговори за районната организация. Незабравими 
ще останат постановката „Албена”; изявите на танцовия 
състав в русенския фестивал „Златната гъдулка”, 
концертно турне  през 1977 година в ГДР в градовете 
Берлин, Ерфурт и Лайпциг, съвместно със софийския 
самодеен колектив… Още се пази първият златен медал 
от участието на русенци в републиканския фестивал… 
Но поради застаряване на самодейците съставът се 
разтури. Днес усилията на художествените ръководители 
са насочени към художественото слово и синхронното 
пеене с мимика и жест. Добро представяне сме имали във 
вътрешни и международните кино и фото фестивали.

Определено може да се каже, че женсъветът е бил 
един от най- активните за богатата и разностранна 
дейност на организацията. Заслуга за това  в миналото 
имаха Радка Неделчева, Ганка Недкова, Нацка Милчева, 
а в днешно време – Мария Филева, Стефанка Топузлиева, 
Валентина Маринова, Божана Стефанова и др. Въпреки 
промените, които настъпиха в страната, ръководствата 
на женсъвета и клуба на пенсионера успяха да адаптират 
своята дейност така, че да продължат хубавите 
дълголетни традиции. Отбелязването на почти всички 
обичаи и народни празници в приятната и задушевна 
атмосфера поддържат винаги голям интерес към 
сбирките, провеждани всеки четвъртък от 14 часа. Да 
споделят своите грижи и проблеми, да потърсят помощ, 
да научат нещо ново идват не само пенсионерите, но и по 
младите хора, посрещани с внимание от председателя 
Владимир Владимиров и заместник председателката 
Мариана Маркова.

Има още много неща за които да се разкаже. За 
първия вестник „Русенска тишина”, издаден през 1973 
година съвместно с „Тих труд”; за живота, който буквално 
вреше и кипеше… Но сега болката на ръководството 
е, че много млади хора не могат да оценят ролята на 
районната организация.

За нас е гордост, че през последните години бяхме 
домакини на националната викторина „75 години СГБ”, 
проведена на 20 юни 2009 година; на Републиканското 
първенство по спортен риболов на язовира в Николово 
и на националния туристически събор със състезание 
по риболов в парка „Липник”.

Настъпилите промени в нашата страна повлияха  
отрицателно на нашата дейност. Но въпреки всичко 
ръководството на РО търси път към сърцата на 
своите членове. Това е най-трудният път, който всяка 
организация трябва да извърви, за да продължаваме 
напред през времето. Мисля, че РО-Русе вървя във 
вярната посока – отначало с плахи стъпки, после с 
увереност и гордост; и на прага на своята 60-годишнина 
доказа правото си на съществуване. Защото години 
наред цялостната й дейност беше посветена на 
каузата за доброто на хората с увреден слух, за да се 
почувстваме всички ние като едно голямо задружно 
семейство, за да можем да посрещаме с достойнство 
предизвикателствата на времето.

Стефка Тончева, координатор на РО- Русе 

60 ГОДИНИ РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В РУСЕ

УСМИВКИ ОТ СТАРИЯ АРХИВ

ДЕЙНОСТ, ПОСВЕТЕНА НА КАУЗАТА НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

В началото на годината (сигурно по-паметливите 
читатели ще си спомнят) открихме новата рубрика 
„Усмивки от стария архив”, в която публикувахме 
снимки от детството или младежките години на 
съюзни членове, споделени във фейсбук мрежата – на 
сестрите Гъркови, на Георги Панталеев и др.

Сега ви представяме снимките на Кремена Петро-
ва от Плевен и Нели Панайтова от Варна. Снимката на 
Кремена е от 1979 г. и е правена в детската градина към 
училището за глухи деца в София. Прави, най-отзад, са 
„другарките”, както ги наричаха тогава (отляво надясно) 
Витанова, Филкова, Стоименова, Николова, Стоянова и 
Цветкова. В групата деца прави, пак отляво надясно са 
Румяна, Милена, Теодора, Аделина, Кремена, Васка, Ми-
тко, Детелина, Стамен, Коко и Стоил; клекнали: Калин, 
Кирил, Росен, Явор и Георги.

А тези на Нели са от 1985 г. по време на автопохода на 
глухите автомобилисти през Румъния, Унгария и Чехия. 
За информация на тези, които не знаят – през 1983 г. със 

съдействието на ръководството на СГБ бяха организи-
рани първите курсове за шофьори за глухи по групи. На 

снимките на Нели виждате именно завършилите първи-
те курсове.                                                            Петра Ганчева
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60 ГОДИНИ РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛЕВЕН

ЗА ДОСТОЙНСТВОТО НА ВРЕМЕТО И ДЕЛАТА
60 години за съществуването на една 

организация е не само достойно време – 
това е и достойно дело, изискващо почит 
и уважение! 

60 години вече в  РО-Плевен поколе-
ния от хора, лишени от слух, имат своята 
организация, която им дава спокойствие, 
мир и сигурност.  Не случайно спомена-
ваме думата „поколения”. Защото самата 
истина е, че  четири поколения българи - 
от младите основатели през 1956 година 
до всички  днес, работят, живеят, създа-
ват семейства, празнуват и творят делата 
на СГБ.

60-годишнината на плевенската ра-
йонна организация бе отбелязана подо-
баващо на 15 юли 2017 г.  На тържеството, 
което се състоя в природен парк „Кайлъ-
ка” дойдоха повече от 200 души – прия-
тели, симпатизанти и  наши членове – от 
Лом, Горна Оряховица, Габрово, Севли-
ево, Монтана, Свищов, Бургас, София, Ло-
веч, Троян и много други. Имаше и наши 
членове, които живеят в Италия, но бяха 
организирали така отпуската си, че да бъ-
дат отново с нас.

Специален гост на тържеството беше 
председателят на Съюза на глухите в Бъл-
гария Николай Нинов. От името на Упра-
вителния съвет на СГБ и лично от негово 
име той връчи поздравителен адрес и 
специално изработен плакет във връзка 
с юбилея.

Да,  за 60 години са изградени много 
приятелства и много общи спомени, кои-
то не бива да забравяме. Затова нека си 

припомним и нашата история и тези, бла-
годарение на които  имаме сега този ден. 
Никой не бива да забравя създателя си и 
своята история, да се учи от нея и да гра-
ди бъдещето си!

През 1956 г. 15 будни глухи хора от 
Плевен се обединяват и създават пър-
вата районна  организация на глухите, 
която дотогава се водеше на отчет към 
изградената вече структура в Горна Оря-
ховица. За наша голяма радост, те бяха 
наши гости. Още веднъж - благодарим ви, 
приятели от Горна Оряховица!

На 27 март 1957 г.  инициативна група, 
начело с Цветан Марков, Наум Бояджиев 
(по онова време той беше секретар на 
първичната организация), Иван Цилев, 
Крум Николов, Георги Дачовски и с под-
крепата на ЦУ в София, представлявана 
от Георги Добружалиев и Марчо Радулов,  
се провежда учредителна конференция. 
За първи председател  е бил предложен 
Иван Цилев, но той преотстъпва поста 
на абмициозния, млад и образован Наум 
Бояджиев. Но на следващата година е из-
бран за председател. После е последван 
от Крум Николов, отново Наум Бояджи-
ев, Кирил Тодоров, Георги Дачовски, а от 
2010 г. председател е Димитър Петров.

През 1959 г. в Монтана се учредява 
териториалната организация с дългого-
дишен председател Димитър Торньов, 
последван от Ангел Борисов и Недко Же-
ков; през 1963 г. е учредена ТО в гр. Ловеч 

с дългогодишен председател Крум Томчев,  
последван от Велизар Лазаров и Марин 
Василев. Година по-късно в Лом се съз-
дава предприятието „Тих Труд” и заедно с 
това и РО-Лом, която съществува до 1996 
г. Тогава, с решение на ЦС на СГБ, става те-
риториална организация към РО-Плевен, 
с председател Анета Ангелова. През 1967 
г. се  учредява ТО- Враца; същата година 
се учредява и ТО във Видин, които през 
1997 г. преминават към РО-Плевен. На 
23.04.1977 г. се учредява теиториалната 
организация в Свищов. Първият й предсе-
дател  е Виолета Горанова, последвана от 
Петър Горанов, Голубин Каменов, Кънчо 
Кънев, и от 2005 г. – Живка Йовкова.

През 1977 г.  в Плевене започва да 
функционира кабинет за слухова и го-
ворна рехабилитация с рехабилитатор 
Иванка Радева. 

Много ни даде нашия съюз. Срещи и 
спомени от туристически събори, фес-
тивали, карнавали, подкрепа  в образо-
ванието, работа, почивни бази...Много 
от нас бяха настанени във ведомствени 
жилища, които  по-късно се откупиха на 
преференциални цени.

Но СГБ  ни даде и най-важното: САМО-
ЧУВСТВИЕ. Самочувствието, че сме може-
щи  и знаещи хора!

Нека останем ЕДИННИ, уважаващи се и 
подкрепящи се, защото  ОБЕДИНЕНИЕТО 
НИ ДАВА СИЛАТА, ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ 
РАЗВИВАМЕ КЪМ ПО-ДОБРИ БЪДНИНИ.

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ, БЪДЕТЕ ЖИВИ 
И ЗДРАВИ ПРИЯТЕЛИ! И НЕКА УСПЕХИТЕ И 
ЩАСТИЕТО БЪДАТ ВАШИ СПЪТНИЦИ!

Димитрина Каракирова, 
координатор на РО-Плевен

Тази година ръководството на районната организация в 
Хасково реши да организира еднодневен излет до язовир 
„Стамболово”, който е по поречието на р.Арда, до с.Стамбо-
лово, Хасковска област. Идеята ни беше да излъчим рибари, 
които да участват в националното състезание по риболов на 
яз. „Копринка”.

И така на 8 юли, в събота, при много хубаво слънчево време 
19 души ентусиасти от Хасково и Харманли, мъже и жени, рано 

сутринта, натоварени със всички такъми, тръгнахме с автобус 
за язовира. Само след половин час вече бяхме там. Едно от на-
шите момчета – Иван Русев, беше вече там. Отишъл с колата 
си рано сутринта и беше хвърлил въдицата. Уловил две малки 
рибенца. Мъжете веднага се спуснаха към язовира и замятаха 
въдиците. В групата ни беше и най-възрастният рибар – Слав-
чо Делчев. Не след дълго се чуха възгласи – Ахмед  Коджабаш 
беше уловил първата по-голяма рибка - каракуда. След малко 
пак викове - Иван Русев също извади каракуда… Оставихме ги 
да наблюдават въдиците и да чакат, а ние, жените и част от мъ-
жете се разположихме на поляните под сянка. Митко Асенов, 
Иван Караджов и Стойчо Ванчев започнаха да подготвят огъня 
в очакване на „големия улов”. 

Неусетно стана обяд и огладняхме. Носехме си и „сигурен” 
обяд. Бяхме си купили от Хасково кайма, от която Севда Албе-
на, Тонка и Елка направиха кюфтенца, които метнахме на ска-
рата да се пекат. Направихме и салатка.

Дойдоха рибарите и донесоха 4-5 риби. Малко – ама  и това 
е нещо. Не е като без нищо де! Яденето беше готово, хапнахме, 

пошегувахме се с „пишман” рибарите, 
радвахме се на красивата природа и 
хубавия въздух… Мъжете спретнаха 
едно каренце за карти. Други си по-
лежаха на сянка. И така – до късния 
следобед, когато дойде автобусът да 
ни вземе, за да ни върне в Хасково – 
заредени с хубави емоции.

Оооо забравихме да пишем за какво 
бяхме отишли – въпреки, че нямаше 
уловена риба, която да претеглим на 
кантара, групата единодушно реши на 
яз. „Копринка” да заминат Георги Лачев 
от Харманли; Иван Русев, Ахмед Коджа-
баш и Евтим Димитров от Хасково.

Пожелаваме им там да уловят мно-
го,ама много риба! На слука момчета!

Дора Христозова, 
координатор на РО-Хасково

В очакване на големия улов
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Здравейте! Ние сме децата 
от Центъра за ранна рехаби-
литация на деца с увреден 
слух към СГБ и сме най-малки-
те  ученици  в България. Някои 
от нас идват тук дори преди 
да са навършили годинка. Е, 
наистина най-напред с нас са  
мама и тати и е много забавно. 
Едно нещо не можем да разбе-
рем – защо рехабилитаторите 
освен нас,  учат и тях, нали те 
са големи и знаят всичко? 

После и ние ставаме големи 
– на цяла годинка – и остава-
ме сами в центъра. Казват, че 
се учим да слушаме и говорим. 
Може и така да е, ама ние си се 

забавляваме: играем си с играч-
ките и между другото запомня-
ме думичките или жестовете на 
техните названия и на действи-
ята с тях; нижем, лепим, редим 
пъзели – и между другото пръст-
четата ни стават по-уверени, а 
това помагало да си развиваме 
говора. Е, щом така казват добре, 
ще продължаваме да се занима-
ваме с тези неща и в къщи. Сега 
вече разбираме защо учиха на-
шите родители, а и продължават 
да ги учат всеки път, когато те 
дойдат да питат какво ме научи-
ли. Само не им казвайте, че ние 
просто си играем!

Много е забавно, когато при 
нас дойдат каките и батковци-
те от Софийския университет. 
Интересна работа - и те трябва-
ло да учат! И тогава да видите 
каква игра пада! Всяко дете си 
има с кого да играе, а понякога 
има и по двама. За благодарност 
ние им показваме какво знаем 
и как учим, за да могат и те след 

време да станат добри учители. 
Игрите продължават и с на-

шите приятелчета – децата от 
детската ясла „Вълшебство”. 
Толкова много неща правим за-
едно: гледаме куклен театър; хо-
дим в салона да играем гимнас-
тика; работим с малко помощ на 
интерактивната дъска, където 
научаваме да броим; учим за 
цветовете и за още много други 
интересни неща. Да не забравим 
да ви кажем, че посрещаме за-
едно Дядо Коледа, Баба Марта 
и детския празник на 1 юни! 
Включваме се в общата програ-
ма с танци, а някои от нас дори 
казват стихчета…

Накрая на учебната година 
изпратихме нашите „абитури-
енти”. Те получиха дипломи, от 
които се виждаше, че всички са 
отличници. В нея пишеше: 

ДИПЛОМА ЗА РАННО 
ОБРАЗОВАНИЕ

„..........е завършил/а пълния 
курс на Центъра за ранна 
рехабилитация на деца с 

увреден слух по специалността 
„Приказки без край” 

със среден успех през годините 
на игри и учене: 

Отличен (6 бонбона) 
и успех от държавният изпит: 

Отличен (6 шоколада). 
С решение на изпитната 

комисия от 
месец юни 2017 г. му се признава 
правото да бърбори колкото си 

иска.”

Малко ни е мъчно, че се раз-
деляме с тях, но те ни обещаха 
да идват да ни виждат  и ние им 
вярваме, защото при нас често 
идват и други деца, които са учи-
ли тук. Наистина някои вече не 

са деца, а големи момчета и мо-
мичета, дори пораснали големи 
хора. Тогава се вадят снимките и 
знаете ли.....? И те са били малки 
като нас, спомнят какво са пра-
вили тук, с кого са били, коя е 
била любимата играчка...,  а по-
сле разказват какво са правили 
през годините на израстване, 

какво са постигнали и какво още 
мечтаят да постигнат... 

А сега е ваканция! На 15-ти  
септември пак ще се съберем 
и започват игрите, а големите 
нека да казват, че е работа !

Светла Коралска
Снимки от архива на ЦРРДУС

СУДОКУ

Отговор от бр. 13

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.

КРЪГОСЛОВИЦА
От чертичките по по-

сока на часовниковата 
стрелка: 

1. Славянско наиме-
нование на античния гр. 
Сердика (дн. София), упо-
требявано от началото 
на IХ век. 2. Драма от В. 
Мусаков. 3. Домоуправи-
тел, домакин. 4. Природ-
на същност на човека. 5. 
Безцветна лекоподвиж-
на, леснозапалима теч-
ност. 6. Част от квитанция, 
която остава към кочана 
(мн. ч.). 7. Дума, която има 
еднакво произношение 
с друга дума, но се пише 
различно и има друг 
произход. 8. Осветител-
ни тела в предната част 
на превозно средство. 9. 
Къса горна спортна дреха 
от непромокаем плат. 10. 
Псевдоним на Дора Габе. 
11. Органично вещество, 
хидроматично съеди-
нение, което се среща 
в животинските тъкани  
и в много растения във 
вид на фитин. 12. Стилна 
фигура, при която глагол 
или прилагателно име се 
свързват с две и повече 

съществителни. 13. Веще-
ство, което се образува  
при гниене на белтъчни 
вещества в тора и му при-
дава специфична мириз-
ма. 14. Игра, движения с 
тялото, главно с краката, 
под ритъма на музика 
(мн. ч.). 15. Основна дума, 
от която е образувана 

друга дума. 16. Зърно на 
гърда (анат.). 17. Друго 
име, второ име за едно 
и също понятие. 18. При-
върженик  на нацизма. 19. 
Град в Заир. 20. Дървени 
чехли само от ходило и 
каишка.

Съставил: 
Иван Манчев 

ЕДИН РАЗКАЗ, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА 
ТОЛКОВА ГОДИНИ ВЕЧЕ


