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Наесен – с радост и с песен
В ранната сутрин
на 15 септември дворът на столичното
специално
училище за деца с увреден
слух „Проф. д-р Дечо
Денев” пъстрееше от
официалните тоалети на малки и големи. Детските ръчици стискаха здраво
родителски длани и
букетите с цветя по
пътеката към училищните двери. Пред
тях вече ги чакаше
залъка от питата с
мед и звънецът, готов
да запее.

Доц. д-р Неда Балканска.
Преподавател е в СУ „Кл. Охридски”, катедра „Специална
педагогика и Логопедия”, специалност „Слухово-речева рехабилитация”.
Преди
да
се посвети
на
преподаването в
Софийския
университет, работи
като слухово-речеви
рехабилитатор в ССУ с
детска градина за деца
с
увреден
слух „Проф.
д-р
Дечо

на живот и ангажименти, които
дълго ще бъдат стопляни от хубавите спомени за почивните
дни. Затова този брой посвещаваме на всички събития, които
да направят прехода към делничността лек и приятен.
Четете повече за тях в разширените ни рубрики „Спорт” и
„Образование”.
Направление „Медии и
връзки с обществеността“

Отец Лука благослови залъка и китката здравец със светия
кръст наръси присъстващи и
гости. Гостоприемен и развълнуван поздрав за добре дошли след
водосвета отправи към родители
и деца директорката на училището, Севделина Джонгарска. А
щом утихнаха аплаузите, пред
погледите на малки и големи се
появи вълшебник в черна тога и
магьосническа шапка. Разтворена книга в ръцете му чакаше своя
ключ, поднесен от ефирната фея
на буквите, а после всички, заедно с деца от училището, изпълниха песен с мимика и жест.
продължава на стр. 9

Образованието не е просто лист хартия,
а комплекс от знания и компетенции

Тя е винаги много елегантна.
Жена със стил и неподправена,
искрена усмивка. Студентите й я
обожават. Излъчва спокойствие,
добронамереност и топлота.

Скъпи читатели на в. „Тишина”, държите в ръцете си септемврийския брой, с който се завръщаме при вас след почивния за
редакцията Август. Прекрасното
лято за много от хората с увреден
слух премина под знака на спорта, пътуванията и на време, оползотворено по приятен и смислен
начин.
Септември е месец на завръщането – към работата, към училището, към обичайния начин

Денев” - София. Автор е на учебници и учебни тетрадки по развитие на речта и по произношение - за ученици с увреден слух
от 1 до 3 клас, съвместно със свои
колеги. През 2009 г. излезе книгата й „Кохлеарната имплантация в детска възраст”, а през 2015
г. и „Приобщаване на детето с
увреден слух в образователната
среда”, в съавторство с Анна Трошева. В момента подготвя нова
книга. Преподава, пътува, тича
по задачи. И въпреки огромната
си заетост, с искрена радост отдели време да отговори на няколко
въпроса. За което пък ние сме ú
изключително благодарни, тъй
като времето е най-прекрасния
подарък, който някой може да
направи за друг.
продължава на стр. 8

Промените през новата 2016/2017 учебна година

Подробна информация за редицата промени, които влизат в сила
от 15 септември т. г., е публикувана в сайта на Министерството на
образованието. По-съществените от тях са новите наредби, учебен
план и програми за учениците в I и V клас; промени в оценяването на
учениците и в графика на учебното време.
От V до XII клас оценяването ще е с количествен и качествен показател. Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г.
Раздаването на дипломите за средно образование ще е в определен
срок - до 22 юни 2017 г.
От 2016/2017 г. започва създаването от всеки учител на професионално портфолио, което съдържа: образователна квалификационна
степен,професионална квалификация, допълнителна специализация,
постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва
задължителна вътрешно училищна и извънучилищна квалификация.
Влиза в сила Наредбата за приобщаващо образование, изразяваща се
в подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни
потребности към надарените ученици и изоставащи ученици. В нея
са изписани нови санкции за учениците. Влиза всичко по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с
всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище
трябва да си разработи свой етичен кодекс.
В сила влиза и Стандартът за детските градини. Друга наредба,
която също ще действа от 15 септември т. г., е Наредбата за информацията и документите, която въвежда нов дневник за подкрепа на
личностното развитие.
Започват и процедури по създаване на иновативни училища или
паралелки.
Подготви Петра Ганчева

Признаване и валидиране на придобити умения за хора с увреждания

Хората с увреждания се
сблъскват с трудности при достъпа до образование и професионално обучение, по-специално
при признаването на придобитите умения, и когато търсят
интеграция на пазара на труда,
в сравнение с други граждани на
Европа.
Проект REVADIS „Признаване
и валидиране на придобити умения за хора с увреждания” с номер 2014-1-PT01-KA202-000919,
изпълняван в рамките на програма „Erasmus +”, ключова дейност
2 (КА2) „Сътрудничество за ино-

вации и обмен на добри практики”, финансиран от Европейския
съюз, се стреми да адресира тези
трудности, като целта му е да се
даде възможност на хората с увреждания да имат същия достъп
до възможности за образование/
обучение и достъп до пазара на
труда, като им позволи да повишат професионалната си квалификация и предоставя възможност да реализират мобилност
в европейското пространство.
Предложението
на
проекта
REVADIS е да се подобри текущото състояние в областта на признаването на придобити умения
за хора с увреждания чрез адаптиране на 4 професии за 5 различни вида увреждания.
Въз основа на проведено изследване в страните-партньори
по проекта, са избрани професиите: готвач, градинар, административен асистент и камериер.
Проектът се базира на работещите практики в Португалия,

изпълнявани от Националната агенция за квалификация и
професионално обучение (http://
www.en.anqep.gov.pt/), която разполага със справочник за достъп
на хората с увреждания по процеса на признаване на уменията на ниво 9-ти клас, в който са
предложени няколко варианта за
адаптация на всеки вид увреждане, посочено по-горе. Този опит
се счита за особено успешен и
позволява на стотици хора с увреждания да получат академична
справка и професионален сертификат, чрез демонстриране на
придобитите умения.
Основните дейности, заложени за изпълнение по проекта, са:
- Изследване на потребностите в областта на признаване и
валидиране на професионални
умения за хора с увреждания и
общ доклад;
продъбжава на стр. 8

Успешно завършилите обучението членове на СГБ, които получиха
валидирани документи за придобити умения.
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Колонка на администратора на
страницата на СГБ във фейсбук

Новите цифри/
факти от страницата на СГБ в социалната мрежа
Фейсбук са от периода 1 юли-7
септември и този път са подбрани главно тези, посетени от над
1000 души. Най-голям е бил интересът към публикацията относно измамниците, представящи се за представители на Съюза
на глухите в България с цел да
събират пари под формата на дарения за организацията, пусната
на 27 юли и прочетена от 2 464
души. Колкото и да е странно,
следващата по броя на преглежданията – 2052 души – е тази от
29 юли, посветена на честването
на Свети Калиник… Броят на
хората, които се интересуват и

четат подобни публикации, се е
увеличил значително: 1485 души
са прочели „Днес е неделя на вси
светии” от 3 юли; 1 835 - „Преображение Господне” от 6 август и
1480 – „Днес е Симеоновден” от 1

септември.
Голям е интересът и към
публикациите, свързани с
честването
на
Деня на СГБ на
12 юли – съответно бройките
са 1882, 1698 и
1560 преглеждания на публикуваните фотоалбуми с текст.
Интересът
към
кратките
новини и спорта също е нараснал с времето – „До 1 година –
смарт приложение за достъп до
тел. 112” от 20 юли – 1114 души;
„Първи
международен конгрес на
технологии от и за
глухи” от 23 август
– 1953 души; „Покана за откриването на
поредната изложба
на Радослав Генев”
от 29 август – 1737
души; „Резултатите от европейското
първенство по баскетбол и от
световното първенство по лека
атлетика” от 4 юли, прегледани
от съответно 1655 и 1198 души,
както и съобщението за откриването на параолимпиадата в Рио
от 7 септември – 1
349 души.
В и д е оп у бл и к а циите, съпроводени с жестов превод
и текст си остават
предпочитани
от
глухите хора като
едни от най-разбираемите и достъпни за тях средства
за информация и за
това говори и броят
на тези, които са ги

гледали: 1895 и 1483 души (относно допитването за формата
на вестник „Тишина” и представянето на недостоверни факти от
г-жа Йовкова от 11 юли.
Здравните съвети, свързани с
отдиха на хората с увреден слух
(„Внимание – летен грип!” от
13 юли и „Новините от днес” от
1 юли), както и публикуването
на различни любопитни факти,
независимо, че не са свързани с
проблематиката на увреждането
на слуха, също са били прегледани от доста голям брой хора –
1828 и 1400 души.
Петра Ганчева,
администратор на страницата
на СГБ във Фейсбук

Благодарим за акуратното отношение към нас
Тази година ние, от ТО на сляпо-глухите в Добрич, планирахме да посетим град Сандански,
да се запознаем с природата и
красотата на Пирин планина. На
21 август 20 души потеглихме от
Добрич с вечерния влак за набелязания обект. В осем часа сутринта - с час и половина закъснение, пристигнахме в София.
Притеснени бяхме много, защото
връзката ни с влака от София за
Сандански бе в 7 часа и 10 минути. За наша голяма изненада влакът ни чакаше!
Кондукторката на варненския
влак бе предупредила колегите
си за нас. Благодарим от сърце
на Боян Димитров и Христо Николов от бригадата на следващия
влак за тяхната добрина и човечност. Те буквално ни свалиха от
единия и помогнаха да се качим
на техния влак, а също така и при
пристигането ни в Сандански ни
помогнаха да слезем, Докато има
такива акуратни и отговорни
хора, България ще я бъде!
А иначе престоят ни в Сандан-

ска бе наистина приятен. Настанихме се в Специализираното
заведение и същия ден минахме
през лекарските кабинети за назначение на процедурите. В заведението цареше ред и чистота.
Храната също бе вкусна, а персоналът услужлив и учтив.
Посетихме град Мелник, Рупите - родното място на Ванга,
Роженския манастир, Самуиловата крепост, а също и храма
„Свети Георги” на преподобна
Койна, наслаждавахме се на чистия кристален въздух, на красивия парк с въжените мостове.
Бяхме и при откриването на фестивала „Пирин фолк” в летния
театър. Плувахме и в откритите
басейни с топла минерална вода.
Град Сандански е разположен на 215 -240 метра над морска височина, в подножието на
Пирин планина, край озеленените брегове на река Санданска
Бистрица, близо до границите на
Гърция и Югославия. Климатът
тук е със сухо лято и мека зима.
В Сандански има над 20 извора,

чиито води са съсредоточени в
две хидротермални зони. В специализираната болница с високо квалифицирани специалисти
лекуват следните заболявания
- хронични и алергични заболявания на дихателната система, бронхиална астма, хроничен
бронхит, хронични белодробни
болести, всички видове фарингити, а също и редица заболявания на опорно двигателния апарат, заболявания на периферната
нервна система.
Сандански е изключително
живописен град, чийто чар се
подсилва от дружелюбните му
граждани и приятния климат.
Планинската красота, лечебната минерална вода, самобитната
култура и съвременния модерен
облик - всичко това ще отнесем със себе си с най красивите
и неповторими изживявания в
родните места, които ще топлят
дълго сивите ни делници!
Калинка Ковачева

26 септември 2016

ИЗЯВЛЕНИЕ

ПО ПОВОД ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ НА ИЗМАМА
СЪС СЪБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА СГБ

Късно през нощта на 10 юли
т. г., в интернет мрежата Иванка
Йовкова, председател на Асоциацията на хората с увреден слух, е
публикувала видеоклип, с който
съзнателно заблуждаваше хората с увреден слух, като публично
оклевети съюзната организация,
и то в навечерието на нейния
празник.
В началото на клипа Йовкова
размахваше някакви листа и папки (чието съдържание така и не
се разбра), като обясняваше, че
е писала писма и провела лични
срещи в разстояНапоследък не
само в електронните медии, но и
отделни граждани, наши съмишленици и членове, ни съобщават
за хора, които се представят за
глухи или за упълномощени от
Съюза на глухите в България негови представители, които да събират пари от минувачи по улиците в полза на СГБ.
Най-отговорно заявяваме, че
Съюзът на глухите в България,
като организация с дългогодишен авторитет, никога не би мо-

гла да упълномощи или изпрати
на улицата хора, които да събират
пари точно по този начин – с просия. Още по-малко би могла да
провежда подобни „дарителски”
кампании точно по този начин!
Искаме официално да уведомим всички наши членове, приятели и съмишленици, че щом
досега никъде – нито в медиите,
нито в специализираното предаване за хора с увреден слух, нито
във вестник „Тишина”, сайта на
СГБ и фейсбук страницата, НЕ
СМЕ СЪОБЩИЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНА ОТ СГБ ДАРИТЕЛСКА
КАМПАНИЯ, ЗНАЧИ ТЕЗИ
ХОРА СА ИЗМАМНИЦИ И ИЗПОЛЗВАТ ИМЕТО НА СГБ ЗА
ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ!
При възникнала конкретна
нужда съюзното ръководство ще
уведоми официално и съответните държавни и общински институции по надлежен ред, съгласно
законите в страната.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СГБ

Открихме паметника на генерал Колев в Добрич

На 07.09.2016 в град Добрич
бе открит паметник на генерал
Иван Колев, наричан „Спасителят на Добрич”. На тържеството
присъствахме и ние - 12 души от
ТО на сляпо- глухите в града.
„Генерал Иван Колев е един
от най-големите ни пълководци”, коментира пред журналисти
премиерът Бойко Борисов, като
припомни, че правителството е
предоставило 3,5 тона гилзи за
отливането на месинговата конна фигура. Той поздрави автора
на паметника - скулптура Александър Хайтов. „Толкова жив и
хубав паметник отдавна не си
спомням да съм виждал, просто е
уникален”, каза Борисов. Премиерът беше помолен да коментира
факта, че новоизграденият монумент е пеещ - при приближаване до него се задейства сензор и
започва да звучи старият национален химн на България „Шуми
Марица”. „За мен това е един прекрасен паметник, на един човек,
с чиято тактика и мъжество сме
освободили Добрич навремето”,
каза премиерът и подчерта, че
„сегашните генерали има какво
да научат от големия пълководец.”
В боевете край Добрич преди
100 години българската армия е
воювала срещу румънци, сърбохървати и руснаци. Битката за
града е спечелена благодарение
на вихрената атака на българската конница, водена от генерал Иван Колев. Сега от едната
страна на постамента е поставен
надпис с думите на генерала: „Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че
съм признателен на Русия, задето ни освободи. Но какво търсят
руснаците в нашата Добруджа?
Ще ги бием и прогоним, както
всеки враг, който пречи на обединението на България.” Зад една
от плочите на паметника пък е
положена пръст от градинката
пред родната къща на генерала в
с. Бановка, Бесарабия. Като втори етап на изграждането на цялостната композиция
се предвижда поставянето на
20 плочи с имената на всички загинали в Добричката епопея през
1916 година 1053 герои.

Паметникът на генерал Иван
Колев беше открит в рамките
на честванията, посветени на
100-годишнината от Добричката епопея от 5-7 септември 1916
година по времето на Първата
световна война. Лентата на новия монумент прерязаха кметът
на Добрич Йордан Йорданов,
министърът на отбраната Николай Ненчев и председателят на
НФСБ Валери Симеонов, който
дари лични средства за изграждането на монумента. „Чест и
удоволствие е за мен на тази велика дата - 7 септември, датата
на която е спасен град Добрич и
проведена цялата добруджанска
настъпателна операция, да съм
тук и да открием този страхотен
паметник на един от най-великите български пълководци”, каза
в словото си Валери Симеонов.
В словото си кметът на Добрич
Йордан Йорданов отбеляза, че
„след 100 години Добрич дочака
да бъде издигнат паметник на освободителя на града.” На откриването на монумента присъстваха още Красимир Каракачанов,
Явор Нотев и други народни
представители от ПГ на Патриотичния фронт, лидерът на „Атака” Волен Сидеров, съпредседателят
на ПГ на Реформаторския блок
Найден Зеленогорски, депутати
от Добричка област, областният
управител Детелина Николова,
началникът на отбраната ген.
Константин Попов, академик
Георги Марков, родственици на
генерал Колев, дипломати, генерали, адмирали, граждани на
Добрич и още много гости, сред
които бяхме и ние.
В церемонията се включи и
Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. В началото на ритуала премиерът прие
почетния караул на представителна група на военноморските
сили, а накрая военните преминаха в тържествен марш пред паметника на генерал Колев.
Калинка Ковачева

Обява

Здравейте, скъпа редакция,
това писъмце ви пише самотен пенсионер с втора група инвалидност, който редовно чете любимия си вестник „Тишина”. В него следя
всичко, което пишете за пенсионните реформи и социалните проблеми.
И, понеже съм самотен, ви моля да публикувате моята обява - за
да открия другарчето, което ми е така много необходимо. Самотата
е може би най-тежката болест. Господ е казал, че животът е за двама!
Казано накратко, аз съм на 60 години, висок съм 1,67 см. и тежа 65
кг. Симпатичен съм на вид, с полувисше образование, от Русе. С добра визия, запазен, много сърдечен, честен, етичен, точен, чистоплътен. Търся си жена, която да е също тъй симпатична; непълна, от цяла
България. Живеене при нея.
Моят адрес: Русе 7000 Централна поща - до поискване
За Кр. Драганов Андреев
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Съюзен живот

ХАСКОВО

ППо случай 8 септември - Рождество на
св. Богородица и ДЕН
НА ГРАД ХАСКОВО,
на 7 септември от 16
ч. на площада пред областния съвет в града
се проведоха национални спортни състезания „Воля за спорт”
- кампания за хората с
увреждания, организирана от Балканска
интернет медия асоциация, с подкрепата на
Агенцията за хората с
увреждания и Българската параолимпийска
асоциация. Инициативата бе приветствана
от министър председателя Бойко Борисов и подкрепена от Министерството на младежта и спорта.
Проведоха се състезания по шах, табла, тенис на маса и канадска борба. А най-малките рисуваха. Имаше и богата музикална програма. Интересът бе изключителен, защото

в състезанията се
включи дори кметът на Хасково.
А нашите участници се представиха блестящо. В
състезанието по
табла от РО на
глухите в Хасково
участваха Стойчо Ванчев и Митко Асенов, като
Митко Асенов се
класира на първо
място и спечели
купата. А в състезанието по канадска борба участва
Румен Караджов,
който се класира
на второ място.
Браво на момчетата ни!
Дора Христозова, РО Хасково

Тишина
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КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА „И АЗ МОГА”

По решение на общинското ръководство в Монтана офисите на организациите, работещи за хората с увреждания, са настанени в сградата на стоматологичната поликлиника и са на един и същи етаж. Това ни помага да живеем задружно и да споделяме
инициативите си.
По покана на териториалната организация на Съюза на слепите в града участвахме в
кулинарна изложба, организирана от членовете на с финансовата подкрепа на Граждан-

ско сдружение „Бъдеще за Северозападна България”, по случай 95-годишния юбилей
на Съюза на слепите в България. И така в приятното утро на 27 юни т. г. бе подредена
експозиция, която включваше над 42 ястия, сладкиши и тестени изделия. Сред тях бяха
характерните за нашенската кухня пълнени чушки с боб, разнообразни салати и предястия, шишчета, кюфтенца, риба, баници със сирене и тиква... Не липсваха и по-нетрадиционни гастрономически изкушения като пиленца в гнездо, пингвини, матрьошки, ежчета, обезкостено пълнено пиле и разнообразни майсторски приготвени пити,
торти и сладкиши.
Гости на мероприятието бяха фирма „Гала” ООД; сладкарница „Огоста”; ОООИ–
Монтана и Лили Кожухарова, технолог по храните. Те представиха свои храни и десерти, които нямаха конкурсен характер. Мероприятието бе уважено и от Александър
Герасимов, директор на „Хуманитарни дейности” при Община – Монтана; д-р Валерия
Тодорова; Наталия Пешкова, регионален представител на АХУ за Северозападна Бъл-
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гария и Даниела Табакова, регионален представител на комисията за защита от дискриминация. Не бяха забравени и членовете на ръководствата на регионалните организации на Съюза на инвалидите, Съюза на глухите и Съюза на диабетиците.
Тричленното жури бе особено затруднено и дълго подреждаше класацията. Наградите бяха раздадени в три категории: месни; десерти и тестени. Мъжете показаха, че
са добри готвачи и трима от тях заеха призовите места. Сред отличените бяха : Горан
Лачков, Ива Петкова, Младенка Антонова, Виолета Иванова, Петрана Бойчева и Валентина Василева. Търпеливо присъстващите разговаряха, обменяха опит и рецепти.
Интересът към кулинарията и към културата на храненето безспорно расте, а това
е много вдъхновяващо. Организаторите на мероприятието обещаха на всеки посетител
да намери отговор на въпроса „Има ли по-вкусно от домашно приготвената храна?”.
Показателен бе фактът, че само час след награждаването на деветте маси останаха само
празните подноси.
Снежана Атанасова, сътрудник в ТО на глухите в Монтана

СРЕЩИТЕ, КОИТО НИ СПЛОТЯВАТ

На 15 август т. г. ние, от ТО на глухите във Велико Търново, чествахме празника
Успение на св. Богородица. Всички членове участваха активно и с ентусиазъм в инициативата. Най-напред проведохме една много хубава разходка до манастира „Св. Петър и
Павел” или Петропавловския манастир, който се намира над град Лясковец. Останахме
очаровани от изключително красивата местност и природа. Всички запалихме свещички в черквата на манастира за здраве и успех.
След това поехме надолу към град Горна Оряховица, където ни посрещнаха наши
приятели. Беше невероятно и много, много весело.
Нека това да стане традиция и да ни сплотява все повече занапред.
Мария Колева, секретар на ТО на глухите във Велико Търново
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Социална тематика

Юридическа консултация

Тишина

Въпрос: „Правилно ли е спирането на наследствена пенсия
от починал родител на лица с
определен процент трудова неработоспособност над 26-годишна възраст? Има ли значение дали ТЕЛК е пожизнен, или
с определен срок за 1, или две
години?”
От членове на СГБ от РО Хасково
Потърсихме компетентен
отговор от Ст. Тодорова, на-

чалник на отдел „Пенсии” в териториалното подразделение
на НОИ в Хасково:
„Уведомяваме Ви, че със Закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2015
г. (обнародван в ДВ., бр.107 от
24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015
г.) са направени промени в чл. 82,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, като е добавено: „ако
учат и”; и в преходните заключителни разпоредби е създаден

& 22 с: „Отпуснатите с начална
дата до 31.12.2014 г. пенсии по чл.
82, ал.1 на лица, които са се инвалидизирали до 18- и съответно
до 26-годишна възраст, продължават да се изпращат до определените им срокове”.
С направеното изменение лицата, които са се инвалидизирали до 18-, съответно 26-годишна възраст, могат да получават
наследствена пенсия и над тази
възраст, но само ако са учащи,

определени с наредбата по чл.
106 от КСО. Пенсията се изплаща
до завършването на вида и степента на образование по общия
ред. Ако тази категория лица не
са учащи, не могат да получават
наследствена пенсия след навършване на 18-, съответно до
26-годишна възраст.
В тази връзка ви уведомяваме, че на основание чл. 1, ал. 5 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, следва в двумесечен срок да представите документ, доказващ качеството Ви
на учащ. В случай, че този статут

На 8 септември Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за юридическите
лица с нестопанска цел. Народните представители гласуваха
„За” прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните
съдилища по седалището им към
Агенция по вписванията и създаването на Съвет за развитие
на гражданското общество, чрез
който ще се реализира държавната политика за насърчаване и
финансиране на гражданските
инициативи.
Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗИД на
ЗЮЛНЦ) влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Най-важното по отношение
на прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по
вписванията:
- Всички съществуващи организации ще имат тригодишен
срок (от 1 януари 2018 г. до 31
декември 2020 г.) да прехвърлят
своята регистрация от съда към
Агенцията по вписвания. Процедурата ще бъде безплатна.
-Заявления за първоначална
регистрация и вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ към
Агенция по вписванията ще могат да се подават и по електронен
път с електронен подпис.
- ЮЛНЦ следва да подаде заявление за пререгистрация към
Агенция по вписванията, заедно
с вписания в съда актуален устав
или учредителен акт, заверен от
съда по регистрация или от за-

конния си представител. Вписването на ЮЛНЦ в регистъра
към Агенция по вписванията ще
става въз основа на подаденото
заявление, заедно със заверения
актуален устав или учредителен
акт, и на удостоверение за актуално състояние, което ще бъде
изпращано служебно от съда по
регистрация до Агенция по вписванията в 3-дневен срок от поискването.
Ето и някои от другите последици от промените в ЗЮЛНЦ:
- Централният регистър за
ЮЛНЦ в обществена полза към
Министерство на правосъдието
се премахва. В двумесечен срок
от влизане в сила на измененията
в ЗЮЛНЦ Централният регистър предава на Агенция по вписванията данните за вписаните в
регистъра ЮЛНЦ и клонове на
чуждестранни юридически лица
с нестопанска цел.
- Във връзка с предходната
точка, отпада изискването за изготвяне на вътрешни правила за
извършване на общественополезна дейност.
- Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на
ЮЛНЦ в ОП ще се обявяват в
Агенция по вписванията до 30
юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
- Ако две поредни години
ЮЛНЦ в ОП не подаде в срок документите по предходната точка,
по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията ще
се вписва служебно „с временно
спрян статут в обществена полза”.

- На вписване в регистъра на
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще подлежат две нови
обстоятелства: 1. Предмет на стопанска дейност и 2. Имената на
членовете на управителния орган на организацията.
- При промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване
в Агенция по вписванията (например, при промяна в състава
на Управителния съвет), срокът
за обявяването им пред Агенция
по вписванията ще бъде 1 месец.
- Обявените промени пред
Агенция по вписванията ще
бъдат вписвани в Регистъра на
ЮЛНЦ към Агенцията в тридневен срок.
Политика за подкрепа на развитието на гражданското общество
Държавната политика в областта на гражданските организации
ще се осъществява от Министерски съвет. Периодично Министерски съвет ще приема и актуализира Стратегия за подкрепа
на развитието на гражданските
организации в Република България. Към Министерски съвет
се създава и Съвет за развитие
на гражданското общество. Той
ще се състои от 15 членове. Негов председател без право на глас
ще е заместник министър-председателят, който ще е отговорен
за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието
на гражданските организации в
Република България. В състава
на Съвета ще влизат представители на юридически лица с нестопанска цел с общественополезна

дейност, които ще се определят с
решение на Министерски съвет
за срок от три години въз основа
на прозрачна и състезателна процедура. Процедурата има следните етапи:
1. Публично обявяване на интернет страницата на Портала за
обществени консултации (www.
strategy.bg);
2. Предварителна регистрация
на организациите, които желаят
да участват;
3. Номиниране на организации кандидати за членове на Съвета;
4. Гласуване на предварително
регистриралите се за избор измежду организациите кандидати;
5. Получилите най-много гласове организации излъчват свой
представител за член на Съвета,
както и негов заместник.
Юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна
дейност могат да се кандидатират за членове на Съвета, ако
са с минимум 5-годишен опит в
осъществяването на дейности в
обществена полза в подкрепа на
развитието на гражданското общество и гражданското участие.
В срок от три месеца от влизането в сила на промените в ЗЮЛНЦ
Министерски съвет приема правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на
гражданското общество.
За насърчаване и финансова
подкрепа на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ в ОП
ежегодно ще се предвиждат и
разходват средства от държавния бюджет. В срок 6 месеца от

5

не бъде доказан, наследствената
пенсия, отпусната по чл. 82, ал.1
от КСО, ще бъде прекратена от
срока, до който е била отпусната,
на основание чл. 96, ал. 1, т.4 от
КСО.
След получаване на настоящото писмо, моля да се явите в
приемна „Пенсии” в ТП на НОИ,
гр. Хасково, за подаване на необходимите документи за възобновяване на личната пенсия за
инвалидност поради общо заболяване.”

влизането в сила Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ
Съветът приема правила за допустимите дейности с обществена значимост за финансиране;
условията, реда и механизмите за разходване на средствата; условията, реда и начина за
набиране, оценка и подбор на
проектни предложения, както
и за отчетността и контрола по
изпълнението на финансираните проекти. След извършване на
оценката на проектите, Съветът
ще отправя предложение до Министерски съвет за разпределение на средствата по установените за това условия и процедури.
Членовете на Съвета за развитие
на гражданското общество няма
да получават възнаграждение за
дейността си, като те, организациите, които представляват и
свързаните с тях лица няма да
могат да кандидатстват с проекти за финансиране. В срок до 30
юни всяка година Съветът ще се
отчита за дейността си пред Министерски съвет.
С приетите промени в Закона за юридическите лица се очаква значително намаляване на
административната тежест за
юридическите лица с нестопанска цел при регистрацията им,
повишаване на прозрачността
и отчетността им, подобряване
комуникацията между гражданския сектор и публичните власти
и допринасяне за устойчивото
развитие на гражданските организации у нас.
Източник: Български център
за нестопанско право

Народното събрание окончателно прие промените в ЗЮЛНЦ

Законови изменения гарантират безплатна
правна помощ за бедни българи

Граждани с доходи под официалната линия на бедност ще ползват безплатна правна
помощ, предвиждат промени в Закона за правната помощ, които бяха публикувани на 9
септември в сайта на Министерството на правосъдието и на портала strategy.bg.
Всеки гражданин ще може да получи юридическа консултация в регионалните центрове за консултации към Националното бюро за правна помощ, ако докаже с документ, че месечният му доход не превишава определената за страната линия на бедност,
а именно 300 лева, след като се вземат предвид имотното, здравословното, семейното и
др. състояние. Целта е да се облекчи достъпът до правосъдие на граждани, живеещи в
отдалечени населени места, в социална изолация, пенсионери-инвалиди, които са трудно подвижни, самотни хора, лица без адрес.
Предвижда се възможност регионалните центрове да предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове.
В закона се регламентира и вече съществуващият безплатен национален телефон за
първична правна помощ (0700 18 250). На него всеки работен ден от 9 до 17 ч дежурят
опитни адвокати, които дават 15-минутни безплатни консултации на граждани.
Източник: Министерство на правосъдието

Майките на деца с увреждания искат Закон за личната помощ

В началото на юли майки на деца с увреждания излязоха на протест в различни точки
на България под мотото „Аз съм родител, не личен асистент”. Те настояват да има Закон
за личната помощ, в който да се регламентира ясно как хората с увреждания и техните близки могат да получават пари за лични асистенти. Протестите са инициирани от
неефективния и пълен с недостатъци проект за лични асистенти, който вече работи в
много общини. Обаче майките на деца с увреждания са се отказали от него. „Ако ме назначат за 2 часа да се грижа за моето дете и още 2 часа за друго дете, кой ще се грижи за
моето дете? Аз съм му правила изкуствено дишане когато спираше да диша.”, пита Катя
Йорданова, една от майките-участнички в протеста. А на други майки децата са твърде
малки, за да ги оставят без надзор и няма кой да ги гледа.
„Услугата „Личен асистент” би трябвало да осигури грижа на човек с увреждане.
Никога не е имало задължение тази услуга да предоставя от родител или друг член на
семейството, но най-често е така. В следващата година ще помислим как майките на
децата с увреждания да могат да имат право на други социални придобивки, освен услугата „Личен асистент”, коментира по повод протестите социалният министър Зорница
Русинова.

Започнаха да продават екскурзии и билети за автобус в пощите

Туристически пакети за почивки и билети за автобус и влак ще могат да се купуват от
пощата. От гишетата ще могат да се резервират както вътрешни, така и международни
организирани екскурзии, почивки, хотел и др. Засега „Български пощи” са сключили
договор с един туроператор, но дружеството е готово да включи и други, стига да има

търсене от клиентите. Въвеждането на услугата ще е предимно в малките градове.
Офиси на „Български пощи” ще бъдат открити и в търговски вериги. Плановете на
компанията са изнесени клонове да има във Враца, Монтана, Шумен, Ямбол, Кюстендил.

91% от хората не могат без компютър

91% от българите са напълно или отчасти съгласни, че личният компютър вече е
неизменна част от съвременния начин на живот. Това показва проучване, поръчано от
Intel в България през месец май 2016 г. 72% от участвалите в проучването споделят, че
притежават компютър/лаптоп в своя дом. Почти всеки човек между 30 и 39-годишна
възраст има компютър или лаптоп у дома (96%), като мнозинството от притежателите
прекарват до 3 часа всеки ден в мрежата. Най-често компютрите се използват за информация, забавление и/или социални мрежи.

300 000 души – с хранителни пакети

От 1 септември до края на месеца в пунктовете на БЧК поетапно ще бъде предоставен вторият транш от 14 хранителни продукти на всички, на които им се полага такава
помощ. По-големият бюджет даде възможност да бъде разширен обхватът на хората,
които ще получат безплатни храни до края на годината. В момента достъп имат лицата и семействата, които получават енергийни помощи, както и хората, пострадали
от природни бедствия и аварии. Агенцията за социално подпомагане (АСП) включи в
списъците и семействата на първолаците, получили еднократна помощ при започване
на учебната година, приемните семейства и неосигурените майки с бебета до 1-годишна
възраст, които в момента получават месечни помощи за гледане на дете. Така броят на
хората, които ще получат безплатни храни, се увеличи на 300 000. Освен това, пакетите,
които включват 19 вида продукта, ще бъдат с по-големи количества от сегашните. Заради обжалвания на процедурата за миналата година бедните лица и семейства получиха
навреме само пет от храните в пакета. Останалите се раздават в момента.

СЕМ: с по-голямо внимание към хората с увреден слух

В контекста на предстоящата предизборна кампания и референдум, Съветът за електронни медии (СЕМ) призова доставчиците на медийни услуги при подготовката на
информационното съдържание, свързано с вота, да обърнат специално внимание и на
хората със слухова недостатъчност и увредено зрение.
От медийния регулатор посочват, че за гласоподавателите медиите, особено телевизията, представляват основно информационно средство, което формира техния избор.
Затова е важно и онази част от българските граждани с увреден слух и зрение да получи
възможност да направи информиран избор. Така и тези наши сънародници, които по
неофициални данни са около половин милион души, ще могат да реализират законните
си граждански права. Съветът за електронни медии напомня, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности се
гарантира от международните стандарти, европейското законодателство, българската
нормативна уредба, в т. ч. от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).
По данни от онлайн медиите подготви Петра Ганчева
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Българка стана световна шампионка
по лека атлетика за хора с увреден слух
Българката Елена Узунова стана световна шампионка по лека
атлетика за хора с увреден слух.
Тя триумфира в хвърлянето на
копие на първенството в Стара
Загора.
Узунова, която миналата година постави световен рекорд
на европейското в Полша, сега
постигна 46.28 метра. С 22 см по-

слаб беше резултатът на втората
Ан Ю Ксю от Тайван. Бронзовия
медал заслужи рускинята Анастасия Мамлина с 45.35 метра.
Българската състезателка записа 43.25 метра при първия си
опит. Шампионското ѝ хвърляне
беше в третия опит.
„Основните ни притеснения
бяха заради контузията, коя-

то наруши подготовката ни. На
практика с тренировките в хвърлянето на копие започнахме едва
през април”, каза треньорът на
Узунова - Иван Стойков.
Надка Начова се класира за
финал на 100 метра с препятствия.
/по онлайн издание на
„Дневник”- Спорт/

Отново за първи път у нас

Преди две години близо 60 хора с увреден слух за първи път летяха с парапланери в кампанията „Лети повече”. Тази
година, отново за първи път, в началото
на юни хора с увреден слух участваха в
рафтинг спускане по река Струма. За екстремното им преживяване бе излъчена
кратка емисия в предаването за хора с увреден слух по БНТ на 10 юни. Двадесет и
шест бяха смелчаците от София, Пловдив,
Стара Загора, Разлог и Хасково, които с
ентусиазъм се включиха в приключението „рафтинг”, за да се заредят не само със
свежест от буйните води на Струма, но и
с положителни емоции.
Какво е рафтинг? Думата е с английски
произход (rafting, от raft - „сал”, „плоскодънен надуваем плавателен съд”) и е екстремен спорт, при който се извършват
спускания с лодки по буйни реки. В нашата страна добри условия за практикуването на рафтинг предоставят реките Струма
(в района на Кресненското дефиле), Арда,
Места, Велека, Рилска река, Бели и Черни Вит. Рафтингът е много подходящ за
психическа почивка от натовареното ежедневие, като същевременно доста вдига и

управлява от инструктора, който стои на кърмата и дава инструкции на останалите.
Желаещите да се включат в рафтинг обикновено ползват услугите на специализирани фирми, които включват в цената на пакета (от 50 до 90 лева). Тръгва се рано сутринта от София за тези, които предпочитат да пътуват заедно (участниците със собствени коли са инструктирани как да стигнат до базата в Кресненското дефиле). От там се
включват в рафтинг спускането и като приключат с него или отиват на СПА почивка
или се отправят обратно вкъщи.
Петра Ганчева
Снимки Фейсбук

Мартин взе участие в първия камп на „Ювентус” в България

Подбрани деца, подкрепени от хотел „Маринела” от 5 до 9 септември участваха в
първия в България лицензиран тренировъчен лагер на най-известния и успешен италиански футболен клуб „Ювентус”. Лагерът се състоя на терените на спортен комплекс
„Царско село”, а тренировките бяха с италиански треньори, дошли специално за кампа
от базата на „бианконерите” в Торино.
Освен
възможността
да работят с треньори от
„Ювентус”,
участващите
деца получиха и пълен набор спортна екипировка –
оригинална раница и топка
на Юве и два пълни спортни екипа, култовата фланелка на черно-бели райета, резервна бяла фланелка,
два чифта черни шорти и
два чифта черни футболни
чорапи. Най-добрите на лагера ще имат възможността
да продължат тренировките в базата на италианския
гранд в Торино, а препоръките ще бъдат заслуга на треньорите, посетили България. Организаторите са подготвили и още много изкушаващи награди, сред които оригинална футболна екипировка на
звездите на италианския гранд, много спортни стоки и футболни аксесоари.
Лице на инициативата е бившият национал и легенда на Левски Александър Александров – Кривия, който пожела успех на всички деца, които ще станат част от кампанията. „Името на „Ювентус” говори достатъчно, аз самият смятам, че точно това е
начинът „да събудим” българския футбол. Такава възможност не е за изпускане и изключително много се радвам, че всяко българско дете може да стане част от „Ювентус
джуниър камп”, каза още Александров и заедно с останалите организатори символично
подписа оригинална топка adidas, и я подари на Мартин Петров - един от петимата
младежи от столичното училище за деца с увреден слух, който благодарение на организаторите и социалната кампания на хотел „Маринела“ „Подари усмивка на дете“ бе част
от „Ювентус джуниър камп”.
Източник: „Блиц-Спорт”.бг

Благой Поповчев - шампион, Христо Станойчев – пети

адреналина. Рафтингът изчиства съзнанието от стреса, среща ни с нови хора, докосва
ни до непознатото и няма значение на колко години сме, защото е за всички.Това е групов спорт, който води до сплотяване на екипа.
Как преминава едно такова приключение? Обикновено след екипирането и транспортирането до старта следва инструктаж за безопасност и поведение в реката. Пълната екипировка включва неопренов костюм, яке, обувки за вода, каска и спасителна
жилетка, застраховка, инструктаж и лицензиран инструктор с лодка. И, разбира се - незабравимо изживяване, в което се научавате как да гребете, как да реагирате на команди, как да плувате в буйните речни води и какво непредвидено може да ви се случи във
водата. Най-важното е всеки в лодката да си знае мястото, защото балансът в буйната
вода се поддържа от синхронното гребане, а екипажът е двигателната сила. Лодката се

Благой Поповчев спечели златен
медал на световното първенство по
бойни изкуства за глухи, което се
провежда от 18 до 24 юли в Самсун,
Турция. В програмата влизат спортовете: джудо, карате и таекуондо,
като от българската спортна федерация на глухите участват Благой
Поповчев и Христо Станойчев.
В категория 100+ Благой Поповчев спечели титлата, след като
на финала надви представителя на
домакините Мехмет Юзал. Христо
Станойчев завърши пети в категория до 73 кг. И двамата продължават участието си в категория оупън.
С тези резултати България се
класира на шесто място във временното класиране по медали, като
водач е Турция с 3 златни, 6 сребърни и 5 бронзови медала.
Страница на първенството в интернет:
http://www.worlddeafmartialartschampionship.com/
Подготви: Петра Ганчева

26 септември 2016

Лято под знака на спорта

В Рио откриха олимпиадата за състезатели с увреждания

На 7 септември започнаха параолимпийските игри в Рио, които ще продължат до 18
септември. Това са игрите с най-много участници в историята - приблизително 4300
атлети с увреждания от 176 държави ще се
включат в спортната надпревара за медали.
От България в игрите участват: Иванка
Колева и Даниела Тодорова (хвърляне на
гюле и диск), Радослав Златанов и Християн
Стоянов (бягане), Ружди Ружди (хвърляне
на диск), Денислав Коджабашев (тенис на
маса) и Милена Тодорова (спортна стрелба).
Петра Ганчева

Европейското първенство по баскетбол за глухи
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„Воля за спорт”

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев гостува и откри официално Европейската седмица на спорта и националните спортни състезания „Воля за спорт” в
нашия град Бургас на 15 септември.
Инициативата е на Европейската комисия и се провежда с
подкрепата на Министерството
на младежта и спорта, община
Бургас, Балканска медийна асоциация и Агенцията за хора с
увреждания.
Активно участие взеха хората с различни увреждания. Бяха
предвидени множество прият-

ни изненади. В спортната зала
„Никола Станчев” се проведоха
демонстративни състезания по
баскетбол с инвалидни колички,
тенис на маса, бадминтон, шахмат и канадска борба. Демонстративни занимания имаше и

То се състоя в Солун, Гърция от 24 юни до 2 юли т. г.
Резултати:
При мъжете: 1. Полша - 4 т.; 2. Италия - 3 т. и 3. Беларус - 2 т.
При жените бяха играни мачове както следва: Швеция-Германия, Русия-Полша,
Литва-Русия, Турция-Гърция, Полша.Гърция, Израел-Украйна, Гърция-Турция, Гърция-Германия и финалният мач бе на Украйна срещу Турция.
Снимки: http://www.edso.eu/2016/06/27/photos-from-ec-basketball-2016/
Превод: Петра Ганчева

Спортът и хората в неравностойно положение

Втората световна война оставя след себе си жестоки белези – тела и души са белязани
с травми, които ще преживяват отново и отново, до живот. Докато не се научат как да
се освобождават от тях. За войници и цивилни спортът се превръща в средство не само
за рехабилитация, но и за приемане. За преобръщане на недостатъци в предимства. И
за изпробване на граници.
Благодарение на д-р Лудвиг Гутман много от ранените преоткриват в клиниката му „Стоук Мандвил”
възможностите на телата си и радостта от живота.
Провежданите там спортни игри за военноинвалиди
се изпълват със състезателен дух. И когато по повод
олимпийските игри през късния юли на 1948 година
в Лондон д-р Гутман организира състезание за ранените през войната, на спортната площадка с хъс се
подреждат инвалидни колички, за да премерят сили
в стрелба с лък.
Това е началото на параолимпийските игри, традицията за които ще се постави официално в Италия
веднага след олимпийските игри през 1960-а. Предлогът „пара” идва от гръцки и означава „до”, „с”, като
израз на паралелно провежданите с олимпийските игри спортни мероприятия за атлети
с двигателни, интелектуални и сетивни травми. За интереса към това събитие е показателно обстоятелството, че на терена в Рим се събират близо 400 атлети от 23 държави.
Към днешна дата на всеки 4 години след олимпийските игри Международният параолимпийски комитет организира състезания в различни дисциплини за спортисти
с увреждания. Тази година параолимпийските игри ще се провеждат за 15-ти път в
Бразилия и бяха открити в Рио де Жанейро на 7 септември, като продължиха до 18-и.
Състезателите в тях надхвърлиха 4 000 и са от 176
държави.
В тях обаче не участваха глухи, тежкочуващи и
хора с различна степен на слухова загуба. Спортистите със слухови дефицити не са считали себе си
за инвалидизирани, тъй като единствената разлика
между тях и дееспособните спортисти е липсата на
слух. Във всичко останало като качества те не отстъпвали на олимпийските състезатели. Разбира се,
имало е глухи спортисти, които са се състезавали
дори в олимпийските и параолимпийските игри в
Лондон през 2012 г., но те са малко и с редки прояви.
Дълго време не са били включвани в параолимпийските игри, поради комуникационни бариери и спецификата на общуване. В паралимпийските игри
тази година няма категория за глухи спортисти, а в
момента категорията на състезателите с интелектуални затруднения е неактивна.
Затова съществуват Световни игри за глухи (Deaflympics – Дефлимпикс) и Специални игри за хора с интелектуални увреждания Special Olympics – Спешъл Олимпикс.
Дефлимпикс са игри за глухи спортисти, проведени за пръв път през 1924 г. Там се е
използвала адаптирана технология, за да отговаря на потребностите на състезателите с
увреден слух (светлината се използва вместо стартов пистолет, а свирката на рефера е
заменена от флаг). Езикът на знаците е използван метод за комуникация сред по-голямата част от спортистите и зрителите. Важното е, че Дефлимпикс обединява спортисти,
които са изправени пред подобни комуникационни бариери и им позволява да се конкурират при равни условия.
Спешъл Олимпикс са игри за деца и възрастни с ментални затруднения, като имат
и Младша категория за деца от 2 до 7 години. Въпреки че са признати от МОК, игрите
за глухи и за хора с ментални увреждания се провеждат отделно от параолимпийските
игри. Двадесет и третите летни игри на Дефлимпикс ще бъдат през 2017 в гр. Самсун
(Турция) от 18 до 30 юли, а Спешъл Олимпикс ще посрещне своите участници в Грац
Шладминг и Рамзау (Австрия) през 2017 г. в Специалните олимпийски световни зимни
игри от 14 до 25 март.
И въпреки че именно видът на увреждането определя различните видове спорт, дисциплини и правила, в крайна сметка е важно не увреждането, а способностите.
Христина Чопарова

за децата от социалните
домове и за гостите, сред
които бяха Радостин Кишишев - футбол, и Петър
Узунов – волейбол. За доброто настроение пяха
Искрен Пецов, Пламена
и SUNHEART.
Нашите шахматисти
се представиха на ниво.
И като на всяко състезание накрая имаше медали и купи за участниците.
Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас
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Тишина

Образование

Образованието не е просто лист хартия,
а комплекс от знания и компетенции

Здравейте, Неда, много ми
е приятно да разговарям с Вас
днес и се радвам, че приехте да
побеседваме за образованието,
децата, бъдещето!
Здравейте, Христина! На мен
също ми е изключително приятно да бъда днес с Вас и благодаря
сърдечно за поканата!
Посветили сте се на образо-

ванието, по-специално, на слухово-речевата рехабилитация и
логопедията. Какво Ви насочи в
тази посока?
Любовта към децата и желанието да бъда полезна.
Българското образование в
момента не би могло да се похвали с качество и мотивация
както за учащите, така и за преподаващите. Като преподавател
с дългогодишен опит в образователната система, какви препоръки бихте отправили, за да
може образованието у нас да покрие толкова много и различни
очаквания?
На първо място, образователната система трябва да бъде гъвкава. За съжаление, у нас се наблюдава тенденцията децата да се
поставят в рамки, да се адаптират

към учебните програми, вместо
програмите да се адаптират към
тях. Огромна грешка, според мен,
е големият обем от знания, които
учениците са принудени да усвояват още от първите си години
в училище. Материалът много
често е неразбираем за децата, не
са предвидени никакви часове за
неговото затвърждаване, защото всеки час е посветен на нова
тема. Има необходимост от повече работа върху развитието на
мисленето, защото основно учениците се учат да наизустяват и
да попълват тестове, в които често разчитат на късмет. Последното води до проблеми в развитието на свързаната реч, децата
се затрудняват да разказват, да
следват определена логическа последователност, да структурират
и формулират мислите си. Така
се стига до един формализъм в
образованието, резултатът от
който са все повече ниско грамотни млади хора. Можете да
си представите как всичко това
се отразява на децата с увреден
слух, които се обучават по учебните програми за масовите училища.
Да, твърде смазващо е. Когато
четем за прокурори, журналисти, адвокати, лекари с увреден
слух извън българските преде-

ли, ни е трудно да повярваме,
че има реализирани специалисти в толкова комуникативни
области, достъпни обикновено
за чуващи хора. Това се приема
по-скоро като куриоз, отколкото като нещо обичайно. Вие
преподавате на студенти в СУ
„Св. Климент Охридски”. Има
ли сред тях студенти с увреждания, по-специално със
слухови такива?
Как
се справят
с
учебния
материал и
как се реализират след
дипломирането си?
Професиона лният
ми път е тясно свързан
с общността
на
глухите
хора, от деца
до възрастни. Аз, лично, винаги
съм вярвала в огромния потенциал, който носят те и възможностите им за професиална и
житейска реализация. Имала съм
и имам студенти с увреден слух прекрасни млади хора. Сериозен
проблем съществува с избора на
специалност - много често глухите студенти се оказват в нашата
специалност поради факта, че се
чувстват свързани с децата с увреден слух и специалните учебни
заведения, чиито възпитаници са
най-често. Единици са тези, които са завършили масово училище
и са предпочели нашата специалност. Този избор, в повечето
случаи, е емоционален и впоследствие се получава едно разминаване между очакванията на
студентите и
работата, за
която се подготвят. Това
често води
до липса на
мотивация и
интерес към
следването. Би било
добре да се
п р едо с т а вя
по-широк
избор
от
професии за
младите хора
с
увреден
слух, чрез специално организирани информационни кампании,
за да може висшето образование
да предоставя пълноценни възможности за реализация и професионално самочувствие на хората с увреден слух.
Образователната среда в училищата и във висшите учебни
заведения у нас рядко е приобщаваща за учащи и студенти с
увреден слух – липсва техническият комфорт като подходяща
акустика; подредба на местата
с цел всеки да вижда всеки; екрани в аудиторията, на които да
се виждат лицата на говорещите; жестови услуги; практика на
изслушване с помощта на предмет. Ползвателите на слухови
апарати, кохлеарни системи и
жестов език предполагат съобразяване в еднаква степен на
потребностите им и осигуряване на техническия комфорт,
нужен за мотивация за учене и
развитие. Колко близо сме ние
до такива учебни методики, чия
отговорност са те и какво у нас е
приложимо за обучаващите се с
увреден слух?
Абсолютно сте права. Ние все
още прилагаме приобщаващото образование повече на думи.
Това е изключително скъпо струващ образователен модел, при

който не е достатъчно детето с
увреден слух да се включи в общообразователната среда. Изисква се адаптиране на средата
- шумоизолиране, намаляване
на ехо-ефекта в класните стаи,
прилагане на съвременни технически средства, използване на
асистенти, жестови преводачи и
т.н. Наред с това е необходима и
сериозна подоготовка за масовите учители и стабилна система на
ресурсно подпомагане. Все още
сме много далеч от оптималните
условия за обучение на децата с
увреден слух в масовите училища. В момента се намираме на
прага на радикални промени
с влизането на новия Закон за
предучилищно и училищно образование и все още е трудно да
се прогнозира ефектът от тях.
Всъщност, живеем в интересни
времена.
Интересни са, определено.
Преобладаващите педагогически системи в днешни дни обаче
се фокусират предимно върху
академичните занимания. За
децата това е твърде стресиращо, а за децата с увреден слух
– двойно по-затрудняващо. Но
откритията за човешкия мозък в невробиологията в последните години подсказват и
решението – излизане от академичното, повече игри, досег
с природата. За традиционната
образователна система това е
твърде радикално, но във валдорфската е основополагащо.
Вие самата споделяте ли холистичните методи на валдорфската педагогика и считате ли, че
все пак има нагласи за обнова в
образованието у нас, в името на
най-доброто за децата?
Чудесен въпрос! Да, смятам,
че нашето образование е много
откъснато от реалния живот, а
всъщност то трябва да подготвя
децата за него. Това важи с още
по-голяма степен за децата с увреден слух, за които формирането на житейски понятия е задача
на специалистите. В старите специални програми за обучение е
съществувал раздел „Запознаване с околната действителност”,
който се е състоял в планирани
наблюдения в началото на всеки срок, сред природата, в магазина, на пазара и т.н. Те са били
съобразени с темите по развитие
на речта, които предстоят и така
учебното съдържание се е обвързвало с личния опит на децата
и са се формирали реални представи, както и полезни умения.
В настоящия момент липсва преход от предучилищната възраст,
характеризираща се основно с
игрови дейности и училищната,
в която децата преминават рязко към едно статично ежедневие,
изпълнено с учебни дейности. А
нека не забравяме, че дидактичните игри имат своето място в
началния курс на обучение. И в
това отношение има какво да се
желае, за да бъде образованието
не просто лист хартия, а комплекс от знания и компетенции,
които ще са от полза на учениците в реалния живот.
Надеждите са това, което движи света напред. А където са те,
там са и вярата, и любовта. А
топли и отдадени на работата си
хора като Неда вдъхват много надежда, че всичко малко по малко
се подрежда така, както следа да
бъде. В името на децата и за един
по-хубав свят. С любов.
Христина Чопарова
Изображения: личен архив
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Признаване и валидиране на придобити
умения за хора с увреждания
продължение от стр. 1

- Предложение за професии
в 4 различни професионални
области, които да бъдат адаптирани за 5 вида увреждания:
нервномускулни заболявания;
ментални увреждания; интелектуални затруднения; слухови увреждания; зрителни увреждания;
- Пилотно тестване и валидиране на адаптираните професии,
организирани в Методическо ръководство;
- Приложение на различни
стратегии за разпространение,
които да възпроизведат каскаден
ефект, в рамките на страните от
консорциума и сред партньорски
институции.
Очакваните
интелектуални
продукти от проекта са:
- Диагностично-научен доклад
– експлоатационно изследване и
Обобщен доклад на процеса;
- Методическо ръководство за
прилагането на процеса на признаване и валидиране на придобитите умения за хора с увреждания;

- Окончателен доклад с препоръки към заинтересованите
страни относно сертифициране
на ключови умения за хора с увреждания, заетостта и пазара на
труда и интеграция в обществото.
Партньорството по проект
REVADIS обединява 4 организации от 4 страни-членки на ЕС:
Португалия, Испания, Румъния
и България.
На национално ниво проектът
се изпълнява от Европейски център за качество ООД и от Съюза
на глухите в България, като асоцииран партньор. Към настоящия момент по проект REVADIS
вече е в ход процесът по признаване и валидиране на умения по
четирите професии за хора със
слухови увреждания и интелектуални затруднения.
На 31 юли тази година в присъствието на Председателя на
Съюза на глухите в България
Николай Нинов, и на Людмил
Манев, управител на Европейски център за качество оод,
близо 20 души с увреден слух получиха
своите валидирани
документи за придобити умения.
Имаме уверението, че ще продължим
да си партнираме и
занапред.
Силвана
Павлова

Работещият екип - Николай Нинов, председател на СГБ, Людмил
Манев, управител на Европейски център за качество ООД, доц.Тодор
Тодоров, катедра „Човешки ресурси и социална защита” в УНСС и експерт валидиране; Милена Тонева и Ваня Новакова, експерти по проекти и програми ЕЦК; Силвана Павлов, организатор и жестов превод СГБ

Спомени от лятото

Забавлявахме се от сърце

От 17 до 22.06.2016 г. учениците от СОУ за деца с увреден слух
„Свети Иван Рилски” - гр. Търговище участваха в летен обучителен лагер, организиран от МОН
и Международния младежки център в Приморско по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”
Много интересни мероприятия бяха организирани по време
на летния лагер. Нашите ученици
се представиха отлично като завоюваха първо място в турнира
по плажен волейбол, а също и в
състезанието за най-добър млад
катерач.
Впечатляващо беше участието
им във „Вечерта на талантите”. Със своите изяви те показаха, че са
прекрасни актьори и изпълнители.
Но най-прекрасни и незабравими за всички ще останат забавленията на морския бряг.
Надка Ботева, главен учител

Прекараха чудни дни

Заедно с придружаващи ги учители и директорката на училището
учениците от столичното специално училище за деца с увреден
слух взеха участие в също такъв
летен лагер, организиран от МОН
и ММЦ в Приморско.
Всички прекараха невероятни,
чудни дни, изпълнени с много забавления, състезания, игри, песни
и танци. Както виждате от сним-

ките – на плажа изобщо не почиваха, а се забавляваха, като творяха
вълшебни платноходки и пясъчни
замъци или пък се включваха в
играта с въжета, в които трябваше
да разгадаят тайната на морските
възли… Бяха и на едно изключително интересно място, където се
катереха по стени, балансираха успешно на въздушни мостове, стреляха с лък… И участваха в доста
оспорвано състезание по разпъване и прибиране на палатки с награди за победителите!
Петра Ганчева
Снимки от страниците на училищата във Фейсбук
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Наесен – с радост и с песен
продължение от стр. 1

Официалните гости прочетоха поздравителни адреси - Благовеста Борчева, началник отдел
„Подкрепа на развитието” към
МОН, Кънчо Кънев и Цветан
Цветанов, главни експерти в Столична община, район „Витоша” и
моя милост, медиен експерт на
Съюза на глухите в България.

Първият учебен звънец заби
на 15 септември и с неговия звън
започва един съвсем нов живот
за всяко дете. Ние, вече порасналите ученици, въпреки годините,
които отминават една след друга, пазим в съзнанието си спомените от този ден и те са едни
от най-милите, най-свидните за
всички ни - трепета покрай букетите, униформите и вълнението

на майки и бащи; ; запознанството с другите деца, тържествената
и донякъде стресираща детското
съзнание обстановка в училищния двор… И всичко това се повтаря всяка година с новите поколения първолаци…
Стотици хиляди са директори,
учители и родители, които бяха в
трескава подготовка за този ден.
За много от тях новата учебна
година е свързана и с редицата
промени, които влизат в сила от
15 септември и които обхващат
цялостната дейност на учители и
директори на училища. Може би
заради това подготовката по откриването на тазгодишната учебна година в столичното училище
за деца с увреден слух (след като
влезе в сила Законът за предучилищното и училищното образование, училището е с ново наименование - Специално училище
за ученици с увреден слух „Проф.
д-р Дечо Денев”) беше по-сериозна и се хвърлиха доста усилия, за
да бъде всичко както трябва. На
9 септември там, както се казва
„вреше и кипеше”. Традиционният „боен екип” от всеотдайни педагози, начело с Цветан Кунчев,
Невена Андонова, Костадинка

Йорданова, Камелия Захариева,
Снежина Иванова, Манал Яш и
Петя Андреева правеше последните уточнения по програмата
за тържеството на 15 септември,
които, както се вижда и от снимката, бяха одобрявани с пълно
единодушие… Естествено, те не
издадоха нищо от програмата,
но потвърдиха, че традиционно
в нея ще участват техни възпи-

таници, с които усилено са репетирали заедно през лятото. За
някои от тях това участие в училищното тържество ще е последно – догодина са абитуриенти.
Но и те, както и всички, които
са изпитали незабравимите вълнуващи мигове от най-първия
учебен ден, ще запазят свидните
спомени от него…
За много родители програмата на тържеството, подготвена
от този малък, но изключително
деен и най-вече всеотдаен екип, е
истинска изненада, която изпълва сърцата им с вълнение, а очите – със сълзи. Най-значимото
нещо, което също остава невидимо за очите, но е дълбоко заложено в сърцата на Цецо, Костадинка, Невена, Камелия и другите
е неугасващата през годините
жажда да събудят дремещия талант във всяко едно дете. Радостта от това е както за самите тях,
така и за детето и родителите му,
които после с гордост ще гледат
изпълненията на рожбата си. И
това е само една малка частица
от всичко, което се случва в този
най-първи учебен ден.
Петра Ганчева
Снимки Цветан Кунчев

Безкрайно затрогващо е да
усещаш как цялото училище се
оглася от настръхващата мелодия на химна, изпълнен с жестове от деца, които не могат да

на
специалното
училище щяха да
го откриват и изследват с помощта
на прекрасните си
учителки и любящи родители. Пожелах им да учат с
радост и забавление, за да растат
умни,
можещи,
знаещи и успешни.

Тържеството завърши с процесия нетърпеливи малчугани,
които под звуците на училищния
звънец напуснаха родителските
обятия и полетяха към класните
стаи. На добър час!
Христина Чопарова
Снимки: Александър Добрев

го чуят... и в усещането да ти се
образува влага под очилата... и
в това да видиш как дете (с увреждане) прегръща спонтанно
учителя си с толкова радост и ентусиазъм. Най-човешкият жест,
който казва всичко.
Образованието е като дълбока, красива гора, в която винаги
има нещо любопитно и интересно за откриване. И през тази
учебна година възпитаниците
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ДЕПАРТАМЕНТ „ТЕАТЪР” НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА
И ТВОРЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Департамент „Театър” на Нов
български университет (НБУ)
обяви прием на студенти с трайни физически, слухово-говорни
и зрителни увреждания в образователна степен „бакалавър”, като
адаптира програмата си към техните потребности.
„В програмата успешно ще се
обучават студенти в неравностойно положение и това дава
увереност, че ползотворният ни
опит с тях може да се превърне в
трайна образователна платформа” - сподели ръководителката
на програмата Кристияна Бакърджиева.
В рамките на четирите години
студентите ще имат възможност
да развиват и надграждат познанията си в областта на сценичното изкуство, като участват
в създаването на интегрирани
представления с цел промяна на
стереотипите и статуквото.
Обучението на студенти с различни физически затруднения в
специалностите от програма „Театър” предоставя възможност за
професионална реализация чрез

последващо образование и създаване на любителски театрални
трупи за деца и/или възрастни,
в рамките на различните целеви
групи.
В сайта на НБУ бе съобщено,
че идеята за включване на младежи със слухово-говорни увреждания в образователния проект е
на Кристияна Бакърджиева, която се среща със Силвана Павлова
в театър „Мим Арт”, където играят слухово увредени хора, които
са представили на международен
форум постановката „Цветята на
малката Ида”. Тогава идеята за
бъдещ театър на хора с всякакви
увреждания започва да набира
сили. Това, което е необходимо, е
да имаме професионални актьори. И първата стъпка вече е направена.
Обучението на студенти с различни физически или сензорни
трайни увреждания е обвързано
с желанието да създадем условия
за достоен живот. На световно
ниво това не е проблем, заради силни социални програми. В
България, никой не отменя пра-

вото на тези хора, но всъщност
няма създадени реални условия
за реализирането на такава политика.
„Обучението на специалисти с увреждания в областта на
сценичните изкуства е не само
право, но и необходимост. А създаването на любителски трупи в
отделните целеви групи, ръководени от професионалисти, дава
възможност за провеждане на
дългосрочна практика на арт-терапия” – казва още г-жа Бакърджиева.
Реалността у нас обаче, не дава
много възможности на младите
хора с различни видове трайни
увреждания, независимо от това,
че НБУ подкрепя своите възпитаници при кандидатстването
им за студентски заеми (изключително разпространен механизъм за изплащане на образованието в настоящия момент по
света). При наличие на решение
от ТЕЛК комисия, в което има
текст „без право на труд”, този
акт става невъзможен за студентите с такова решение. Това

определя и степента на тяхното
развитие. Само по себе си, това
е отнемане на рожденото право
на всеки един от тях на достоен, пълноценен и равноправен
живот и творческо изразяване.
За да се обучават, тези хора се
нуждаят не само от морална, но
и от финансова подкрепа. Семестриалната такса за тях е с 50% отстъпка, но, все пак, става въпрос
за финансова възможност, която

социалната пенсия не покрива.
Особено когато говорим за хора
с увреждане, израснали без родителски надзор. Младите хора без
никаква семейна подкрепа, (а те
не са малко), също мечтаят, желаят и искат да бъдат достойни и
пълноценни граждани.
Нека им дадем тази възможност!
Силвана Павлова

Световният лидер в образованието на глухи и тежкочуващи
хора – университетът Галодет във
Вашингтон САЩ, приканва кандидати за престижната световна
лидерска стипендия за глухи (The
Gallaude t- Nippon World Deaf
Leadership (WDL) Scholarship).
За повече от 150 години Галодет
е дал престижно образование
и развитие без бариери за много хора без слух по света, а днес
студенти от повече от 25 държави формират в него вълнуваща
учебна общност, където намират
общ език, интереси и различни стилове на общуване за един
по-добър живот, израстване и
кариера. Завършилите университета Галодет са реализирани в
различни сфери на обществения
живот и работят по свой начин
за каузата на хората без слух в
своите държави. Те са актьори,
преподаватели, предучилищни
педагози, юристи. Възпитаник
на Галодет дори основава първа-

та в Монголия програма
за ранна интервенция на
деца с увреден слух. И това
е само един малък пример
как един човек може да
промени живота на много
други. Единствено в Галодет глухи и тежкочуващи
студенти могат да получат
бакалавърски, магистърски и докторски степени в програмите за преводачи
с жестов език. Университетът е
най-големият световен издател
на книги за и от общността на
хората без слух, предлагащ много
обширна мрежа за международен обмен и стажове. Библиотеката и архивите на университета
са едни от най-големите в света.
Световната стипендия за лидерство, за която се набират кандидати, има за цел да предложи
на студенти с лидерски качества
възможности за обучение, за
да могат чрез комплекса от знания, умения, нагласи и стремежи, които висшето образование
предоставя, да бъдат от полза
за своята общност на хората без
слух в собствените им държави.
Стипендията се финансира от
японската фондация „Нипон”,
създадена през 1962 г. като филантропска организация с нестопанска цел, активна не само в
Япония, но и навсякъде по света.

Първоначално фондацията има
ограничена единствено в тесни
области на морски доставки дейност, която впоследствие през
годините се разширява и обхваща образованието, социалните
грижи, общественото здраве в
повече от сто страни по света.
Основната мисия на фондацията е социалната иновация, за
един по-мирен свят и по-развито
глобално общество за подкрепа, без болка, но с бъдеще. Световната стипендия за лидерство
за глухи покрива разнообразни
услуги: таксата за обучение; стаята; медицинската застраховка; годишните разходи за книги
и материали; пералня; лични
вещи и продукти; както и местния транспорт. Допълнително
стипендиантите имат и ментор
– професор от Галодет, който ги
наставлява индивидуално по
време на стажа им в университета. Когато се дипломират, те имат
само една задача – да се върнат
в своята страна и да работят за
подобряване живота на хората с
увреден слух чрез образование,
застъпничество и партньорски
проекти с хора и организации в
името на обща кауза.
Стипендията е единствено за
лица, които се интересуват от
записване, а не за вече записали
се. Формулярите се попълват он-

лайн в няколко стъпки. Подаването на
заявления е със срок
до 30 септември 2016
г. Изискванията към
кандидатите всъщност са доста специфични и подборът е
особено прецизен,
тъй като стипендията е доста конкурентна. Бъдещите стипендианти трябва да са от
развиваща се страна, да са глухи
или тежкочуващи, и да имат възможност да работят с граждански общества в техните страни
за подобряване живота на хората
без слух. След като кандидатът
изпрати заявлението си по електронен път, комисия ще определи дали е подходящ или не. В
случай, че е, ще му бъде изпратен
друг формуляр, към който ще се
изисква да се предоставят и някои до- кументи: декларация на
финансовите нужди; удостоверение за познания по английски
език; удостоверения за високи
академични постижения, записи
или стенограми; удостоверения
за активно участие в общности
на глухи хора в своята страна. Освен това, към пакета документи
за кандидатстване е необходимо
да бъдат приложени и три препоръчителни писма: две от хора,
запознати с работата на канди-

дата в общността на глухите в
неговата страна и едно от академично лице от родната страна на
кандидата (или от Галодет), което е запознато със способностите
му. Всички попълнени заявления
ще се разглеждат от комисия на
WDL, която може да пожелае да
направи с кандидата препитване по уеб камера (чрез Skype или
Face Time). Комитетът ще стеснява последователно кръга на кандидатите, докато определи финалистите. Малка делегация от
университета дори може да посети крайните кандидати в тяхната
страна. Селекцията на стипендиантите ще бъде направена през
април следващата година, за да
могат да влязат в Галодет през август 2017 г. За интересуващите се
от повече, сайтът на университета предоставя информация.
Христина Чопарова

огромната разлика в смисъла на
използваните жестове и се замислих – а колко от нас всъщност
знаят това? Някои ще кажат, че
не е от особено значение да се
знае различният смисъл. Но не
е така, защото СГБ участва със
свои представители в различни
международни събития, организирани и провеждани от Световната федерация на глухите, от Европейския съюз на глухите и при
срещите си с други представители на асоциации и сдружения на
хора с увреден слух, за да не изпа-

дат в конфузни ситуации,
най-малкото,
те следва да
са запознати
със значението им. Винаги
съм считала,
че общата култура – не само
в жестообразуването и ползването на жестовия език, но и в познанията ни
за света и живота като цяло е от
изключителна полза за всеки човек с увреден
слух. Сега, след
като сме вече
в Европейския
съюз, пътуванията зад граница вече не са
проблем, както
беше някога,
преди 1989-а.
И хората с ув-

Университетът Галодет набира стипендианти

За еднаквите жестове в различните страни

Няколко пъти вече в
Ютуб попадам на видеоклипове, в които се подчертава различното значение на едни и
същи жестове, използвани при
комуникацията между глухите хора – ето и един от линковете:
https://www.youtube.com/
watch?v=tcRJDQUWIwU.
Този факт го установих още
при написването на дипломната
ми работа, посветена на българския жестов език. В нея посочвах,
че не само при глухите, но и при
чуващите хора, особено при шо-

фьорите, някои жестове
са дори обидни и могат да
причинят неп ри я т н о с т и
на този, който не е добре
запознат със
значение то
им в съответ-

ната държава.
Като например вдигнатият
палец в САЩ и повечето страни означава не само „отлично”,
„добре”, „страхотно”; но в Тайланд, примерно, означава „изчезни, махай се”.
Или жестът, който у нас се
смята за циничен, в Русия означава „няма начин”, а в Бразилия
– „късмет!”.
В клиповете (за съжаление,
поясняващите надписи са на английски) са дадени още много
такива конкретни примери за

реден слух наистина трябва да са
добре информирани, за да могат
да общуват безпроблемно с приятелите си от цял свят на езика на
жестовете.
Затова предлагам – засега
като идея само - в сайта на СГБ
и в страницата на съюза във фейсбук да се пускат веднъж седмично или месечно такива образователни видеоклипове, за които
разказах тук и които да разширят
познанията ни за жестовете. Съгласни ли сте с мен?
Петра Ганчева
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Две важни събития на международната сцена през септември

Международна седмица на
глухите. Мероприятието е инициатива на Световната федерация на глухите. За пръв път е
проведена в Рим през 1958 година
и оттогава световната общност
на глухите я отбелязва ежегодно, като обикновено се провежда
в последната седмица на месец
септември. Международната седмица на глухите е възможност за
заедност и обединение на хората
без слух. Подчертано е вниманието към теми, свързани с повишаването на осведомеността

по отношение на общностите на
глухите хора по света в индивидуален, общностен и правителствен план. Провежданата от
СФГ Международна седмица на
глухите се стреми да насърчава
правата на хората със слухови
дефицити и да очертава конкретни въпроси, по които трябва да
се търсят решения. Тази седмица
се отбелязва по различен начин
и с различни дейности (дебати,
кампании, изложби, срещи), на
които са поканени за участие заинтересовани страни (неправи-

телствени организации, преводачи на жестов език, семейства,
сродни организации на хора с увреждания). Тази година Международната седмица на глухите ще
се проведе от 19 до 25 септември
и ще бъде под мотото „С жестовия език аз съм равноправен!” И
не само това. На събирането ще
се отбележат също 10-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания (КПХУ), както и
признаването на Програмата за
устойчиво развитие - 2030.

Световната организация на
техглухите (WORLDDEAFTECH)
е още съвсем млада – създадена е
през 2014-а година. Нейната цел е
да помогне на глухите, за да имат
по-добри възможности за комуникация в съвременния свят.
Създаването й е породено от желанието да се свържат с глухите
хора по целия свят, които се интересуват от компютри и съвременни технологии. По този повод
създателите на организацията
са инициирали провеждането
на първия Международен конгрес на технологиите на глухите,
озаглавен „Включване и иновационни технологии”, който ще се
проведе от 25 до 27 ноември тази
година в град Сантяго де Керета-

ро, Мексико.
Целите на събитието са технологиите и иновациите да бъдат функционални и достъпни,
за да се ползват от всеки член
на обществото, като се набляга
на модела на включване; създаване на работна среда и сътрудничество между глухи и чуващи
хора (предприемачи, професионалисти, студенти) за насърчаване на обмена на опит и знания;
мотивиране на професионализацията на глухите хора и като
цяло, в света на технологиите,
като се възползват от знанията
и уменията си, за да се насърчат
в създаването на проекти с голямо въздействие и насърчаване
на равните възможности на ра-

ботното място; повишаване на
информираността на глухите за
значението на прилагането на алтернативни и приобщаващи технологии, за да се подобри качеството им на живот. Конгресът е с
професионален и образователен
характер, който ще се фокусира
върху развитието на технологиите за глухи, тяхното приложение
и обхват. Повече информация за
конгреса ще намерите на страниците на организацията в интернет и фейсбук:
http://www.worlddeaftech.com/
https://www.facebook.com/
WorldDeafTech/
Подготви Петра Ганчева

ние отскоро има
и подобаващ съперник - в сайта
на Московската
градска организация на глухите
в раздел „Новини” (http://www.
deafmos.ru),
е
публикувано съобщение, че компанията „Ефектив Груп” стартира безплатната
уеб услуга за видео дистанционен
жестов превод в облак, наречена „Cloud Interpreter” (в превод
от английски буквално означава „преводач в облак”). С други
думи, това е всеобхватен, достъпен от всяка точка на Земята превод. С помощта на
услугата глухият ще
може да се възползва
от жестов превод във
всеки един момент,
стига да разполага
със смартфон или
таблет с интернет
връзка.
За да ползват ус-

лугата, желаещите трябва да качат от страницата му приложението „Cloud Interpreter” (за ios
или android) на смартфона или
таблета си, да натиснат бутона за
повикване „Руски жестов език” и
да почакат да им се преведе в реално време на жестов език това,
което им се казва от чуващия
човек срещу тях. Страницата на
приложението е на два езика:
руски и английски.
Свързах се с Григорий Арутунян, директор на маркетинга в
компанията, за да науча нещо
повече за приложението. Той
разказа, че компанията е започнала разработката на „Cloud

Международна конференция
в Европейския парламент.
В Брюксел тази година ще се
проведе конференция, посветена на жестовия език под надслов
„Многоезичие и равни права в
ЕС: ролята на езика на знаците”
(Multilingualism and equal rights in
the EU: the role of sign languages).
Събитието ще бъде на 28 септември, и ще се домакинства от евродепутат Хелга Стивънс, член на
Европейския парламент, с увреден слух. Това е първото по рода
си събитие, където ще си дадат

среща 31 знакови езика в ЕС от
24 говорими. Целта на конференцията е да покаже колко е важна
ролята на езиковото наследство
в постигането на равноправие за
всички. Събитието ще бъде уважено от над 700 участници в пленарната зала, от 198 организации
на хора с увреден слух по света,
с преводачи на всички говорими
езици в ЕС и на всички знакови.
По информация на „Ние ви
чуваме”, www.repporter.com

Първи международен конгрес на технологии от и за глухи

В Русия: жестовите услуги вече и в облак

Преди известно време на страниците на вестник „Тишина”
представих приложението „Разговор” на компанията „Яндекс”, с
чиято помощ глухите хора в Русия, които имат нужда от жестов
преводач, ще могат да използват
услугите му онлайн.
Както се оказва, това приложе-

Да работиш за… президента

Две глухи жени са на висок пост
Белия дом – Лия Катц-Ернандес и
Клаудия Гордън. Едно от най-четените онлайн издания за новини
– BBC News, разказва за тяхната
кариера при президента Барак
Обама.
Лия, на 28, е една от първите, с
която посетителите се сблъскват,
когато влязат в Белия дом. Неформално, нейната длъжност е известна като „рецепционистка” и тя е
първата глуха жена, назначена на
тази длъжност. Бюрото й е само на
няколко крачки от Овалния кабинет.
„Моята работа е да посрещам
гостоприемно хората, с които пре-

зидентът има среща, а също и да
приемам неговите гости и висши
служители. Приветствам също и
дошлите световни лидери от други
страни, поддържам книгата за гости и когато комуникирам с хора,
които не са запознати с жестовия
език, ползвам услугите на преводач на американския жестов език.
Тоя ми превежда също така и телефонните разговори.” – обяснява
накратко Лия какво точно работи.
Лия е натрупала своите познания в политиката, след като е
преминала съответното обучение
по специалността в университета
Галодет във Вашингтон и като стажант в Белия дом натрупва не само
опит, но и увереността да общува.
Решена да бъде част от
администрацията на Обама,
по време на междинните избори през 2012 г. тя заминава за централата в Чикаго и
получава работа там. Когато
Обама е преизбран повторно
за президент, тя е назначен

като асистент и научен сътрудник
на първата дама.
Наскоро по време на една пресконференция президентът Барак
Обама споделя пред журналистите, че „усмихнатото й лице е едно
от първите неща, които хората
виждат, когато влезе в Белия дом”.
А Лия разкрива за президента:
„Той знае малко на езика на знаците не само заради мен, а и заради
връзката му с други глухи американци.”
Един колега от Katz-Ернандес е
Клаудия Гордън, която сега работи
в Федералната служба и е първата
глуха жена - адвокат в Съединените щати, е била нещо като колежка
на Лия. Преди нея близо година тя
е била връзката на президента с
обществото на хората с увреждания и била назначена по програма
за съответствие като съветник на
президента. Тя е започнала пътуването си до Вашингтон от Ямайка,
където е родена и където са преминали първите й години. Клаудия
обаче загубила слуха си когато навършила осем години и тъй като
в Ямайка е нямало как да получи

Interpreter” преди повече от 3
години. А сега облачната услуга
вече може да се използва навсякъде – в делничния живот на
глухия човек, в
болницата, в съда
или
полицията.
Тя
предоставя
възможност
за
жестов превод и в
процеса на обучение в училището
или университета, без значение

дали ученикът или студентитът
е единствен в класа или групата.
Компанията „Ефектив груп” съществува от 1998 г. и се ползва
с изключителен авторитет - избрана е за официален преводач
на Европейската комисия в Руската федерация. Тя обединява
над 1000 преводачи, редактори
и квалифицирани специалисти.
Извършва преводачески услуги
на над 500 компании и големи
фирми в Русия и по света.
Петра Ганчева

адекватно образование, майка й я
отвежда в Ню Йорк, в училище за
глухи деца.
Липсата на образование за глухите деца и млади хора все още
продължава да бъде проблем дори
и днес. Според данни на Световната федерация на глухите, приблизително 80% от 70 милиона
глухи хора по света не разполагат
с никакви достъп до образование
и по-малко от 2% глухи деца имат
достъп до обучение на жестов език.
Именно фактът, че е била подложена на дискриминация, от която
тя едва не останала без образование в Ямайка, е вдъхновил Клаудия
да стане адвокат. „За мен тази несправедливост, която съществува в
обществото към хората с увреждания, трябваше да бъде премахната.
Тогава разбрах, че искам да променя нагласата на обществото, да направя нещата по-добри за хората
като мен.” – казва Клаудия.
Катц-Ернандес и Гордън подчертават, че всички от администрацията на Обама притежават
прогресивно философско мислене
и духовни ценности, защото те не

са единствените глухи хора, които
работят в Белия дом.
„Искам общността на глухите да
е по-ангажирана с правителството,
защото тя има жизненоважна въздействие върху живота на хората с
увреден слух”, казва Кац-Ернандес.
Вярно е, че за много глухи хора
бариерите и стереотипите си остават. Но някои от тях упорито се
стремят да премахнат дискриминацията, да съборят бариерите.
Какво ще е бъдещето за Клаудия и Лия догодина, когато администрацията на Обама ще напусне
Белия дом?
„Аз знам със сигурност, че ще
продължа да работя в тази насока
– на намаля разликата между хората като мен и обществото”, казва
Гордън. „Независимо от това на
каква длъжност ще бъде и в дадена
организация или държавен орган,
аз ще продължа да следвам своето
призвание!”
Kaтц-Ернандес допълва: „Искам
да работя за по-добро бъдеще и за
правата на хората с увреден слух и
другите малцинствени общности.”

Превод Петра Ганчева
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ХРОНОЛОГИЯ НА НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕС ТОВ ЕЗИК

Тревожната статия на нашия
координатор Мариана Станчева
от Г. Оряховица „Споделям болката си с надежда за по-добро
бъдеще”, отпечатана в бр.13-14
от 26 юли т. г. ме развълнува до
дъното на душата ми и отново
отвори неспиращата болка в нея
за нерешените проблеми на образованието и възпитанието на
нашите глухи хора. И провокирана от думите на авторката: „Не
знам дали СГБ трябва да се намеси в това и да обърне внимание
на образованието, което получават децата с увреден слух”, реших че вече е крайно време всички
да научат истината. Истината
за дейността на СГБ през годините чрез дати и факти.Защото
е известно, че „пред фактите и
боговете мълчат”!

НАЧАЛОТО

1. Във в-к „Тишина” бр. 12 от
22 юни 1995 г. е публикувана статия със заглавие „Поеха се задължения и оттоворности” (със
съкращения). Малко преди това,
на 9-10 юни с. г. се провежда ІІІ
пленум на ЦС на СГБ, посветен
на състоянието и перспективите
на образованието, рехабилитацията и социалната интеграция
на децата с увреден слух. В него
участват представители от МОН
в лицето на Георги Додов от отдел „Специални училища” и Грета Ганчева, сътрудник.
В доклада на пленума са съобщени тревожни факти. Завършилите училищата за деца с увреден
слух получават незадоволителна
подготовка, остават с бедни познания, неориентирани в живота
и заобикалящата ги среда, трудно
си намират работа.
По време на пленума са взети
решения, под които се подписва
тогавашният министър Илчо Димитров. Някои от тях са:
- да се регламентират нормативно степента и учебните моменти за използването на жестомимичната реч (както тогава се
наричаше) в училищата;
- да продължат курсовете за
овладяването на жестомимичната реч от учителите и възпитателите;
- да се осигури преференция
за подготовка на глухи хора и
чуващи деца на глухи родители
за преподаватели в специалните
училища, като се създаде съответната нормативна уредба;
- да се разработи и отпечата
речник на българската жестомимична реч при участието на
експерти (преводачи, сурдопедагози, психолози и лингвисти).
По време на този пленум Георги Додов прави следното изказване: „Добре осъзнавам, че
аудиторията, събрана на този
пленум е много компетентна
по отношение въвеждането на
жестомимичната реч. Може би
тук са събрани хората, които
най-добре познават проблема и
могат да дадат най-правилните
решения. И трябва да се търси
начин за подготовка на кадрите,
както в университета, така и на
работещите в момента учители
да се квалифицират да работят с
нея.
2. На 4 март 1994 г. Генералната асамблея на ООН прие „Стандартни правила за осигуряване
равни възможности на инвалидите” , в които се казва: „Организациите на глухите в света
трябва да убедят образователните власти, че единствено обучението с помощта на жестовия
език ще допринесе за бързото
усвояване на всички предмети
включително и на говоримия, и
писмения език.”

КАКВО ПРЕДПРИЕ СГБ

1. През 1996 г. излезе от печат българският жестов речник,
съставен на основата на първия
кратък мимичен речник (издаден
през 1961 г. по образеца на международния жестов език „Жестуно”, създаден от чуващи и глухи
специалисти на основата на националните жестови езици от
близо 20 държави). Речникът, отпечатан на хартия и размножен
на видеокасети, е предоставен
безплатно на всички 12 районни
организации и на специалните
училища за глухи деца в София,
Пловдив, Търговище и Мъглиж.
2. В периода 1992-1997 г. авторката на тези редове е преподавала по създадения обогатен
български жестов речник на студентите от всички специалности
във Факултета за начална и предучилищна педагогика (ФНПП),
а след това и в Богословския факултет на СУ.
3. По същото това време СГБ
изготвя Програма и Методика за
усвояването на българския жестов език (БЖЕ), която се онагледява с помощта на видеоречника.
4. 1998-2001 г. със спечелен
проект от тогавашния Фонд „Рехабилитация и социална интеграция” към Министерския съвет се
провежда тригодишно обучение
на педагогическия състав в четирите специални училища за
глухи деца. Но, за съжаление,
тогавашната завеждаща отдел
„Специални училища” към МОН
не подкрепи проекта и остави на
личното желание на педагозите
да усвояват БЖЕ. Включват се
само 30 % от тях.
5. Ноември, 2001 г. - СГБ провежда заключителна конференция за проекта в присъствието
на близо 60 души специалисти,
директори, учители, родители
и активисти. Представител на
МОН не присъства, въпреки,
че е поканен. Издаден е печатен
бюлетин с предложенията и решенията, който е изпратен на
министерството за сведение. Но
отзвук няма!
6. С писмо № 4092 от 21 март
2002 г. МОН уведомява ръководството на СГБ, че приема
предложението в длъжностните
характеристики на учители и
възпитатели, които работят със
слуховоувредени деца, да има
задължително владеене на БЖЕ.
До ден днешен СГБ няма информация дали това е осъществено.
7. СГБ е изпратил следните
писма с конкретни предложения
със следните изходящи номера:
- № 096 от 16.10. 2002 г. до зам.
м-р Юлиян Наков;
- № 230 от 17.05.2004 г. до м- р
Игор Дамянов;
- № 109 от 26.02. 2009 г. до зам.
м-р Мукаддес Налбант;
последвани от лични срещи с
тях - останаха без последствия.
8. През 2004 г. към СГБ се създаде звено „Национален методически и консултативен център
по проблемите на БЖЕ” - НМКЦБЖЕ. То разработва ДОИ
за професията „жестомимичен
преводач” и като резултат от това
в Националната класификация
на професиите и длъжностите
в България под код 3460/3017 е
вписана новата професия „жестов преводач”. През 2010 г. СГБ
получава през лицензия от НАПОО – Националната агенция
за професионално образование
и обучение, в резултат на която
към СГБ се създава Център за
професионално обучение по ЖЕ
(ЦПО) с още 9 професии, подходящи за глухи хора .
9. През май 2008 г. СГБ отново събира същите 60 специалисти на Кръгла маса за образованието на глухите деца, за да

се решат най- после проблемите
на образованието им. Поканените експерти от МОН отново
не присъстват! За взетите на тази
кръгла маса решения и направените предложения, изпратени
на МОН - отново ни се чу, ни се
видя!
9. С писмо на СГБ с № 142 от
23 март 2010 г. до тогавашния министър на МОН Сергей Игнатов
щастието ни се усмихна - Милка
Коджабашиева, заместник министър, в лична среща прояви
рядко разбиране и се разпореди
да бъде сключен договор между
МОН и СГБ за предоставяне на
необходимите средства за възнаграждение на нашите лектори,
които задължително да обучат
педагогическия състав на трите
специални училища в София,
Пловдив и Търговище. След
нейното неочаквано напускане щафетата пое Милена Дамянова, която се разпореди Пенка
Иванова, директор на дирекция
„Достъп до образование и подкрепа на развитието” към МОН
да следи изпълнението на този
договор. СГБ стриктно изпълни
договореното заедно с финансовия отчет, придружен с анализи
и препоръки. Целта на този последен курс беше – не само да се
усвои БЖЕ, но и да се създадат
умения у педагозите как да преподават с помощта на жестовия
език, за да станат уроците разбираеми и да са по-лесно усвоявани. Резултатите от този курс
и изводите от него за съжаление
отново потънаха в...мълчание!

НЕОБХОДИМИ
БЕЛЕЖКИ

Липсата на БЖЕ като подпомагащо средство, за да могат нечуващите ученици да разбират и
запаметяват какво им се обяснява и преподава, вече е с почти 25
г. давност! Негативното отношение на МОН и на специалните
учители към жестовия език доведоха до трагичното положение,
че почти три поколения млади
глухи хора не познават богатия,
културен и логичен БЖЕ. И никой не е направил усилие до сега
да го култивира, да им го ПОКАЖЕ. Защото те по-лесно запомнят нещо, което им се показва,
отколкото, ако им се разказва.
Оставени сами на себе си, те започнаха да измислят нелогични, непълноценни жестове, доволни да си служат само с около
100-200 думички, както те сами
го заявяват. Предпочитат да си
общуват със своята аграматична, пантомимно-жестомимична
реч на битово ниво, която няма
нищо общо с така наречения
калкиращ БЖЕ, с който се дава
по-богата и пълноценна информация. Не познават смисъла и
значението на много български
думи. И в резултат – в момента в
България съществува невъобразим жестов хаос, който никак не
помага за образованието и ограмотяването на глухите хора у нас!
Ще добавя още нещо: нечуващите деца, даже и родените
без слух, които не се обучават
в специалните училища, а са
интегрирани в общообразователните, въпреки, че и там
нещата не са както трябва, с
всеотдайните усилия на родители и частни учители успяват да
се научат да говорят и да пишат
на граматически правилен български език! ВСИЧКО ОПИРА
ДО ВСЕОТДАЙНА И ТЪРПЕЛИВА РАБОТА С ТЕЗИ ДЕЦА!
И бих добавила, че такъв труд не
е достатъчно добре оценен и не
стимулира специалните педагози
да работят повече за доброто образование на тези деца!

НОВОТО, НО ДАЛИ
Е ДОСТАТЪЧНО
НОВО?

През 2012 г. българският парламент подписа Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания. Поставен е краен срок
до м. декември 2015 г. всяка държава да изготви Концепция по
чл. 21 и 24 на тази Конвенция за
въвеждането и използването на
жестовия език за глухата общност в държавата. МОН направи
работна група за създаването на
тази Концепция и с участието на
неколцина глухи представители.
За съжаление много от отправените от СГБ възражения не
бяха приети. Даже се вписваше
известно пренебрежение към
създаденото и практикуваното
през годините от съюза.
На 25 януари 2015 г. се проведе
заседание на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) в присъствието
на Ивайло Калфин, вицепремиер, министър на социалната политика и председател на НСИХУ.
В дневния ред беше включена
точка за приемане на проекта на
Концепция за промени в нормативната уредба във връзка с
прилагането на чл. 21 от Конвенцията „Свобода на изразяване на
мнение, свобода и достъп до информация. Въвеждане на жестов
език”, представен от Бояна Алексов, експерт в МОН. В състоялите се по този повод бурни дебати,
в които МОН настояваше първо
да се направи научно проучване на БЖЕ и след това да се признае неговия официален статут,
а СГБ иска първо да се признае
официалния статут, за да получим средства за неговото проучване и приложение в живота,
мнозинството от членовете на
съвета подкрепиха позицията на
СГБ. Цитирам в тази връзка част
от изказването на Лазар Лазаров,
заместник министър: „В Концепцията са описани подробно състоянието и тенденциите на жестовия език в Европа.” И подчерта,
че в самата Концепция никъде
не е записано дали първо да
бъде приет жестовият език или
да се проведе научно изследване. Накрая м-р Калфин обобщи,
че е необходимо да се организира специална среща със СГБ, на
която да се обсъдят проблемите
по жестовия език, тъй като са
изразени противоречиви становиша по проблема. И подчерта, че в частта „Мерки” не е записано категорично каква точно
да е хронологията – приемането
на жестовия език или научното
му изследване, като обърна внимание, че и двете неща могат да
бъдат реализирани, и следва след
като се приеме Концепцията, да
се мисли с какъв законов акт
жестовия език ще бъде признат.
(СГБ разполага с пълния текст
на протокола от заседанието на
НСИХУ).

НЕОБХОДИМО ОБОБЩЕНИЕ

Концепцията не е пълноценна. До ден днешен няма решения,
придвижване на изискванията
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Няма изготвен законодателен
документ за българския жестов
език, какъвто имат напр. унгарските и македонските съюзи на
глухите, (СГБ притежава копия
от тези документи и ги е предоставил на вниманието на експертите в МОН). Тази година МОН
представи публично своя план
за действие за прилагане на Конвенцията за правата на хората
с увреждания за периода 2015-

2020 г. Това е една дългосрочна
програма, според която до 2020
ще бъдат решени всички въпроси с въвеждането на БЖЕ. Не
стана ли прекалено дълго чакането за въвеждането на официален жестов език в България?!?
Обещана ни беше обществена
поръчка от м. септември 2015 г.
за обследването на БЖЕ и признаването му за официален език.
Такава излезе през м. април 2016
т. С цялата си отговорност СГБ
положи усилия да бъде изготвен
проект, с който да участва за тази
обществена поръчка. Но... проектът бе отхвърлен с недостатъчно
обосновани доводи, като се има
предвид, че СГБ е единствената
неправителствена организация
в България, която от години работи с жестовия език и е създала програма и практика за неговото обучение. И фактически
българският жестов език вече
има многогодишна практика.
В ПОДКРЕПА НА ТОВА
ТВЪРДЕНИЕ СИ ПОЗВОЛЯВАМ ДА ПРИВЛЕКА ВНИМАНИЕТО КЪМ СЪЗДАДЕНАТА
ОТ СГБ И ИЗДАДЕНА ЛИТЕРАТУРА В ПОМОЩ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА БЖЕ
1. Кратък мимически речник с
700 думи през 1961 г.
2. Обогатен български жестов
речник с 300 думи през 1996 г. - І
част, финансиран от „Отворено
общество”.
3. Български жестов речник с
1500 думи през 2007 г. - ІІ част,
финансиран от посолството на
Великобритания.
4. Фразеологичен речник –
учебно пособие, издаден през
2005 г. със спечелен проект от
АХУ.
5. Жестомимичен речник на
религиозна тематика, издаден
през 2009 г., финансиран от дирекция „Вероизповедания” към
МС.
6. Компютърен жестомимичен
речник „Жестоматика”, 2007 г.,
финансиран по проект на Мтел.
7. На основата на българския
жестов речник сурдопедагозите
- преподаватели в СУ Светослава
Съева и Милен Зафиров създават през 2004 г. учебни жестови
речници „Човекът и природата”,
„Физика и астрология” в помощ
на учителите от специалните
училища, които обаче още не са
намерили приложение.
8. Методика и програма в помощ на лекторите за обучение по
БЖЕ в системата на СГБ, 2006 г.
9. Учебно пособие в помощ на
лекторите по ЖЕ с обяснения за
възникването и създаването на
жестовете в БЖЕ (вкл. за жестовете, с които да се представя
българската граматика).
10. Методика за усвояване комуникативни умения с нечуващи
хора от служители в различни
служби и ведомства в помощ на
лекторите по БЖЕ в системата на
СГБ с програма, 2013 г.
11. От 1970 г. СГБ е подготвил
близо 400 жестови преводачи и
преводачи-тълковници за аграматичната реч на глухите, които
единствени обслужват съдебните и полицейските органи в България
Настоящата хронология е
изпратена през м. юли 2016 г.
Меглена Кунева, министър на образованието.
инж. Миряна Мошева,
почетен член на СГБ

26 септември 2016

Любопитно

Тишина
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Като пасторал по време на чума – откровено за една изложба

Скъпи читатели на в. „Тишина”, за повечето от вас името
на Ради Генов не е непознато. Изявите на талантливия художник
с увреден слух са често явление
на страниците на вестника, и има
защо.
Циганското лято е чудесно
време да представиш картините

си, които са в унисон с цветовете
и багрите на настъпващата есен.
Пейзажите с маслени бои, които
са запечатали красотата на родния на твореца Самоков, бяха
представени на 2 септември 2016
г. от 18.00 ч. в галерия „Арт 36” на
столичната ул. „Славянска” 40.
На 19-е платна, подготвяни в продължение на година, се
насладиха представители на самоковската община в лицето на
зам. кмета Люба Кленова, много
приятели, гости и колеги на Ра-

дослав от Историческия музей
в Самоков, където художникът
е уредник. Изложбата бе открита от проф. Десислава Минчева,
преподавател в Националната
художествена академия в София.
Нейното кратко, но
много затрогващо
слово най-добре
изразява същността и търсенията в
творческия път на
младия художник:
„С
удоволствие приех да
открия изложбата
на Радослав Генев,
макар че го познавам повече като
график. Но той е

толкова млад, че всъщност не се
знае какъв е точно. Едно е сигурно - той е художник!
Направи впечатление
още в Академията. Има
награди, една от които беше пребиваване в
ателиетата в Париж. С
много тънко чувство
за линия, детайл и тон.
Той се отличаваше от
колегите си. И то не
само заради професионализма си. Повече
заради хем обективния
си, хем личен поглед
към всичко което изобразява. Радослав е човек със свой собствен
творчески свят. Деликатен, но и категоричен, верен на натурата,
но и романтичен, тих,
но забелязващ се. Сега
пред вас той представя серия пейзажи от

родния си град, което може да
се приеме като вид анахронизъм
на бурното ни време. Но думата
„анахронизъм” може спокойно
да бъде заместена с думата „лю-

бов”. Много рядко
млад автор е толкова безразличен
към съвременните
течения и върви
по собствения си
път с толкова убеденост и зрялост.
Свикнахме да бъдем свидетели на
всякакви опити за
трансформация на
живописта в нещо
друго. Но тук и сега Радослав ни
показва, че това което прави искрено и без нагаждане, е осмислен избор. И просто се усеща, че
артистичното му вълнение идва
от обикновените неща, от това,
което всъщност е неговият живот.
Портрети на къщи и места - това е тази изложба. Може би
прекалено буквално на места, но

толкова откровено и толкова истинско! Не мога
да предполагам какво следва.
След възторга от натурата може
нещата коренно да се променят.
Аз само се надявам търсенето на
художника да не спира! Меките
пастелни тоналности или пък
контрастните и бистри съотношения говорят за
възприети в дълбочина уроци. В небесата има вечност,
в
архитектурната
геометрия - човешко присъствие, в
дърветата - живот.
Пейзажите му всъщност са абсолютно
носталгични,
въпреки привидната
обективност. Тези
късчета природа са
вид откровение. И вид бягство от
разбиращите противоречия на
света ни. Радослав рисува така,
сякаш нищо друго не го интересува. Без лудостта на Генко, но
не по-малко обсебено. Наистина
е странно такова артистично поведение - то е като пасторал по
време на чума. Има нещо изключително ценно в това определяне,
което е в разрез с наложилите се
представи за живопис. Не мога
да се въздържа, като истински
даскал, да дам съвет или
по-скоро да предложа на
Радослав да вдигне формата. Просто за опит тогава ще се сблъска с друг
вид проблеми и е възможно да конценптуализира
представата за пейзажа.
Така се е
случило
с композицията с
прозореца и стола. Но винаги има
„но”, наймалките
му картини са извънредно
сериозни.
Сгъсте-

ни са като живописна материя,
много бистри са като тон и носят
особено очарование. Така че...
нека Радослав сам реши накъде
да се запъти и как. Пожелавам му
от сърце успех (какъвто несъмнено заслужава!) и никога да не
губи страстта за рисуване! На добър час, Радослав!
И ние му пожелаваме по-

пътен вятър в посоките, в които
избере да поеме. Да запази усета
си за хармония и все така да радва с картините си – нещо, което
е цел и на Радослав, както ми
сподели самият той. Няма нищо
по-прекрасно от това да се чувстваш у дома, когато рисуваш и когато събереш приятели, за да ги
почерпиш с красота.
Христина Чопарова
Изображения: личен архив на
Радослав Генев

В Добрич откриха изложбата „Новата картина на моя живот!

На 8 септември фоайето на Регионална библиотека „Дора Габе”
в Добрич бе пълно с приятели,
близки и членове на сдружение „Надежда” и ТО на глухите.
Председателят на сдружението
на хората с увреждания „Надежда” Олег Кирилов Темелков откри
изложбата, като припомни, че
поводът за нейното откриване е
спечеленият проект, финансиран
от община Добрич по програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната

общност. „Основната идея, каза
той, беше чрез средствата на изкуството хората с увреждания да
преодолеят чувството за самота
и непълноценност, ограниченията в мисленето си, страха от
действие. Излезли навън, сред
природата, те имаха възможност
да възстановят връзката със себе
си посредством наблюдението
на природата, да се освободят

от чувството
за самота и непълноценност
и да изявят
себе си. И докато създаваха
новите
картини на своя
живот, които
днес виждате
тук, тези хора
откриха
не
само своите
н е п од о з и р а н и
творчески способности,
но
и повярваха в
себе си и в възможността
да
се научат сами
да преодоляват
емоционалните
проблеми чрез
творчеството.”
Проектът,

осъществен от сдружението, наистина помогна много на творците-участници в изложбата.
Искрено вярваме, че и занапред
ще има подобни съвместни арт
изяви, които да привличат все
повече и повече привърженици
на съвместно духовно творческо
съпреживяване, отворило път
към сърцата на хората.
Петя Митева, председател на
ТО на глухите в Добрич
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Светът е интересен и чака да бъде покорен

Жълтото тяло на трамвая се
извива по напечените от жегата
релси, докато пътниците флегматично зяпат през запрашените,
осеяни с петна от пръсти прозорци. Умората виси като смог в
душното пространство. Мярвам
позната, тънка и висока фигура.
Стоически и с философско примирение виси до трамвайните
врати. Ръката ми вече ентусиазирано раздвижва застоялия въздух с широки махове, фигурата
внезапно се оживява и поема поривисто в моята посока. Така ми
се зарадва! И каква усмивка беше
докарал!
Пламък. Пламък Занев. За незапознатите, той наскоро отбеляза 78 лазарника. И както сам каза,
не почувствал никаква разлика
между тях и тези на 21, 41 или
61. Мечтите и желанията му не
са се стопили с натрупването на
годините, а тъкмо напротив, увеличават се. Категорично отказва
да седне на моето място, и се усмихва ли, усмихва. Пък и спирката му била ей-сега, след малко. За
планински спасител и алпинист,
изкачвал Карконошките планините на Чехословакия, връх Агарац в Армения и още какви ли не
чудновати места у нас и по света,

никак не върви да го третирате
като немощен пенсионер. Да не
сте посмели!
Трамваят се люшка тромаво.
Питам го накъде така. Прибирал
се. Наскоро беше преболедувал и
временно бе преустановил пътешествията. Но си личи, че не го
свърта на едно място. Толкова
много неща помни, и ако знаете
колко сладкодумно разказваааа!
Нека обаче първо да ви се
представи сам: „Моите родители са ме нарекли Пламък, защото когато се е разбрало, че ще
ме бъде, е било 01.09.1939 година.
Тогава е започнала Втората световна война и баща ми решил, че
ако се роди момче ще носи това
име. Пък дали съм оправдал това
което са вложили родителите
ми в името ми… предоставям на
другите да кажат”. За него е изписано достатъчно – стига само
да изпишете името му в търсачките на Гугъл.
Преди да тръгне да пътешества, първото условие за него е да
има изкушение – място, което го
привлича с културата си, забележителностите, историята. А него
всичко го интересува, всичко го
влече да опознава. После сяда да
изчете, каквото е налично за обичаите, нравите и социално-икономическото положение. Едва
след това ще стегне пилигримския си багаж, закрепен на сгъваемото колело, с което е обиколил
почти целия свят: едноместната
палатка, матрак, спален чувал,
тенджерка и примус. И разни
практични вещи, умело пригодени от него за по-лесно ползване.
Разбира се, най-важният багаж
е вътре в него – познанията му
по няколко езика и огромната
му човещина, която топи всички
бариери. Питам го защо точно
с колело. „Колело си купих, когато се преместих да живея в ж.
к. Люлин. Транспортът до гра-

да беше отвратителен и за да
мога да се придвижвам по-лесно,
си купих едно „Балкан”-че. После
купих един бегач и с него освен до
работата си, правех и различни
екскурзии. Защо с колело – не зависиш от никого, пътуването
ти е безплатно, спортуваш и
най-важното, се сливаш с природата и се чувстваш като частица от нея”.
А как се е запалил по пътешествията? Пламък обяснява
охотно: „Обичам да пътувам,
ако има с кого – добре, ако няма
– си хващам торбичката и тръгвам. Пред мен е била винаги крилата фраза на нашия поет Пеньо
Пенев: „Човекът е човек, когато е
на път” и още една древна сентенция: „Човек си отива от този
свят не с това, което е изял и изпил, а с това което е чул, видял
и прочел”. Баща ми никога не ме
е ограничавал да пътувам. Още
като ученик в Полиграфическия
техникум лятно време през ваканцията си купувах обиколен
билет за БДЖ, БРП и автобус,
и тръгвах из България. Обикновено до Бургас с влак, оттам до
Варна с кораб. Тук ще поясня – не
с модерните на подводни криле, а
със стария кораб „Емона”, който
след това отиде като атракция в язовир
Кърджали. От
Варна до Силистра с автобус, тогава още
до Силистра
нямаше влак и
от Силистра
се качвах на
парахода
„Г.
Кирков”. Беше
за мен много
интересен параход: с висок
комин, облаци
пушек и от двете страни с по едно голямо колело, които го движеха. Харесваше
ми да пътувам с този параход,
защото той ме пращаше в романите на Марк Твен и параходите
по река Мисисипи. И така пляс,
пляс… чак до Видин. Пътуваше
се две денонощия – две денонощия
романтика. Спях на палубата в
шезлонг и във Видин слизах порядъчно опушен. От Видин с влак се
прибирах в София винаги пълен с
нови и нови впечатления и преживявания. С такъв билет пропътувах ежегодно по повече от 2
000 км из нашата страна. Като
студент модата беше да се пътува на автостоп и дори, доколкото си спомням, от СБА имаше
някакви талони за шофьорите
и после нещо ги награждаваха в
зависимост от това кой колко
е участвал в това мероприятие.
След завършване на висшето си
образование станах офицер, но
тъй като военната служба ми
пречеше да пътувам, се уволних
и станах железничар. Сега вече
можех да пътувам не само из нашата страна, но и в чужбина.
Като железничар имах право и на
международни безплатни билети. Постарах се да ги използвам
най-рационално и така надникнах във всички страни на Европа с изключение на Финландия
и Лихтенщайн. Пенсионирах се,
станах журналист и като такъв обиколих страните от Близкия Изток и Северна Африка”.
Пламък говори френски, немски, руски, малко испански и
есперанто. В последните години
учи арабски. Той даже е превел
от персийски избрани стихотворения от иранската поетеса
Парвин Етесами. Бе ги донесъл
неотдавна в СГБ, за да ни подари от изворчетата на източната
мъдрост в мерена реч. Ти знаеш
езици, превеждаш от персийски, казвам. Има ли в живота

ти върхове в някаква област,
които не си покорил още? „На
този въпрос ще отговоря с едно
изказване на великия физик Айнщайн. Когато го запитали какво
представляват знанието и незнанието, той отговорил така:
„Представете си едно кълбо.
Това, което знае човек, е затворено вътре в кълбото, а което
не знае, е извън кълбото. Увеличавате знанията си – увеличава
се и кълбото, но същевременно се
увеличава и това което не знаете”.Да уча езици ме принуждава
необходимостта от общуване с
другите. Едно е, когато си на екскурзия с група и там има преводач, екскурзовод и ти не мислиш
за нищо освен да си въртиш главата в посоката, която ти казва екскурзовода, за да видиш едно
или друго нещо. Съвсем различно
е, когато човек пътува сам. Тогава той разчита единствено на
себе си и ако не знае език, е загубен
– ще остане гладен и жаден. Не че
не съм се разбирал и с жестове, но
друго е, когато кажеш на хората
към които си се обърнал, нещо на
техния език. В Йордания, когато пътувах по брега на Мъртво
море, трябваше да помисля и за
спане вечерта, харесах си един
навес, където бих могъл да си
постеля и да спя, но си направих
грешни сметки. Когато по мое
мнение беше вече време за спане,
там се оказа събрана цялата фамилия. Хък-мък им се представих
и попитах ще може ли да преспя под навеса. Разрешиха ми. Не
мога да си спомня в момента как
разговора ни стигна до писане, но
когато им написах на арабски, че
„Йордания е много красива страна”, фурорът от тяхна страна
беше неописуем. Чужденец и при
това белолик да пише на арабски.
После вече отношението беше
съвсем друго. Бях поканен на вечеря вътре, спане под покрив, на
сутринта кафе, закуска. Разделихме се като приятели”.
Слушам с жив интерес. Докато трамваят бавно се извива
и пъпли по нагретите от жегата
релси, го питам къде е бил последно и с какви впечатления
се върна оттам. „Последното
ми пътуване с колело като екскурзия беше преди една година,
когато направих обиколката на
Боденското езеро. То е разположено на териториите на Австрия,
Германия и Швейцария. С най-неприятни спомени съм останал
от по предната година, когато
направих пътуване по „Пътя
на легионите на Юлий Цезар” в
Южна Франция. На връщане шофьорът на автобуса отказа да
ни качи и ние останахме на никакво място без пари и без шанс
да се приберем навреме в България”. А къде са били най-интересните места, където кракът ти
е стъпвал, питам. Любопитно ми
е и искам още да разказва. „При
всяко пътуване винаги има интересни случки и места, свързани с
тях. Интересно ми е било като
плавам с лодка по река Дунав,
интересно бе и като пътувах с
колело по дунавския вело път,
интересно беше като бях в пустинята Уади Рум в Йордания,
Бялата пустиня в Сахара. Баалбек в Ливан, Палмира в Сирия,
Абу Симбел в Египет, Олимпия в
Гърция (мястото, където са провеждани Олимпийските игри), и
навсякъде където съм бил…”
Питам го има ли още места за преброждане, или вече е
видял достатъчно. „Ако някой
отговори на един такъв въпрос,
че повече няма какво да научи,
види, или разбере – той лъже.
Единственият, който знае всичко, това е Господ. За него няма
тайни както на Земята, така и
на небето, а за нас остава да се
задоволим с това, което той ни

отреди да видим, чуем и научим
– казва ми. – Целият свят е едно
предизвикателство. Човек не
може да види всичко. Винаги съм
предпочитал да пътувам с другар
(и), но съм мразел пътуването с
мърморковци, които са в състояние и най-хубавите преживявания да превърнат в кошмар”,
смее се. Съгласявам се, че е така.
На път човек преживява какво
ли не, понася на собствен гръб
капризите на всякакви климати.
Пламък е видял и две, и двеста.
И гума е пукал, и газова бутилка
му е гърмяла, и в двор е спал, и
на паркинг. Валели са го дъждове, мухлясвали са му дрехите от
влага. „Най-опасно е да не те
блъсне нещо по пътя”, казва. На
връщане от Атина преди няколко
години изхвърчава от колелото.
Два месеца се възстановява и макар че се случва неразположения
или болест да го завърнат у дома,
за Пламък те са просто временно
отложено пътешествие, не окончателен финал на авантюризма
му.
Хората се учат да карат колело,
когато са на три или на пет. Пламък яхва двете гуми чак на 32 години и се зарича да обиколи света на колело. Обещание, което ще
сбъдне след 45 години. Знаете как
е – работа, деца. Като влаков инженер може да пътува безплатно,
обаче отпускът е твърде недостатъчен. Затова околосветските
пътешествия са отложени за след
пенсионирането. Ако за мнозина
от третата възраст това е обичайно занимание след като вече
нямат трудови ангажименти, у
нас, в България, ежедневието на
пенсионерите се опразва от смисъл. Мисълта им е фокусирана
върху сметките, лекарствата, киселото мляко, разходките в парка
и безсмислието на дните. И не се
ровят в интернет, за да сбъдват
отколешни мечти. С колело.
За Пламък обаче това е времето, в което се ражда още веднъж. Защото любознателността
му, която още като ученик в прогимназията го кара да изяжда с
кориците руските учебници по
география и история, не е намаляла и на йота днес, на достопочтените му 78
години. Прилича
на пенсиониран
професор по астрономия, нищо у
него не подсказва
за Индиана Джоунс. Гледах го и му
се радвах на ентусиазма, на винаги
живия приключенски дух и на
размаха, с който
планира следващата авантюра.
Той не си брои километрите, нито
цели да гони някакви рекорди,
макар че с успех може да влезе в
кой да е от тях като българския
пенсионер, обиколил света с колело. Око да види, ръка да пипне.
Пламък пътува за удоволствие,
просто проучва и тръгва. Засега
снимките споделя с приятели. Би
ги споделил и с непознати, след
купищата кадри от знайни и незнайни места. Но издателствата у
нас не плащат за приключенски
спомени, освен ако не си платиш сам, за да ти ги отпечатат на
скъпа хартия. Парадокс. Затова
известно време пътуванията му
започва да спонсорира в. „Дума”,
за която Пламък пише пътеписи.
За всяко пътуване е публикувал
материали там, в списание „Наука и техника”, в списание „Мюсюлмани”. Той, между другото,
е член на Съюза на българските
журналисти – един вид, колега. И
също е с увреден слух.
Не го ли споменах досега? Извинете. На фона на всичко онова,

което е живопламтящият Занев,
този факт просто се губи в превода. Та нима има значение дали
чуваш, когато можеш да слушаш
целия свят – отблизо, от досега с
толкова култури? Питам го как
стана тая работа с нечуването,
кога загуби слуха си. „Кога и къде
точно си загубих слуха все още
търся и не мога да го намеря. По
едно време установих, че почнах
да искам да ми повтарят като
ми говорят, комшиите почнаха
да ми се оплакват, че стените
им пречели да виждат телевизора, но иначе съвсем добре го чували и аз, искам – не искам, трябваше да отида при чичо доктор.
Прави каквото прави и накрая
ме запита: „Ти, момче, къде си загуби слуха?”. Позамислих се, прегледах мислено цялото жилище,
но никъде не го видях и си рекох,
че сигурно съм го загубил някъде
по ж. п. линиите, нали съм железничар и така му казах: „Някъде
по ж. п. линията”. И додава, че
при пътуванията това по-скоро
пречи, отколкото е предимство,
тъй като слуховият апарат не винаги му помага, за да се разбере
с хората.
Пламък е живото доказателство, че на път може да се преживява и без пари. Пламък влиза и
в бедуински шатри, и в европейски супермаркети, и навсякъде е
добре приет. Дори митническите
власти в Малта го ориентирали
какво да види и кое да пропусне.
Малката му пенсия изобщо не е
проблем, стига да има банкомати наоколо – храната е достъпна
навсякъде, намира си я лесно по
евтини пазари, в градинки, а пилигримския му път всякога го е
срещал с отзивчиви хора, които
делят с него залъка и глътката.
Той пък им говори за България.
И знае как се оцелява под открито небе в непознати земи, докато прибутва колелото си между
границите. Толкова е обръгнал
на околосветските пътешествия,
че няма по-добър специалист от
него за съвет. И когато Стефан
Командарев започва да снима
„Светът е голям и спасение дебне
отвсякъде”, Пламък е този, който
ще напътства изпълнителите на

главните роли как се изминава
пътят от Германия до България
на две колела. „Срещата ми със
Стефан Командарев стана след
едно телевизионно предаване,
на което бях поканен и показан
като действащ музеен експонат
(смях). Имахме няколко срещи,
подробно го запознах с начина на
пътуване, екипировка, законодателство, изкопира си от мен
това, което трябва за филма, и
филмът стана”.
Пламък е олицетворението на
човек, който знае корените си, но
и за миг не се отказва да ползва
крилата си – и колкото по-надалече, толкова по-добре.
Когато наближи спирката му,
крепко стисна ръцете ми и каза:
„Пътувай по суша, въздух и вода
навсякъде, където и когато можеш! Светът е интересен и чака
да бъде покорен!”
Чудесен съвет, който с удоволствие следвам. А вие?
Христина Чопарова
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ЕПИГРАМИ

АРТИСТКА
Ролята й в живота е голяма,
постъпките й са дръзки,
живее с любовници двама,
с мъжа си поддържа връзки…

не се стремеше към облачните
висини.
Държеше винаги да бъде в сянка,
но да го виждат другите отстрани…

ПОЯСНЕНИЕ
В живота всеки има своя цел.
Понякога в работата ни обична
високата мъдрост е предел,
а глупостта е безгранична.

ПРИЧИНА
Не бе голяма вината му,
но го погуби ината му,
че на силните не са подмазва
и грешките им не иска за замазва.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Винят го, че не спазва
дългите Коледни пости.
А той обратното доказва
с вида си от кожа и кости.

НАУЧНО
В БАН някакъв учен човек,
известен с ум и традиции,
твърди, че открил бил лек
за хора с болни амбиции.

СКРОМНОСТ
За всичко правеше добра преценка,

Петър Неделкин

Александър Грин
Талантът на Александър Грин
бил толкова своеобразен, неочакван за руската литература, че дори
се появил слух, че уж Грин по време на едно далечно плаване убил
капитана на английски кораб и
присвоил сандъка с ръкописите му,
които в последствие представял за
свои. Роящите се около името му
небивалици дразнели Грин, тровели му живота, който и без това бил
изпълнен с проблеми. Съдбата, изглежда, правела всичко, за да угаси
в него вярата в хората, да ожесточи
сърцето му, да разбие романтичните идеали. Обаче душата на Грин,
въпреки всичко, оставала чиста и
възвишена.
Талантът му неочаквано разцъфтял на фона на странния му
живот на бродяга. Имало и такива
дни, когато бъдещият класик на
руската литература, получавайки
копейки за първите си разкази,
бродел из Петербургската лятна
градина, за да търси фасове. Веднъж, като взел от земята един фас,
седнал на една пейка, запалил, затворил очи и потънал в света на
фантастичните си образи, които
неотстъпно го преследвали.
...Грин виждал в мечтите си прекрасна платноходка, която си проправяла път в гъстата синева на бурното море и гъвкава като морска
трева девойка с развети от вятъра
тъмни коси, в които блестели бисерни гребени. Изпод дантелената
пяна на полата се показвали малки
крачета в златни пантофки, стъпващи уверено по вълните... Но въображението му все не можело да
улови чертите на лицето на героинята...
Когато се изтръгнал от обятията на вдъхновението си и се върнал
към реалността, видял, че на пейката не е сам: на другия й край била
седнала благородна дама, облечена
в тъмносиня коприна. Като усетила върху себе си погледа на Грин, тя
погледнала към него и се усмихнала с очи. Зад лекия воал прозирали
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прекрасни черти.
Непознатата неочаквано извадила от кадифената чантичка,
която стояла на коленете й, кутия
скъпи дамски цигари и кибрит и
запалила. Такова мъчение Грин не
можел да понесе и се надигнал да си
тръгва. Но тя изведнъж му подала
цигара. Изуменият Грин нетърпеливо запалил. Като не знаел как да
й се отблагодари, той започнал да
разказва на непознатата току-що
измисления сюжет. Та слушала, без
да отрони нито звук, само от време на време поклащала глава. Грин
чувствал, че на нея й харесват неговите фантазии, той бил обзет от
вълнение.
Но ето, че странната дама станала от пейката и като му махнала
с ръка, тръгнала по алеята. Грин се
впуснал след нея като след някакво
чудо. Изведнъж тя спряла, отместила воала си и погледнала Грин с
продължителен поглед, сякаш искала той да я запомни. Огромните
черни очи обгърнали Грин с печална бляскава светлина. Той бил изумен. След това тя извадила от чантичката си някакъв лист, написала
няколко думи, подала го на Грин и
бързо си тръгнала.
Грин, като омагьосан, гледал подире й. А после приближил листа
до очите си и прочел: „Не ме преследвайте, аз съм глухоняма.” Той
бил потресен. И изведнъж разбрал:
ето това е Фрези Грант, героинята
на романа, над който душата му започвала да се терзае.
„Бягаща по вълните” – една от
най-хубавите си книги, Грин създавал почти през целия си живот
и я завършил едва четири години,
преди смъртта си. Обликът на героинята бил заимстван от същата
онази непозната, която някога седнала на пейката до него в лятната
градина.
Татяна Синицина, РИА Новости
Адрес на редакцията:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
tishina@sgbbg.com
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Листопад

Сърцето отново се разтупка
за радост, нежна ласка и любов.
Сред веселите багри на есента
започнах нов живот.
И топли слънчеви лъчи
погалиха ме с радостни мечти.
Вървя по улиците на София
озарена от игривите светлини.
Защо докосна ме така дълбоко
със слънчева усмивка в този
миг?
Сърцето ми тъй лудо бие,
когато
ме докоснеш нежно всеки път.
А есенния листопад тихо шумоли
под краката на влюбени двама,
щастливо прегърнати крачат
сред тишината на залеза.

Мое черно море

Ти, мое черно море,
очакваш ме с радост всеки ден,
вълни бурни протягаш към мен
и любовта трепва от вятъра
студен.
А бели чайки припляскват край
брега,
с весел крясък отминават влюбени край тях,
и слънцето ме стопля с весели
лъчи,
прегръща ме морето с белите
вълни.

Обичам те

Обичам те, но ти си тъй далече
в този мрачен и дъждовен ден.
Изпълва ме тъга, и с болка в
сърцето
не чувствам твойта длан горещa
да милва моето лице.
Защо не ми говориш?
Или с мълчанието си отказваш
обичта ми?
Кажи защо се появи? Защо
настъпи
смут в моята душа, копняла за
любов
и човешка топлина?

Тишина
ЛАФОРИЗМИ

Никой не може да набеди валяка
в лошо поведение.
***
Злоезичниците имат две хубави
качества – мазни са и любезни.
***
По-опасни от отровните гъби са
само двойнствените хора.
***
Смехът е здраве, но не и за онзи,
комуто се присмиват.
***
Любовните трепети разбиват
сърцата и през най-дебелата
кожа.
***
Не е намерен мехлем за кораво-
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сърдечие.
***
Когато много ви обещават, намерете сили сам да се справите.
***
Всяка радост може да бъде огорчена от една горчива дума.
***
Низостта няма ръст.
***
Между сто приятели има само
един, който не ви завижда.
***
Тишината е най-простият провокатор на шума.
***
Не контактувайте с откачени.
Митко Бръзицов

Стихове от
Веселин Тодоров

Наскоро получих един дебел
плик, надписан от Веселин Тодоров, председател на териториалната организация на глухите
в Карнобат. В него, освен, че изразяваше своето голямо уважение към екипа на редакцията,
Веселин беше написал и около
десетина свои стихотворения, с
надеждата да ги харесаме и публикуваме. Оказа се, че стиховете му са хубави! Имаше както
лирични, така и хумористични,
пропити с тъга и ирония. Представям две от тях. Останалите
– в следващия брой!
Петра Ганчева

Не се предавай
Когато изглежда, че няма надежда,
и че животът ти стане ад –
недей се обръща, назад не поглеждай!

Живей с хъс и инат!

Когато сълзите във тебе напират
и мразиш ти целия свят;
когато гневът във тебе вибрира –
живей със хъс и инат.

Такава любов…

Върни се, свидно време отлетяло
–
отново да изпитам оня зов…
С трепетна, вълнуваща раздяла,
с неизживяна, истинска любов!
Върни ми нощите тревожни
и дните, пълни с луда страст…
Усещах, че тя е невъзможна,
но все за нея си копнея аз.
Върни се, мое време отлетяло,
отново да почувствам оня зов,
че тежко се живее във раздяла –
животът е създаден за любов!

Защо не каза сбогом кажи,
сърцето ти изпълнено с мечти
ще каже довиждане любов.
Прости ми.
А вън дъжда вали, все вали, и
в своя тих ромон ми казва,
недей
да вярваш в мъжките лъжи,
защото носят само мъка и
страдание.
Уви .....
Зоя Гюрова
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За всеки по нещо
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Модни тенденции есен-зима 2016: Омагьосана гора

Модни тенденции есен-зима
2016: Омагьосана гора
Модните тенденции този сезон изобилстват от предложения, които от пръв поглед ни карат да мечтаем. Дори и да не сме
от най-романтичните натури, не
бихме могли да устоим на изкушението да притежаваме някои
от тези тоалети, сякаш излезли от
приказките, за да ни вдъхновят и
да ни накарат да се почувстваме

като истински
принцеси.
В света на
висшата мода
и луксозните
стоки има няколко доказани играчи, на
които можем
да се доверим и които можем да
следваме, за да се докоснем първи до най-новите тенденции и
да открием нови идеи. Сред тях
са нашите приятели от Луиза
Виа Рома. Точно затова решихме
заедно с тях да споделим с вас
най-новите и интересни новини,
тенденции и селекции от света на
модата.
Заедно с модните им редактори
споделяме материали, посветени

на ключовите модни тенденции
от настъпващия есенно-зимен
сезон, както и подбрани от тях
селекции модни находки, които
идеално се вписват в него.
В колекцията Есен/Зима 2016
те ни представят тренд, носещ
името „Омагьосана гора”, чиито
предложения се сливат по магически начин с нашата аура. Моделите са в дълги силуети, а от
глава до пети ни обгръщат коприни и бродерии, вдъхновени от
горските мотиви, и викториански ръкави. Валентино, Етро и
Антониа Мара със своя безупречен вкус предлагат прекрасни
идеи за гардероба на модерната
принцеса.
Източник: „Момичетата от
града.ком”, Косара Чигирева

Думата аксесоар е заемка в
българския език. Идва от Париж
– световната столица на модата,
и означава допълнително украшение към основното горно облекло.
От магазините, където продават аксесоари, през годините сте
си набавили шапки и ръкавици,
шалчета и вратовръзки, кордели
и кариоки, панделки, диадеми,
шноли и прочее финтифлюшки. В същите дюкяни продават
брошки, верижки и медальони,
гривни и браслети, пръстени,

разнообразни други накити,
включително бижута и часовници.
Пак там предлагат ранички и
чанти, тиранти и колани, различни изделия, изработени от кожа.
В къщи имате много аксесоари, ала някои от тях ви се виждат необратимо остарели? Няма
страшно! Обиколете кинкалериите. Подберете по ваш вкус разни
дреболии: впечатляващи копчета, маниста, пайети, подходящи
ленти за панделки, шнурчета и
връвчици. Струват дребни пари.

Захванете се с приложно изкуство – сиреч, с ръкоделие.
Пришийте, където мислите, че е
подходящо изработените от вас
допълнителни украшения и старите вещи ще станат подновени.
Ако имате дарба да изработите
интересни фигури, може да станете създатели на собствени декоративни школи по изработка
на аксесоари.
Приятна работа и успех!
Владимир
Карабойчев

Захванете се с ръкоделие

СРИЧКОВА КРЪСТОСЛОВИЦА
ВОДОРАВНО: 1. Известна
наша оперна певица, р.1934 г. 4.
Наша планина. 5.Механично увреждане на кожата на тъканите.
7. Роман от Л. Станев. 9. Изсипване, херния. 10 Продължително автомобилно състезание. 12.
Нощни грабливи птици. 12. Стъпало на некопитно животно. 16.
Кратко епическо произведение.
18. Роман от Дико Фучеджиев. 19
Неприкосновена запечатана чан1

та на дипломатически куриер.
ОТВЕСНО: 1. Парниково цвете с едри бели цветове. 2. Наша
поп фолк певица. 3. Чугунена
решетка, която служи за дъно на
печка. 4. Съзвучно завършване
на стихове. 6. Героиня на Емил
Зола от едноименен роман. 7. Извънградска къща за летуване. 8.
Тегло на опаковката 9. Птица от
разред безкрили, подклас бягащи
птици. 11. Героиня на Л. Караве-
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лов от повестта „Българи от старо време”. 12. Домашна вечеринка, вечерен прием. 12 Античен
град, дн. Останки до Свищжв.15.
Отслабване на двигателната способност на мускулите. 16. Условен знак за графично означаване
на тоновете. 17. Огнетечна силикатна маса.
Съставил: Иван Манчев
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Отговорът от миналия брой:

