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МНОГОЕЗИЧИЕ И РАВНИ ПРАВА 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

РОЛЯТА НА ЖЕСТОВИТЕ ЕЗИЦИ
На 28 и 29 септември т. г.  в Ев-

ропейския парламент в Брюксел 
се състоя забележителен меж-
дународен форум под надслов: 
„Многоезичие и равни права в 
Европейския съюз: ролята на 
жестовите езици.

Форумът бе достъпен на 24 
европейски говорими езици, 
както и на 31 жестови.

Българската делегация от 

дванадесет представители, во-
дена от председателя на СГБ 
Николай Нинов, взе активно 
участие в работата на този 
уникален Европейски форум. 
В делегацията участваха пред-
ставители на Националната 
асоциация на преводачите по 
жестов език в България, наче-
ло с Милена Гъркова, предсе-
дател на НАПЖЕБ.

Събитието бе уважено от Ге-
орги Пирински, български ев-
родепутат и домакин на нашата 
делегация, както и от Иван Кръс-
тев и Диана Попова, негови съ-
трудници.

Четете за нашето участие 
в този Европейски форум и за 
решенията, взети в Брюксел, 
на стр. 11-14

ОТНОВО СМЕ МНОГО И ПАК СМЕ ЗАЕДНО

ВЕЧЕ СЪС ЗАКОН

ХХVI НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Абонаментната кампания  ще продължи 
до 15.12.2016 година.

Абонирането става във всички пощенски станции 
на страната.

Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

За подробностите, които ни 
интересуват след приемането 
на закона потърсихме инфор-
мация от вносителя на закона, 
Атанас Мерджанов, член на 
Комисията по национална си-
гурност  и обществен ред в 43-о 
Народно събрание на Републи-
ка България.

- Г-н Мерджанов, ние вече 
сме наясно с основните кла-
узи и промените в Закона за 
единната национална систе-

ма за тел. 112. Но някои подробности не знаем. 
Или по-точно, не ги виждаме изяснени в закона.

Например, ако почнем от мобилните опера-
тори, за които навсякъде се говори в множест-
вено число. Всички ли мобилни оператори тряб-
ва за една година да направят свои приложения 
за смартфони? Или пък  да се борят един с друг за 

преимущество? С други думи,  как следва да ра-
ботят -  заедно, поотделно, или трябва да има 
единна система?

- В този контекст законодателят е абсолютно ясен 
и категоричен. Министерството на вътрешните ра-
боти трябва да създаде условията на конструктивни 
и работещи и полезни разговори с всички мобилни 
оператори, за които то вече гарантира, че има така-
ва готовност. И да не се губи нито час време, а вед-
нага да се пристъпи към практическото изпълнение 
на тези способи. 

Предложението, доколкото ми е известно, за 
смартфоните е на самите мобилни оператори, ак-
тивно подкрепени от ръководството на Министер-
ството на вътрешните работи. Следователно, те са 
хората, които са отговорни да представят работещо 
решение, което да бъде облечено в съответната На-
редба за спазването на Закона.

Продължава на стр. 10

НА  ТЕЛЕФОНА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112 
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ И СЪОБЩЕНИЯ ОТ ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ

Атанас 
Мерджанов

ЕВРОПА ГОВОРИ ЗА ЖЕСТОВИТЕ ЕЗИЦИ

ХХVI Национален туристически събор  на Съюза 
на глухите в България се проведе в град 
Копривщица от 30 септември до 2 октом-

ври тази година. На събора присъстваха повече от 1500 
души от цяла България. Събитието бе организирано от 

Съюза на глухите в България със съдействието на общи-
на Копривщица.

Тържественото откриване на 26-я национален ту-
ристически събор на СГБ се състоя на голямата сцена в 
двора на първото класно училище в България „Св.св. Ки-

рил и Методий”. В присъствието на хилядно множество 
наши членове и приятели, както и на жители от Коприв-
щица, председателят на Съюза на глухите в България г-н 
Николай Нинов откри официално Събора.

Продължава на стр. 4

Абонирайте се за 
вашия вестник 



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА222 3 ноември 20163 ноември 20163 ноември 2016

„На различни езици с широко сърце” – една идея, реа-
лизирана от доброволци от Висшето училище по менидж-
мънт, Профилираната гимназия по туризъм и предприе-
мачества „Райко Цончев“ и народното читалище „Йордан 
Йовков-1870”, съпричастни с каузата на Фондация „Малки 
ангели”, подкрепяща деца, болни от рак и техните семей-
ства, стана реалност на 26 септември в Добрич.

„Защо се срещаме днес? Защото преди петнадесет 
години 2001 г. бе обявена от Съвета на Европа за годи-
на на езиците. И оттогава всяка година на 26 септември 
се чества Европейският ден на езиците. Целта му е да 
се отбелязва езиковото разнообразие на Европа и да се 
подкрепя владеенето на повече чужди езици. Навсякъ-
де в Европа се организират прояви, които имат за цел да 
мотивират хората да учат нов език или да достигнат до 
по-добро ниво на вече познат език. Изучаването на езици 
помага не само в общуването между хората, но също така 

и в преодоляването на интелектуални бариери.
 Ние посвещаваме този ден и на жестовите езици, за-

щото вчера, 25 септември, освен, че бяхме радостни да 
отбележим празника на нашия град Добрич, беше и Све-
товен ден на глухите хора. Той  има за цел да привлече 
вниманието на правителствата, на държавните инсти-
туции и на широката общественост към постиженията 
на хората с увреден слух и проблемите на общността 
на глухите. Международната седмица на глухите (IWD) е 
инициатива на Световната федерация на глухите (СФГ), 
която стартира за първи път през 1958 г. в Рим на първия 
световен конгрес на СФГ. Денят се отбелязва в целия свят 
чрез различни дейности, с участието и ангажираността 
на семейства, колеги и приятели, преводачите на жестов 
език и на съпричастни хора с и без увреждания. Тази го-
дина темата на Международната седмица на глухите е „С 
жестовия език аз съм равен” - с тези думи Елена Юрченко, 

завеждаща библиотеката във Висшето училище по ме-
ниджмънт откри празника. 

Поздрав и приветствие поднесе кметът на Добрич 
Йордан Йорданов, като демонстрира перфектен англий-
ски език за англоговорящите гости. След приветствията 
имаше музикален поздрав от децата на фондация „Малки 
ангели”: Ангел Ангелов - цигулка, танц  „Пеперуди” и „Гор-
ска фея” от децата на студио „Арт палитра” и др.

След поздравите и приветствията присъстващите 
имаха възможност да се запознаят с думите, изписа-
ни на около двадесет езика, като за всеки език имаше 
приготвено табло с човек до него, за да изписва думите 
в превод. Специално табло бе отредено и за жестовия 
език, подкрепено със снимки, изобразяващи различ-
ни по смисъл жестове. Безкрайно сме благодарни за 
възможността да се популяризира жестовия език и 
най-вече от вниманието на институции от такъв висок 
ранг. Във Висшето училище по мениджмънт учат сту-
денти от 4 континента - изключителна палитра от ези-
ци! Обещахме си да поддържаме връзка  и заедно да се 
подкрепяме за благородните каузи.
Петя Митева, председател на ТО на глухите-Добрич

Обратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзка

Поднасям на читателите на вестник „Тиши-
на” поредната доза от цифри, които всъщност 
играят ролята на факти, защото са извадени 
от страницата на СГБ в социалната мрежа 
Фейсбук. Те са от 14 септември-10 октомври. 
Този път обаче, с две-три изключения, броят 
на прегледалите публикациите не надминава 
400 души. 

И тъй - най-голям е проявеният интерес 
към албума със снимки и придружаващата 
го публикация за проведения в Копривщица 
26-и туристически събор – 1 782 души, след-
ван от публикуваната програма на събора – 1 
194 души. Третото място по брой на прегледа-
лите я е публикацията за предложенията за 
работа от шведския концерн SKF – 1 388 души.

Двете публикации, посветени на 15 септем-
ври, както и тази за проведеното по инициа-
тива на фандация „Глухи без граници” шествие 
за Международния ден на глухите и видеок-
липчето за Световния ден на глухите хора са 
заели четвъртото място съответно с над 794 
преглеждания.

Но от цифрите също така пролича силно 

тенденцията с все по-намаления интерес към 
онлайн изданието на вестник „Тишина” – до-
като първите броеве имат съответно по 697 и 
623 преглеждания, то последните два броя са 
прегледани едва от 369 и 296 души.

Петра Ганчева,
администратор на страницата на СГБ 

във Фейсбук

Фейсбук статистика от страницата на СГБ

„На различни езици с широко сърце”

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Сърдечни пожелания за 
здраве, благополучие, 

щастие успехи 
и късмет за 

50-годишнината на 
Елена Тричкова 
от РО-Дупница!  
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С танци и усмивки в механа „Ръченица” едни от 
най-добрите някогашни випускници  отбелязаха 
30 години от завършването си в СОУ за деца с ув-
реден слух в София. Тази емоционална приятелска 
среща, цели 30 години след биенето на последния 
за нас ученически звънец, ще я носим завинаги в 
сърцата си!

Ние, някогашните ученици, а сега реализирани 
успешно в професиите си педагог, зъботехник, тех-
нолог, шивачи, кроячи, печатари и др., бяхме сред 
най-силните випускници в историята на софийско-
то училище. На срещата от цяла България дойдоха 

всички бивши съученици. Не беше необходимо да 
си поръчваме „машина на времето”, за да се върнем 
години назад, защото това стана лесно и неприну-
дено. Изплуваха една след друга забавни случки 
от живота в училището и извън него, вълнуващи и 
незабравими. Забавно беше всеки от нас да види 
себе си „преди” и „след” в снимки и разкази.

Тържествената вечер уважи и нашият учител и 
класен ръководител Любомир Младенов. Той за 
пореден път отправи топли думи и пожелания към 
всички негови някогашни ученици. Почти 80-го-
дишен,  г-н Младенов ни пожела: „Винаги бъдете 
живи и здрави, красиви засмени, щастлив съм, че 
тази вечер сме заедно. Бъдете щастливи в живота!”

В отговор на тези думи всички ние – пишещият 
тези редове, Йонка, Мариела, Галина, Янка, Пла-
мен, Галя Динкова, Анжела и Бисер, един по един 
прегърнахме нашия любим учител г-н Младенов. 

А после… После имаше много смях, много 
снимки. Кулминацията беше тортата, пред която си 
обещахме пак да се срещнем - след по-малко от 30 
години.

Цветан КУНЧЕВ
СНИМКИ Митко ЯКИМОВ

Обратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзка

Среща след 30 години

Във връзка с поставен въ-
прос от членове на РО-Хас-
ково за  „правото на наслед-
ствена пенсия от починал 
родител на лица с определен 
процент  неработоспособност 
над 26-годишна възраст”, пуб-
ликуваме в този брой и втори 
коментар по проблема, пре-
доставен от адвокат КИРИЛ 
НИКОЛОВ, специално подгот-
вен за в. „Тишина”.

В допълнение към конкретна-
та консултация бих искал да по-
соча, че член 82, ал.1 от Кодекса 
за социално осигуряване (КСО) 
предвижда, че децата имат пра-
во на наследствена пенсия до 
навършване на 18-годишна въз-
раст, а след навършването й, ако 
учат - за срока на обучението, но 
не по-късно от навършването на 
26-годишна възраст, както и над 
тази възраст, ако учат и ако са се 
инвалидизирали до 18-, съответ-
но до 26-годишна възраст. Децата, 
които се считат за учащи, се оп-
ределят с Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж. В  разпо-
редбата на чл. 34 (приложена из-
вадка) подробно са разписани из-
искванията за удостоверяване на 
качеството „учащ” в различните 

случаи, както и сроковете за полу-
чаване на наследствени пенсии.

Според чл. 32, ал. 1 от същата 
наредба за неработоспособни 
се считат наследниците с опре-
делена от ТЕЛК (НЕЛК) с 50 и над 
50 на сто трайно намалена ра-
ботоспособност/вид и степен на 
увреждане. В случай на срочно 
определена трайно намалена ра-
ботоспособност е необходимо да 
се извърши преосвидетелстване.

Следователно, веднъж от-
пусната, наследствената пенсия 
може да бъде получавана от лице 
с намалена работоспособност за 
срока, до който то притежава ка-
чеството „учащ” и за срока на екс-
пертното решение на ТЕЛК.

От Наредба за пенсиите и оси-
гурителния стаж:

Чл. 34. (1) Деца, които учат 
след навършване на 18-годишна 
възраст по смисъла на чл. 82, ал. 
1 КСО, са:

1.  ученици, които продължа-
ват образованието си след на-
вършване на 18-годишна възраст 
в училищата, създадени по реда 
на Закона за народната просвета, 
както и социални учебно-про-
фесионални заведения, създа-
дени с Постановление № 63 на 
Министерския съвет от 1991 г. 

за образуване на социални учеб-
но-професионални заведения за 
квалификация и преквалифика-
ция на лица с намалена трудос-
пособност, независимо от сте-
пента и формата на обучение; те 
установяват това обстоятелство 
в началото на всяка учебна го-
дина с документ от съответното 
учебно заведение;

2. лица, независимо от форма-
та и степента на обучението им, 
приети и записани във висшите 
училища, създадени по реда на 
Закона за висшето образование, 
както и организациите по чл. 47 
от същия закон; те установяват 
това обстоятелство в началото на 
всеки семестър с документ от съ-
ответното висше училище или от 
съответната научна организация;

3. лица, които учат в чужбина 
установяват това обстоятелство 
и срока на обучението с доку-
менти, издадени от учебните 
заведения в началото на всеки 
семестър или учебна година, 
преведени на български език от 
оторизирана от Министерството 
на външните работи на Републи-
ка България агенция за преводи 
или от консулски или диплома-
тически служител в държава-
та по произход на документа; 
документите в зависимост от 
страната на произход трябва да 
бъдат оформени в съответствие 

с разпоредбите на двустран-
ните или многостранните меж-
дународни договори, по които 
Република България е страна, 
или на Правилника за легализа-
циите, заверките и преводите на 
документи и други книжа. Доку-
менти, издадени от едно и също 
учебно заведение, се изискват 
оформени по този ред само при 
първоначалното им подаване.

(2) За учащи се считат лицата, 
които са прекъснали обучението 
си поради заболяване съгласно 
правилата на съответното учеб-
но заведение, както и поради 
бременност, раждане и отглеж-
дане на малко дете до навърш-
ване на 3-годишна възраст, но 
общо за не повече от 2 години.

(3) Лица, завършващи послед-
ния курс на обучение, се счита, 
че учат до дипломирането си, но 
не по-късно от края на втората 
сесия за дипломиране на курса.

(4) Лицата, които полагат стаж 
след дипломиране, не се считат 
за учащи.

(5) Лицата, които са прекъсна-
ли обучението си поради слаб 
успех или незаверен семестър, 
не получават пенсията си от на-
чалото на семестъра, ако няма 
друга дата, посочена в заповедта 
на ректора. Лицата, които са от-
писани/отстранени от учебното 
заведение, нямат право на на-

следствена пенсия от датата, по-
сочена в заповедта на ректора.

(6)) Документът, удостоверяващ 
статута на учащ в Република Бъл-
гария, може да бъде изпратен от 
съответното учебно заведение по 
електронен път, подписан с квали-
фициран електронен подпис.

(7) Наследствените пенсии се 
изплащат в следните срокове:

1. на учениците, имащи право 
да положат държавни зрелостни 
изпити, се изплащат до съответ-
ната дата на втория зрелостен 
изпит, определена със заповед 
на министъра на образованието 
и науката;

2. на лицата, обучаващи се във 
висшите училища, създадени по 
реда на Закона за висшето обра-
зование (ЗВО), както и организа-
циите по чл. 47 ЗВО се изплащат 
за срока, вписан като начало и/
или край на последната сесия за 
семестъра в представения по ал. 
1, т. 2 документ; когато не е посо-
чен срок, пенсията се изплаща 
до края на месеца, предхождащ 
месеца, посочен в графика за 
изпитните сесии на съответното 
учебно заведение;

3. на лицата, които учат в 
чужбина, се изплащат за срока, 
вписан като начало и/или край 
на семестъра/учебната година 
в представения по ал. 1, т. 3 до-
кумент.

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
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Продължение от стр. 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ НИКОЛАЙ НИНОВ ОТКРИ 
ОФИЦИАЛНО ХХVI НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР НА СГБ:

Уважаеми дами и господа, скъпи членове на Съюза на глухите в България, 
уважаеми г-н Генчо Герданов, кмет на община Копривщица, драги гости и прия-
тели, с удоволствие приветствам всички вас на нашия ХХVI-и Национален турис-
тически събор!

Днес ние отново сме много и пак сме заедно. Близо 1500 души ще бъдем тук - 
обединени от нашата обща кауза. Пожелавам на всеки един от вас да изживее с 
радост дните на този събор!

Съюзът на глухите в България положи много усилия за добрата организация на това 
наше национално събитие. Защото вие знаете, че Съюзът на глухите в България сега 
има само една цел — да утвърждава достойнството на своите членове и да се бори за 
тяхното единство.

Днес ние се намираме в едно от най-прекрасните места на България. В един град, 

който е запазил родолюбието, красотата и силата на възрожденския ни дух. Един уни-
кален град, в който срещнахме най-добри приятели.

Специално искам да поздравя г-н Генчо Герданов, кмет на община Копривщица. 
Под неговия патронаж се провежда нашият туристически събор. Г-н Герданов напра-
ви всичко, за да имаме най-добрите условия за приятното участие на всеки от нас. За 
добрата организация на туристическия събор работиха и много служители на общи-
ната. Изказваме нашата благодарност за всичко направено от тях, особено на експер-
та по туризъм г-н Чилов.

Но, уважаеми приятели, надявам се и ние да допринесем за издигане авторитета на 
Копривщица. Надявам се изпълненията на нашите самодейци, които ще се представят 
на тази сцена, да обогатят многото концерти и международни фестивали на фолклор-
ното изкуство, които се провеждат в този град.

Уважаеми участници в ХХVI-ия Национален туристически събор,
Многолюдното присъствие на наши членове тук е добър знак. Най-добрият 

знак за волята ни да бъдем заедно.
И радостно е, че тъкмо Съюзът на глухите в България днес е тази обединява-

ща сила!
В последните две години новото ръководство на СГБ направи много - всъщност 

всичко по силите му през този кратък период, за да възроди самоуважението и дос-
тойнството на нашите членове. При това – направи го чрез конкретни дела!

Ето само някои от тях:
 Борихме се изключително настоятелно и неотстъпно за правата на глухите хора 

за инвалидните пенсии. Всички помните колко много притеснения имахме, когато на-
учихме за тези проблеми, как всеки ден се вълнувахме, гадаехме бъдещето и се въз-
мущавахме - несправедливо си беше. Както по отношение на пожизнено отпуснатите 
инвалидни пенсии, но още повече за отнемането на инвалидните пенсии на работе-
щите хора с увреден слух, а и на всички хора с увреждания.

Много усилия положи съюзното ръководство повече от половин година, за да про-
меним предложените от МТСП промени за интеграция на хората с решения от ТЕЛК. 
Много срещи и участия имах и аз, като председател на СГБ, в работните съвещания на 
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Министерството на труда 
и социалната политика. С подкрепата на колегите ми от Управителния съвет, а и на 
много други активни членове на нашия съюз - чието мнение неотклонно изразявах, 
успяхме да докажем правотата на своето становище. Сега резултатът, знаете - всички 
права на хората с увреждания, получени до момента, се запазват, включително и пен-

сиите за инвалидност с пожизнени решения. Запазва се и съществуващата сега зако-
нова практика, според която могат да се получават едновременно пенсия и заплата.

А ние ще продължим да работим - по „Основните насоки за усъвършенстване на 
експертизата на работоспособността”, представени от Министерството на труда и 
социалната политика. В текстовете на този документ ще търсим нужната и промяна, 
свързана с живота на глухите хора. Защото бъдещето на нашите нови членове е свър-
зано със справедливостта по отношение на тези експертизи и възможностите за до-
брата им трудова реализация.
 „Телефон 112” - едва ли някой не знае за какво ще говоря сега.
Да, уважаеми членове на Съюза на глухите в България, колеги и приятели, на 20 

юли тази година парламентът утвърди промените в Закона за националната система 
за спешни повиквания с единен европейски номер 112, които уреждат достъпа на 
хора със слухови и говорни увреждания до нея. Законът е вече факт. Дълго изстра-
дан в годините, но финализиран тъкмо сега. Благодарение и заради активността на 
Съюза на глухите в България през последната година. Още в края на миналата година, 
аз, като председател на СГБ, се срещнах с вносителите на законопроекта в 43-о на-
родно събрание - членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
Атанас Мерджанов и Георги Гьоков, за да уточним исканията си. С направените от нас 
предложения впоследствие се съгласи за изпълнение и министърът на вътрешните 
работи Румяна Бъчварова. Получих от нея специално писмо с покана за участие в ра-
ботна група по въвеждането на способ за достъп до услуги на телефон 112 на хората 
със слухови и говорни увреждания. В тази работна група проведохме три заседания 
с ръководителите на всички мобилни оператори, с комисията на Министерството на 
вътрешните работи, водена от директора на дирекция „Национална система тел. 112” 
при МВР Стоян Граматиков и с комисията по здравеопазване в парламента, водена 
от Даниела Дариткова. След трите заседания работната група изработи предложе-
нията за техническото решение на достъпа на хора с увреден слух и говор. И изле-
зе с решение да бъде създадено софтуерно приложение за смартфони, което да се 
свързва с центъра на 112 и обменя текстова информация със съответния оператор. 
На последвалото заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 
43-о Народно събрание, ръководено от нейния председател Цветан Цветанов, аз, като 
председател на Съюза на глухите в България, изразих нашето становище, че гражда-
ните с увреден слух и говор са равноправни граждани на Република България, и в 
този смисъл тел. 112, който е достъпен за всички българи, трябва да бъде пригоден с 
нужните технически средства за достъп и до тях. Получих пълно одобрение от всич-
ки присъстващи. После знаете - в парламента законопроектът премина и двете чете-
ния, а депутатите приеха с голямо мнозинство направените изменения. Законът стана 
факт. Сега обаче предстои една година, в която трябва да се изработи софтуерното 
приложение, което да се въведе в Националната система на спешния телефон 112.
  Уважаеми туристи, сега е мястото да се похвалим и с друго - с нашите обнове-

ни почивни бази. Много средства и усилия вложи Съюзът на глухите в България за 
ремонтите тези сгради. Имахме трудни предизвикателства, но резултатите са налице. 
Видяха ги през лятото много от вас. Базите ни за отдих в Старозагорските минерални 
бани и „Студенец” през тази година приемаха гости. А помните, че до преди една годи-
на бяха затворени. Сега е друго. Друго е вече и в Приморско - всички, които са били 
там през лятото са видели промяната. Но там ще продължаваме.

А новото ръководство на СГБ ще полага всички усилия всеки един наш член да се 
чувства добре в своята среда, със своите приятели.

Това в пълна степен важи и за нашите клубове по места. 54 клуба имаме в цяла Бъл-
гария. Вярвайте - ще ги пазим! На каквато и да е цена ще ги пазим! Но заедно с вашата 
помощ и участие, разбира се. И с вашата любов към съюзното ни дело.

Защото всички знаете — само обединени сме силни!
Така е днес, тук на нашия събор в Копривщица. Това единство и силата ни се виждат 

от пръв поглед.
Уважаеми дами и господа съюзни членове, уважаеми наши гости и приятели,
ОТКРИВАМ ХХVI-ИЯ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР НА СЪЮЗА НА ГЛУ-

ХИТЕ В БЪЛГАРИЯ!
Желая на всички весели емоции, желая преживявания, които да се запомнят за цял 

живот!
Председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов връчи  специ-

ално изработен плакет  за XXVI национален туристически  събор на СГБ  на кмета 
на община Копривщица Генчо Герданов, като знак на  благодарност за домакин-
ството и като спомен от нашето събитие.

ОТНОВО СМЕ МНОГО И ПАК СМЕ ЗАЕДНО
ХХVI НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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ГЕНЧО ГЕРДАНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА,
каза в отговор  наистина силни думи:
Уважаеми г-н председател на Съюза на глухите в България, уважаеми г-н по-

четен председател на Съюза на глухите в България, уважаема г-жо Йовкова, 
директор на дирекция към община Копривщица, уважаеми г-н Чилов, органи-
затор на това мероприятие, госпожи и господа членове на Съюза на глухите в 
България, уважаеми копривщенлии и гости на този форум, с особена гордост 
казвам, че се радвам да ви видя тук, в този двор на първото класно училище 
в България „Св. св. Кирил и Методий”. Едно училище, намиращо се в града, който 
символизира традиции, култура и история. Култура, с която трябва да се гордеем. Тра-
диции, които много умело трябва да съхраним и предадем на бъдните поколения. За 
да я има България.

История, госпожи и господа, която трябва да познаваме, да обичаме, да я преда-
ваме на поколенията. Защото човек, който не знае своята история, той няма бъдеще.

Горд съм, че ХХVI-ят национален туристически събор на Съюза на глухите в Бълга-
рия, се провежда именно тук. Горд съм, че ще направим всичко възможно да прекара-
те мигове на удоволствие, мигове на радост в нашия град.

Благодаря на г-н Нинов, вашият председател, за усилията, които положи това нещо 
да се случи.

Благодаря на г-жа Мрънкова, която е ръководител на този прекрасен танцов със-
тав. Благодаря на членовете на танцов клуб „Усмивки” към община Копривщица, към 
народно читалище „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев”.

Желая хубави мигове! Радвайте се на Копривщица и се зареждайте с българщина!
Тук е моментът да поднеса почетния плакет на Копривщица на вашия съюз и на не-

говия председател г-н Нинов. Да пожелая все по-често да се виждаме. Да има такива 
мероприятия. Да общуваме и да се обичаме. Благодаря ви!

Здравецът който подарих, е от земята, която е газена от великите българи Георги 
Бенковски, Тодор Каблешков, Любен Каравелов. Хора, които са писали историята ни с 
едри златни букви. Поднасям плакета. Нека той да бъде винаги с вас, нека той винаги 
да ви води напред, и напред!

Председателят на СГБ г-н Нинов също отговори:
Много и изключителни  благодарности към кмета на община Копривщица, г-н Гер-

данов. За мен това е една изключителна гордост – да получа този плакет.
Изключителна гордост, казвам, защото ние, младите хора, имаме нуждата да сме 

последователи на историята на България. А в действителност, трябва честно да си каз-
ваме: истинската история на България е тук! Тук се е случило най-важното и най-голе-
мите събития, които са запазили България, единството на България! И ние, българите, 
трябва да помним тази история. Защото народ без минало, е народ без бъдеще!

Благодаря!

И ПРАЗНИКЪТ ЗАПОЧНА
Започна с прекрасните изпълнения на танцовия клуб „Усмивки” при читалище „Хад-

жи Ненчо Дончев Палавеев”. И с песента „Хубава си, моя горо”.
„Хубава си, моя горо” е стихотворение на безсмъртния български поет Любен Кара-

велов. Негови съвременници твърдят, че картините, описвани в творбата, са реални 
места от родното му място Копривщица. Мелодията на песента е създадена от ком-
позитора Георги Горанов и е една от най-емблематичните  български възрожденски 
песни. „Хубава си, моя горо” е обявена официално за химн на град Копривщица.

„ЧОВЕК, КОЙТО НЕ ПОЗНАВА МИНАЛОТО И  ИСТОРИЯТА СИ, НЯМА БЪДЕЩЕ”
Тези думи бяха казани от кмета на град Копривщица Генчо Герданов по време на 

откриването на поредния, 26-и туристически събор на СГБ. Градът много ми напомни 
за онази типична, чисто българска атмосфера, която е съхранена и която усетих по 
време на фестивала в Трявна – но огромната разлика, докато се разхождах из кал-
дъръмените улички, беше родолюбието. То буквално извираше отвсякъде, от всяко 
камъче, дърво, зид, дори от въздуха… Когато стъпих на прочутия мост, където е гръм-
нала първата пушка, ме побиха тръпки – изведнъж си представих всичко онова, което 
се е случило на него и как именно оттук е пламнало въстанието, дало отзвук в целия 
свят и довело до свободата на поробения ни от османците народ…

Всъщност мостът е като всички други мостчета, пръснати из града. Истинското му 
име е Калъчевия мост и носи името на човека, който го е построил. И, за да не се 
отплесвам повече, защото няма да ми стигнат дни, за да разказвам за този град, нека 
продължа със събора. По думите на жената, с която говорих в бюрото за настаняване, 
разполагат с 1 600 легла. Оказа се, че всичко е заето и няма нито едно свободно легло 
за нощувка!!! И излезе, че на събора са присъствали ни повече, ни по-малко, близо 1 
600 души – цифра, която в пъти превъзхожда броя на участниците от последния такъв 
събор, проведен в града през 1986 г. Тогава на широката поляна в близост до града 
бяха опънати 250 палатки с около 500 туристи, пренощували в тях, защото в града 
имаше само един хотел!

За разлика от преди, тазгодишното откриване, което започна с традиционното сло-
во на председателя на СГБ Николай Нинов и с приветствието на кмета Генчо Герданов, 
продължи с първите акорди на песента „Хубава си, моя горо”, в изпълнението на Елена 
Чумпова, от танцов клуб „Усмивки”. По-късно разбрах, че с Елена сме колежки – тя е 
фотограф и журналист, работи и за кабелната телевизия „Средногорие”; но също така, 
по думите на много чуващи хора, притежава невероятен, чисти, извиращ от дълби-
ните на сърцето й глас. Докато пееше, в очите на мнозина от нас имаше сълзи… За 
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копривщенци, а вярвам – и за всяко българско сърце, звуците на „Хубава си, моя горо” 
са тези, които ни карат да се чувстваме горди, че сме българи!

А после девет жени и едно момченце показаха на всички присъстващи защо съста-
вът носи името „Усмивки” – с вихрените си танци и страхотен артистизъм те накараха 
всички ни да се усмихваме и радваме на тяхното майсторско изпълнение…

След края на програмата започнаха и разговорите. Много бяха желаещите да 
споделят с председателя Нинов както снимките от семейни поводи за радост, така и 
проблемите си с трудното намиране на работа. Не бяха малко и хората, които прос-
то искаха да го прегърнат и поздравят. Когато вечерта настъпи неусетно, сцената се 
изпълни с хора, сключили ръце в дълго и буйно хоро. Сред играещите беше и кметът 
Герданов, както и много от координаторите на районните организации, а също и ор-
ганизаторите на събора. Тъй завърши първата вечер – с народни танци и хорà, а тези, 
които не бяха на сцената, се отдадоха на сладка и дълга раздумка с приятели отблизо 
и далеч до късно през нощта.

В утрото на 1 октомври по тихите каменни улички отекнаха стъпките на групите, 
поели по различни маршрути. Едни се отправиха на поход към известните край града 
места; други тръгнаха на обиколка из музеите; трети пък, събрали се на широкия пло-
щад или насядали на чаша кафе, разговаряха помежду си.

Нямах възможност да се клонирам, за да бъда едновременно с всяка от групите и 
реших да разгледам поне по-голямата част от известните къщи-музеи. Не знам как 
стана, но изведнъж се озовах в двора на църквата „Успение Богородично”. А оттам пък 
незнайна ръка ме заведе на прочутия мост, от който е тръгнал кървавият път към сво-
бодата на цял един народ. Обикалях до премала и установих, че поне три дни и още 
един чифт крака ще ми трябват, за да видя и почувствам всичко в този град…

В следобедните часове сцената в двора на класното училище (за несведущите – 
нарича се класно, защото за първи път през 19 век децата се разделили на класове, 
дотогава се обучавали по взаимния метод, по който по-големите учели по-малките; а 
училището е основано от Найден Геров през 1846 г.) отново се огласи от звучни ритми 
– в 17 ч. програмата на събора, водена от Силвана Павлова, продължи с конкурса за 
„Мис и Мистър Турист”, а след това зрителите се насладиха за пореден път на изпълне-
нията на самодейците с увреден слух от районните организации. Със своя програма 
се представиха и гостите от група „Жестим” с ръководител Мария Атанасова. Естестве-
но, след като културната програма приключи, на сцената отново се завихриха танци и 
хорà, които продължиха до късно.

Тук искам да отворя дума и за нещо, за което много рядко се сещаме, и което е 
свързано с подготовката на събора. Месеци преди откриването организационният 
екип, начело с председателя Нинов и кмета на града Герданов изпипваха детайлно 
всяка една подробност, за да осигурят както достатъчен брой легла за нощувка, така 
и спокойното пребиваване на хората през дните на събора – здравно обслужване и 
охрана; монтиране на подходящо осветление (глухият човек без светлина е загубен!), 
достъп до вода и тоалетни… Часове преди официалното откриване бяха монтирани 
стативите с прожекторите в палатковия лагер и на сцената, заедно с украсата й. Имаше 
само един-единствен случай, когато се наложи светкавичната и ефективна реакция на 
председателя Нинов и коменданта на събора Георги Стефанов – закъсалата на 20 км. 
от града кола на РО-Шумен с близо 50 участници. За минути се намериха шофьори и 
коли, с които туристите и техния водач бяха извозени безпроблемно до Копривщица. 
От РО-Пловдив, както винаги, Пантелей отново бе на линия с верния си помощник, 
за да осигури най-доброто сценично озвучаване, което прави вече години наред на 
съюзните фестивали и събори. И, най-важното – за глухите зрители на сцената все-
отдайно се трудиха преводачите на жестов език. Не по-активно работеха и колегите 
от предаването за хора с увреден слух, с които се засякох на няколко пъти из града. 
А призивът, отправен към участниците в събора от Фани Владимирова от Пловдив, 
за събиране на средства, с които да се помогне на Спаска Джангозова в битката й с 
рака, направи всички ни съпричастни към съдбата на дългогодишния координатор на 
РО-Пловдив и почетен член на СГБ.

И накрая съборът завърши. Участниците в културната програма, победителите от 
конкурса, както и тези, които изградиха палатковия лагер, си тръгнаха с наградите и 
грамотите, връчени им от председателя Николай Нинов и Росица Караджова, предсе-
дател на МОСГБ.

Като един обикновен редови участник в този съюзен събор, мога да отправя само 
едно пожелание – нека и занапред съюзните събори да преминават така задружно - в 
заедност и сплотеност! Защото с очите си видях колко малко е нужно, за да бъдем добри 
един към друг, забравили минали вражди, обединени от единомислието си и общата 
кауза: съдбата на хора с увреден слух, съдбата на жестовия език и бъдещето на СГБ.

Петра Ганчева

ДЕЛОВИ СРЕЩИ
По време на събора председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов  

проведе редица делови срещи с деятели на община Копривщица и с много общест-
веници.

Г-н Нинов гостува официално в кметството на община Копривщица по лична пока-
на на кмета Генчо Герданов.

Радушният прием, който председателят на СГБ имаше на срещата в кметството на 
Копривщица, бе знак за много уважение към нас, хората с увреден слух и  към нашата 
самобитна култура и традиции. 

Г-н Герданов представи накратко  най-важните културни национални и междуна-
родни изяви, състояли се  в града през тази година. Сред тях нареди и нашия събор, 
като важно и уникално събитие за Копривщица. 

Съобщи и друго: че  в дните на събора посещението на музеите и забележително-
стите на града е безплатно за нашите участници. За тях ще се грижат всички екскур-
зоводи и уредници на музеите, които да ни запознават с миналото и неповторимата 
възрожденска атмосфера на копривщенските къщи, бит и традиции.

И още - специално се организират групови посещения с екскурзовод на историче-
ските забележителности, а така също и екопоход до най-високото място в Копривщи-
ца, от което градът се вижда като „на длан”.

След срещата, в знак на уважение, г-н Герданов подари на председателя на СГБ кни-
га за Копривщица и народното творчество, както и стихосбирка на големия български 
поет Димчо Дебелянов, роден тук.

ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Техническата конференция на ръководството на СГБ с председателите и координа-

торите на РО бе делова - за уточняване на всички въпроси и подробности по обявена-
та програма на събора.

Бе обявено, че комендантът Георги Стефанов и помощник комендантът Гаврил 
Гаврилов са  осигурили непрестанно присъствие на полицейска охрана и пожарна 
безопасност, както и на медицинска служба. Осигурени бяха и възможните добри ус-
ловия за палатъчния лагер от отговорника г-н Драголов.
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По отношение на техническото осигуряване бе докладвано, че отговорниците 

Александър Добрев и Иван Стоилов са свършили перфектно своята работа - както за 
осветлението и озвучаването на сцената, така и за осветяването на палатъчния лагер.  
Настаняването на участниците също бе приключило, благодарение на отговорните за 
това Мая Георгиева и Силвана Павлова.

Разбира се бяха направени някои уточнения от отговорника за културно-масовата 
дейност Силвана Павлова по програмата за участие на самодейците и за предстоящи-
те туристически походи и спортни състезания.

А самата техническа конференция бе проведена в голямата зала на една уникална 
копривщенска сграда. В сградата на първото класно училище в България „Св. св. Ки-
рил и Методий”, открито от Найден Геров през 1846 година, което се счита за  първо-
образ на съвременната гимназия.

Днес това е „живият музей” на град Копривщица. Наричат го „Живият музей”, защото 
в него може всеки при желание да се запише в занаятчийските курсове, да разгледа 
колекцията от старинни книги, учебници и чуждоезична литература, да ушие дреха на 
старинната шевна машина или да изпреде кълбо прежда. 

В тези кратки три наши дни ние не успяхме да го сторим. Но може би следващият 
път...

ЕКОПОХОД
Еко походът беше сред най-приятните преживявания, но само за издръжливите ту-

ристи. 

Повече от четиридесет души, водени от организатора г-н Чилов, тръгнаха по калдъ-
ръмените улички нагоре към планината. Труден преход, но толкова изпълващ душата 
с чист въздух и приятна умора!

В шеги и закачки, заедно с децата, които тичаха около нас,  стигнахме доста сери-
озно възвишение. Победоносно изкачили се горе, вече в гората осъзнахме, че никой 
не се е отказал, което беше похвално!! Между нас имаше стари планинари, гъбари, 
любители на природата,  както и любопитни да видят Копривщица „от птичи поглед” и 
къде всъщност се провежда прословутият фолклорен фестивал. На спускане в града 
решихме да продължим разходката из музеите и, разбира се, в най-старата църква в 
Копривщица, „Успение Богородично”.

И СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ ИМАШЕ
Макар и малобройни, хората със спортен дух се събраха на поляната пред палатко-

вия лагер. Малобройни може би, защото в този час започна и туристическия  екопо-
ход, който изискваше спортни усилия, и някои го предпочетоха. Други пък наблегнаха 
на културата, посещавайки музеите.

Но все пак, едно състезание – традиционното, се състоя. В тегленето на въже се 
състезаваха четири отбора – два за мъже и два за жени. 

Спечелиха по-силните, които получиха и своите награди.

ВЕЧЕРТА НА НАГРАДИТЕ – НАЙ-ХУБАВАТА ВЕЧЕР
И това бе самата истина! Нямаше местенце незаето на голямата поляна пред сцена-

та. Нямаше, както се казва „карфица къде да се пусне”.
Много повече от 1500 души бяха тук, в очакване на наградите и на големия ни кон-

церт. Бяха дошли още в ранния следобед, в очакване и нетърпение. И с толкова много 
доброта един към друг!

Да, това бяхме ние!
Тържествената вечер бе открита от председателя на 

Съюза на глухите в България Николай Нинов. 
А словото му – неофициално и открито, бе привет-

ствано с вдигнати ръце от малки и големи. Толкова мно-
го ръце!  

НАГРАДИТЕ БЯХА ДОСТОЙНИ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДРЕДБА НА ПАЛАТКОВ ЛА-

ГЕР
Първо място спечели районната организация от Пло-

вдив.
Второ място бе отредено за районната организация 

от Бургас. 
Третото място бе за районната организация от Дупни-

ца.
НАГРАДА ЗА НАЙ-МАЛКИ ТУРИСТИ, КОИТО УЧАСТВАХА ТУК,
получиха с много ръкопляскания  от публиката всички  красиви наши деца, които 

се представиха в конкурса за мини „Мис и мистър турист”.
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Но все пак журито отреди: първо място за Хинди Скечелиева от Пловдив; второ 
място на Лили Димитрова и на трето - Хеми Александрова.

Наградите бяха връчени от председателя на СГБ  Николай Нинов.
НАГРАДИТЕ В НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ КАТЕГОРИИ - „МИС, МИСИС И МИСТЪР ТУРИ-

ЗЪМ” бяха обявени и връчени от председателката на комисията  Росица Караджо-
ва: 

В категория „Мисис”:
На трето място бе класирана Стоянка Гер от Ямбол.
На второ място - Жулиета Пейкова от Пловдив.
На първо място  - Боряна Топчиева от Пловдив.
В класацията за „Мистър”:
Драгомир Драганов от Пловдив получи трето място.
Калин Славов от София се класира на второ място.
И първото място зае Кирил Бинев от град Пловдив.
И за най-красивите - „Мис”:
Трето място бе дадено на  Дияна Михайлова от София.
Второ място - на  Габриела Игнатова от Шумен.
Първо място заслужено спечели Дани Благоева от Пловдив.
Г-н Нинов поздрави  всички победители, като им  пожела всичко най-хубаво, здраве 

и успехи.
Председателят на СГБ връчи и специални грамоти на представителите на районни-

те организации, които участваха тук. Грамота бе връчена и на група „Жестим”, която се 
представи със свои великолепни изпълнения.

Специална грамота г-н Нинов предостави и на танцов клуб „Усмивки” при читали-
щето.

ЧУЖДЕНЦИ НА СЪБОРА
На събора в Копривщица има-

ше и много млади хора от чужби-
на. Ето впечатленията на Роксана 
Данс от Букурещ, Румъния, която 
дойде в Съюза на глухите в Бъл-
гария, за да ни благодари за пре-
доставеното прекрасно изживя-
ване. Тъй като румънският жестов 
език е доста по-различен, в пре-
вода помогна Митко Якимов. 

„Здравейте, безкрайно ви бла-
годаря за това, че правите такива 
неща за глухите хора в България. 
Аз съм Роксана от Букурещ и ра-
ботя в зъботехническа лаборато-
рия. През пролетта се запознах 

със Станислав Панов от София, който беше на посещение в моя град. Бързо се спри-
ятелихме и когато го попитах как живеят глухите хора в България, той реши не само 
да ми разказва, но и да ме заведе да видя на живо. Покани и друга моя приятелка от 
Испания, Александра Диез Лапена. Тя също прояви интерес и ето ни сега изпълнени с 
впечатления. Първо да ви поздравим за избора на мястото. Природата, историята, бя-
хме изумени колко красиво градче имате, като културен резерват. Сякаш е замръзна-
ло във времето. Благодарим и за културната програма, видяхме такова разнообразие 
от песни, фолклорни и модерни танци, пантомима. Личи си, че вашата организация 
има дългогодишен опит и традиции в организирането на туристически и културни 
събития. За мен и моите приятели най-важното, което видяхме, беше че млади  и ста-
ри се забавляват заедно, че всички глухи бяха като едно многообразно, но сплотено 
семейство. Беше невероятно изживяване да празнуваме с вас. А България е вълшебна 
страна. След Копривщица ние решихме да се разходим и из други места, посетихме 
Петрич, Мелник, София, пещерата „Божиите очи”. Благодарим за поканата на Станис-
лав и до нови срещи!”

Незабравимо емоционална среща. Благодарим и ние за топлите думи, Роксана! Глу-
хите хора по света са наистина най-пъстроцветното, но истинско семейство! 

Материалите подготвиха:
Йорданка Димитрова и Петра Ганчева

ЕМОЦИИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦА

На 30 септември в тъмните часове в клуба на районната организация в Бургас се 
събрахме огромна група хора, готови за приключения. Потеглихме бодро с  препъл-
нения автобус и след кратка почивка за сутрешно кафе продължихме към Старосел. 
В огромния и запазен тракийски култов център ни посрещнаха и изнесоха беседа, в 
която ни разказаха как е открит, построен и се е ползвал култовият център. Беше из-
ключително интересно да разберем какви са нашите корени и какви неща са строили 
на времето древните хора по земите ни.  

Времето ни беше ограничено и потеглихме към следващата цел – град Хисаря, къ-
дето се разходихме и разгледахме останките на древния град Диоклецианопол. На-
ляхме си минерална вода, направихме си снимки за спомен до прочтия фонтан в цен-
търа на Хисаря с красивите мозайки по дъното.  

В Копривщица ни вече ни очакваха приятели от цяла България. В съботния ден 
една част от хората предпочетоха да се срещнат с приятели, а друга голяма част от 
нас тръгнаха на обиколка из музеите, за да се запознаят с историята и живота на коп-
ривщенци, да усетят възрожденския дух на някогашните българи. В къщата-музей на 
Любен и Петко Каравелови видяхме автентична печатарска машина; в къщата на Дим-

чо Дебелянов ни разказаха за живота му и 
видяхме известната скулптура на майката, 
чакаща сина си, на гроба на поета. Оста-
нахме очаровани от огромната триетажна 
къща на Хаджи Ненчо Палавеев, благо-
детел на Копривщица, дарил училището, 
църквата и  голяма част от имуществото 
си на града. 

Влязохме и в старата църква „Успение 
Богородично”, където  запалихме свещи-
ци. Съвсем спонтанно се запознахме и 
предложихме на свещенослужителя да 
си направим снимка за спомен на фона 

на църквата. След това ни присъствахме на беседа за Тодор Каблешков в родната му 
къща. Преминахме и по стъпките на бунтовниците по прочутия мост „Първа пушка“. 
Не пропуснахме и да се качим до паметника на Георги Бенковски, както и да научим 
повече за живота му…

В края на деня влязохме в музея на просветното дело, който се намира в автентич-
ната сграда на първото в България класно училище. Всички бяха уморени и се наста-
ниха по чиновете в класната стая. Беше изключително интересен разказът за зараж-
дането, развитието и прогреса на просветата в града. Накрая отново си направихме 
снимка, вече в ролята на ученици.

Емоциите ни не приключиха в този прекрасен град Копривщица - на връщане към 
Бургас посетихме Модерния музей на розата в Казанлък. Отново станахме свидете-
ли на изключително интересния разказ на екскурзовода и задавахме много въпроси, 
предизвикани от разказаното и видяното.

Матилда Чорней, координатор на РО на глухите в Бургас

„ТРЯБВА САМО ДА ИМАШ СЪРЦЕ!”

В първия ден, след като председателят на СГБ Николай Нинов, официално откри 
26 национален съюзен туристически събор в Копривщица, културната програма бе 
представена от танцов клуб „Усмивки” към читалището. И… във въздуха се понесо-
ха звуците на „Хубава си, моя горо”, а всички зрители се вдигнаха на крака. Тези, които 
чуваха разтърсващия глас на певицата Елена Чумпова, й пригласяха разплакани. Съл-
зи имаше в очите на почти всички – толкова силно бе въздействието на песента, 
възпроизведена с жестов превод от водещата програмата Силвана Павлова.

Веднага след изпълненията се втурнах да намеря Елена. Исках да я питам за нея, за 
другите от състава, за да разкажа за тях на страниците на нашия вестник. Разме-
нихме си имейлите и преди да изпратя въпросите си, потърсих информация за клуба 
в интернет. Единственото, което намерих в сайта на кабелната телевизия Средно-
горие, където пишеше, че на 5 февруари 2014 г. клубът е отпразнувал две години от 
създаването си. 

Отправих към Елена Чумпова (тя е журналист, фотограф и част от екипа на ка-
белната телевизия) конкретни въпроси, свързани със създаването на танцовия клуб 
и кое всъщност е накарало тези жени да се включат в него, като я помолих да разкаже 
накратко за участниците в клуба. Питах я също как успяват да съчетаете работа-
та, семейните и домашните ангажименти с участията си на сцената; а също и как 
виждат бъдещето на клуба. Накрая я попитах за личните й впечатления от нашия 
събор. Още на другия ден Елена ми изпрати разказа си, който предавам тук дословно:

„Случайността и свободното време родиха танцовия клуб (ТК) „Усмивки”. Ръково-
дителката на състава ни, която е служител в читалище „Х. Н. Палавеев”, се занимаваше 
с ученици от СУ „Любен Каравелов”. Съставът  носеше името „Копривщенски Богоро-
дици”. Тогава няколко жени помолиха Дидка Орашъкова да отдели един  или два часа  
през седмицата и покаже стъпките на основните български хора.  И така - неангажи-
ращо и кой когато има време, на читалищната сцена, в късните зимни вечери на  16 
януари преди три години се роди ТК „Усмивки”. Момичетата и момчетата от „Коприв-
щенски богородички” пораснаха и вече са част от „Усмивки”. Габриела, Кристина, Ири-
на и Стефи въпреки, че учат извън Копривщица, честичко, по време на ваканциите 
идват на репетициите и взимат участия в поредните изяви. Петя Георгиева е една от 
основателките на клуба. Жизнерадостна, артистична, с великолепно чувство за хумор,  
родила крилатата фраза, когато нещо се обърка: „Някой да  знае хореографията ни?” 
Мария Спасова също е една от  първите танцьорки, останала и до сега в състава. Тя и 
съпругът й произвеждат изделия от млечни продукти с високо качество и са неверо-
ятен дует в изпълнение на китара. А Генка Каменарова е стилистката на прическите 
ни. Цеца, Кунка, Теодора, Мария, Надежда, Радка и Нели се присъединиха към клуба 
по-късно, но станаха движещата сила на състава. Младостта и поривът да изявиш себе 
си чрез танца – това е движещата сила на подмладяващия се състав. Цветан, момчето 
играещо с нас, е в дует с Нелина, дъщерята на ръководителката ни. От една година 
имат индивидуални изпълнения на песни с Нелина Орашъкова и  представят танци по 
специално създадена за тях  хореография. Те са нашите талисмани и надежда. 

А моята история е малко по-различна. Преди 11 години получих инсулт. Бях  с пара-
лизирани десни крайници. Трудно проходих. Пиех лекарства, за да поддържам живо-

та си, които да ме предпазят от нов инсулт. 
И така 3-4 години. Не се чувствах добре и 
си мислех, че не бива да продължавам да 
живея по този начин. Започнах да трени-
рам в къщи - танци, гимнастика, кардио, 
разходки  в планината. Изхвърлих всички 
лекарства и така един прекрасен мартен-
ски ден преди три години  се озовах при 
момичетата от танцовия клуб. Най-въз-
растната в трупата съм аз - 60 години.  

Бъдещето? Никога не е известно. Ако  
надзърна в него, виждам порасналите 
деца, играещи  с нас - Нелинка и Цветан, 
виждам децата и  внуците ни,  очаровани 
от магията на танца, заразени от българ-

ските ритми, бушуващи  в кръвта на майките и бабите им. Един състав, събрал по-
коления българи, влюбени в неравноделните тактове. Не можеш да разделиш танца 
от родината си! Българските хорà са родината ни, родината ни е българските хорà. 
Няма по-магнетично  и родно от българското хоро. Музиката, танцът, излъчването на 
участниците в хорото, ритъмът... Мисля, че хорото ни  символизира космичното още 
от времето на траките. Водещото в него е българската символика, вплела неразделно 
в себе си през вековете род, традиция и родина. 

Когато разбрах, че ще представим нашите танци пред хора с увреден слух, се зами-
слих. Музиката определя танца. Танцът изразява музиката. Как ще изразим танца, без 
да се чува музиката?!? Притеснението ми беше, докато запях. Да пееш пред хора с ув-
реден слух, да ги видиш как се изправят на крака, да видиш сълзите в очите им... Тога-
ва  разбрах, че всеки един от нас носи музиката в себе си. Трябва само да имаш сърце.”

Не случайно сложих последните думи на Елена за заглавие на този малък разказ за 
танцовия клуб „Усмивки”. Защото тези жени, както и малкият още Цветан играха за 
нас, глухите туристи и участниците в събора, не само със сърцата си. Техните усмих-
нати лица с невероятното си излъчване във всяка една стъпка ни предаваха ритъма и 
музиката така, че дори и без слух се докоснахме до магията на танца. Сполай им! Нека 
са още дълги години живи и здрави, нека се раздават все така сърцато на сцената!

Петра Ганчева

Съюзен животСъюзен животСъюзен живот
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Риболовен клуб „Тихите куки” отбеляза 10 години

лейно състезание по спортен 
риболов край яз. Върбица в Ра-
домир. И въпреки лошото време 
и слабата активност на рибата, 
все пак се бяха отличили с улов. 
И сега, същия ден, притихнали 
в залата, слушаха с жив интерес 
как Пони ги връща назад през 
годините чрез кадри на презен-
тация, в която на голям екран 
изплуваха снимки от състеза-
ния, имена на победители, кра-
сиви местности, в които са били 
провеждани съборите, трофеи и 
грамоти. Чуваше се смях, щрака-
ха фотоапарати, бляскаха свет-
кавици на телефони.

С артистични и бавни жесто-
ве Пантелей Христов поздрави 
ръководствата на риболовните 
клубове „Кракра” и „Тихите куки”, 
ръководството на РО София, 
както и почетния гост – медий-
ният експерт на СГБ Христина 
Чопарова. След което разказа 
как през 2005-а година се е заро-
дила идеята му за създаването 
на клуб на заклетите риболо-
вци с увреден слух като хора, 

споделящи обща страст. Иде-
ята прегръщат също тогаваш-
ния председател на районната 
организация, покойният вече 
Александър Александров, и 
Илиян Радев, координаторът на 
РО-София. Председател на клуба 
е Валери Лозанов от територи-
алната организация на глухите 
в Перник, който през годините, 
заедно с основателите, работи 
активно за развиване на рибо-
ловната активност. 

Клубът си нямаше име, но от-
скоро, по идея на Пони, се нари-
ча „Тихите куки”. Какво по-удачно 
име за клуб от заклети рибари с 
увреден слух, на които тишината 
е безценна помощница по време 
на състезания? Логото на клуба 
пък, продължи презентацията 
Пони, е дело на председателя 
на софийската районна органи-
зация Дамян Калчев, който има 
много богат опит и доказани 
умения в графичното изкуство 
и направата на лога - за ЦРРДУС, 
за МОСГБ, за международни и 
национални събития - кука, из-
вита като ухо и с перце на нея 
във формата на риба. Семпло и 
елегантно. 

През 2006 г. клубът вече е 
официално съществуващ, с учас-
тие в първия национален събор 
по спортен риболов на СГБ, про-
веден в Шумен от 23 до 25 юни 
2006 г. „Няма да ви разказвам 
подробности, каза Пони, вие 

Риболовът е странно зани-
мание. Съвсем непонятна за 
мнозина страст да примамваш, 
да чакаш, да улавяш подводни-
те обитатели на реки, езера и 
язовири. Да ставаш по първи 
петли, за да висиш над въдица-
та в пълно мълчание и при не 
винаги комфортни атмосферни 
условия. Става ти жал за мята-
щата се без въздух в кошовете 
риба, и – въпреки погнусата – и 
за тлъстите червеи, жертвено 
нанизвани на закривените куки. 
Само заклетите рибари обаче 
познават тази страст и удовлет-
ворението на пълния кош, както 
и хедонистично предвкусвания 
опечен улов. Разбира се, срещат 
се и такива, които връщат обра-
тно уловената риба във водоема 
– тяхната цел не е да я консуми-
рат, а просто в удовлетворения 
зов на извечния ловен инстинкт. 

Като спортна дисциплина ри-
боловът има традиции и сред 
хората с увреден слух, които си 
имат и клубове. Такъв е „Тихите 
куки” към Районната организа-

ция на глухите в София, който на 
8 октомври 2016 отбеляза цели 
десет години. Колко бързо лети 
времето, както възкликна един 
от основателите на клуба, Пан-
телей Христов-Пони, - и колко 
неусетно! 

Заклетите рибари от „Тихи-
те куки”, техни сръбски колеги, 
както и колеги от пернишкия 
риболовен клуб „Кракра” се бяха 
събрали в Зала 1 на СГБ, за да 
отбележат по подобаващ начин 
юбилея на софийския риболо-
вен клуб. В ранната утрин на 8 
октомври те бяха провели юби-

всички тук знаете какво беше, 
какво преживяхте, тук сме да си 
спомним началото.” Тогава пър-
вото място заема Златан Мак-
симов от РО-Шумен, на второ 
се оказва Андрей Николов от 
РО-София, а трети е Валери Ло-
занов от ТО-Перник. Вторият 
събор се провежда от 6 до 8 юли 
2007-а край яз. Батак, и златният 
медал тогава печели Емил Ру-
менов от ТО-Пловдив, сребро-
то отива при Андрей Николов 
от РО-София, а бронзът е за Пе-
тър Желязков от РО-Плевен. 

Минават две години, преди 
следващата среща на риболо-
вците, където да изпробват със-
тезателния си дух край яз. Дос-
пат от 10 до 12 юли 2009. Тогава с 
най-богат улов се отличава Цве-
тан Цветанов от РО-Горна 
Оряховица, следван от Христо 
Сапаревски от ТО-Перник и 
Андрей Николов от РО-София. 
След още две години риболо-
вците си дават среща на чет-
въртия национален събор по 
спортен риболов на СГБ на яз. 
Пчелина, по-познат като Лобош. 
С кацналия на върха на висока 
скала параклис „Св. Йоан Летни”, 
датиран от 14 век, язовирът е 
прекрасна дестинация за рибо-
ловните страсти. Състезанието 
беше в две категории – улов на 
плувка и на дъно. В първата ка-
тегория победител стана Хрис-
то Сапаревски, състезаващ се 
за ТО-Благоевград, втори бе 
Стоил Попов от РО-София, а 
трети - Светлин Симеонов от 
РО-Плевен.  Във втората кате-
гория златото спечели Нико-
лай Маринов от РО-Дупница, 
сребърният медал бе за Иван 
Русев от РО-Хасково, а бронзът 
отиде при Марин Черкезов от 
РО-Русе. Победителите получи-
ха и грамоти, а състезанията до-
тук бяха строго съблюдавани от 
трима съдии: Валери Лозанов, 
Пантелей Христов и Петър 
Тричков. 

„И ето, че братята македон-
ци чуха за нашия клуб, продължи 
разказа си Пони, и при нас дойде 
Васко Марков, председател на 
Националния съюз на глухите 
и тежкочуващите в Република 
Македония. Получихме покана за 
Балканско състезание по спор-
тен риболов на Охридското езе-
ро.” На 17 ноември 2012 г. коор-
динаторът на РО-София Илиян 
Радев води там трима състеза-
тели от „Тихите куки”: Валери 
Лозанов, Пантелей Христов и 
Андрей Николов. Тримата се 
връщат с грамота и купа за тре-
тото място 

2013-а година посреща рибо-
ловците на петия Национален 
събор по спортен риболов на 
СГБ в с. Жребчево край Нова За-
гора, от 5 до 7 юли. Потъналата 
църква е пълна с легенди, а мяс-
тото е особено живописно. От-
ново състезанията са в две кате-
гории – плувка и дъно. В първата 
се отличават съответно Христо 
Сапаревски, Андрей Николов 
и Иво Лозанов, а във втората – 
Никола Нанев от РО-Стара За-
гора, Иван Антов от РО-София 

и Георги Лачев от РО-Хасково. 
На следващата година е ред 

на нова балканска среща, този 
път в Сърбия, край Бованско-
то езеро. И от 3 до 5 юли 2014 
г. в риболовна надпревара със 
сръбските си колеги мерят сили 
риболовците от „Тихите куки”, за 
чието участие СГБ изразява спе-
циални благодарности за спон-
сорството и подкрепата. 

Това бе и онзи емоционален 
момент от разказваната исто-
рия, в който Йован Церович от 
Сърбия излезе да изкаже специ-
ални благодарности от сръбска 
страна в отговор за българските 
си колеги, и бе изпратен с апло-
дисменти и запечатани моменти. 
Презентацията продължи с крат-
ко припомняне за миналого-
дишния, шести поред, национа-
лен събор по спортен риболов 
в лесопарк „Липник” край Русе, 
проведен от 3 до 5 юли 2015 г., 
където първо място зае Андрей 
Кирилов от РО-София, второто 
място спечели Христо Сапарев-

ски от РО-Дупница и трети стана 
Петър Недялков от РО-София. 

„И ето, че стигаме до днеш-
ния ден, казва Пони. По случай 
юбилейната 10-годишнина на 
„Тихите куки”, край яз. Върбица 
днес бе организирано спорт-
ното състезание, в което взе-
ха участие и нашите сръбски 
колеги. Разбира се, събитието 
беше възможно и благодарение 
на спонсорството на председа-
теля на СГБ Николай Нинов.” И 
Пони завърши с пожелания от 
името на СГБ към всички риба-
ри, събрани в залата, да са живи 
и здрави, с много успехи зана-
пред, богат улов и хъс за бъдещи 
състезания.

Бе ред за отличаване на по-
стиженията по-рано през деня, 
и председателя на пернишкия 
риболовен клуб „Кракра” Ивай-
ло Захариев поздрави колегите 
си от „Тихите куки” за отличната 
партньорска организация на 
с ъ б и т и е т о , 
както и всич-
ки състеза-
тели, за чу-
десното им 
представяне, 
въпреки ло-
шите природ-
ни условия 
и слабо къл-
вящата риба. 
Представени 

бяха фирмите-спонсори на със-
тезанието, след което започна 
отличаването на риболовците. 
Преводач на церемонията по 
награждаването беше Вили Ло-
занова, дъщеря на Валери Лоза-
нов. 

Емоции, снимки, крепки ръ-
костискания и благодарности 
ознаменуваха церемонията, 
в която бяха отличени всички 
участници, дори тези с липсващ 
улов. На първо място с голямата 
награда и купа бе отличен Иво 
Лозанов, който бе и с най-голям 
улов – 2, 400 кг, следван от Анд-
рей Николов на второ място с 1, 
425 кг и трети бе Йован Церо-
вич с 1, 290 кг.  

Отличен бе също и най-въз-
растният риболовец, Любен 
Атанасов, който тази година 
закръгли достопочтените 80 го-
дини. 

Състезателите се радваха на 
наградите си, снимаха се за спо-
мен и се поздравяваха взаимно. 
Юбилейни медали от ръковод-

ствата на риболовните клубове 
бяха връчени също на Николай 
Нинов, Пони Христов, Петър 
Тричков, Валери Лозанов, Кра-
симир Михалев, Дамян Калчев, 
Илиян Радев и Христина Чопа-
рова.    

Валери Лозанов изрази ог-
ромното си съжаление от от-
съствието на председателя на 
СГБ Николай Нинов, който по-
ради влошено здравословно 
състояние не можа да присъства 
на церемонията и тържествена-
та вечеря, която бе проведена 
малко по-късно в ресторант „Ти-
фани”. 

Риболовците си пожелаха 
късмет и наслука в бъдещите 
състезания, а техните успехи ос-
тават да красят фотогалерията в 
клубовете им. До нови срещи! 

Дамян Калчев
Фотографии: 

Ивайло Захариев
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Продължение от стр.1

За нас е важна законодател-
ната постановка, а именно - че 
трябва да бъде гарантиран равен 
достъп за всички български граж-
дани, без значение кой какви ув-
реждания има.

- Сега, вие казвате,  Минис-
терството на вътрешните 
работи трябва да...

– Имам предвид Дирекция „На-
ционална система 112“. Тя трябва 
да установи взаимодействието 
между тях. Защото те са няколко 
мобилни оператора. Това е въ-
прос на конкретно управленско 
решение. От представителите на 
Министерството на вътрешните 
работи и  дирекцията 112,  раз-
бира се. Те трябва да направят 
определено „Звено”, или някаква 
министруктура, която да поеме 
този тип услуга, която касае над 
100 000 български граждани.

Това от една страна.  Притес-
нителното в случая обаче, когато 
гледахме промените в Закона за 
МВР бе,  че тъкмо служители от 
тел. 112 се оплакват за огромно 
текучество на кадрите. А това са 
хора специалисти. Това е реален 
проблем на самото МВР. И тук 
вече въпросът не касае само тел. 
112, а като цяло ръководството на 
МВР, което трябва да се погрижи 
за съхранението на тези доказали 
се специалисти. Които очевидно 
са ощетени по отношение на не-
нормирано работно време, из-
вънреден труд, специални позна-
ния и пр. Това са все натрупани 
проблеми, още от времето, когато  
цялото  Министерството по бед-
ствия и авари беше прехвърлено 
в рамките на МВР. И оттогава до-
сега проблемите вместо да се ре-
шават, се трупат, докато се стига 
сега до поредната революционна 
ситуация. От това няма полза ни-
кой. Нито служителите, нито пък 
самите хора с увреждания. Кои-
то трябва да търпят недъзите на 
управлението на системата. 

-  Това е по отношение на 
МВР. Оттук нататък – за Ми-
нистерството на здравео-
пазването, и по-конкретно за  
„Спешна помощ”. На миналите 
обсъждания в Народното съ-
брание те бяха изключителни 

противници по отношение на 
смс-ите  от глухи хора. Сега 
виждам, че те нямат станови-
ще. „Спешна помощ” какво от-
ношение и роля  имат в този 
момент?

- Отношението на „Спешната 
помощ” е разбираемо, тъй като  
самата система е достатъчно пре-
товарена. А там работата също не 
е организирана по най-ефектив-
ния начин – както за служители-
те, така и за пациентите. Имаше 
известно брожение още при пър-
вото гледане на законопроекта. 
Но след последвалите отношения 
и разисквания на г-жа Дариткова 
с представители на Министер-
ството на здравеопазването, ние 
получихме гаранции, че те ще съ-
действат в тази посока. И в пряко 
съдействие със служителите на 
112 в МВР, ще са намерили рабо-
тещото решение, което да  бъде 
от полза и да не създава допълни-
телни професионални трудности 
и неприятности както на служи-
телите от „Спешна помощ“, така и 
на служителите от 112. Но това са 
само гаранции. Нищо конкретно 
не сме видели.

 - Конкретните неща, веро-
ятно, ще идват през цялата 
година, но все пак?

- Не мога да ви кажа, По тези 
неща, според мен, трябва да се 
вземе експертното мнение на 
шефа на дирекция „Национална 
система 112”.

- Но тъкмо г-н Стоян Грама-
тиков е директорът, който е 
информирал само, че е съгласен 
с официалното становище на 
Министерството на вътреш-
ните работи! Негово станови-
ще няма.  

- Граматиков е добър ръково-
дител, но няма достатъчно  ресур-
си. Не му позволяват да действа. И 
поради тая причина въпросът не 
се решава вече няколко години. 
Още с моя колега Захари Геор-
гиев, който пръв преди шест го-
дини внесе такъв законопроект, 
коментирахме този проблем. И аз 
искам тук две хубави думи да ка-
жете и за г-н Георгиев. Всъщност 
аз продължих започнатото. И така 
се радвам, че успяхме  законът да 
е факт. 

- Оттук нататък нека да 

продължим въпроса за финан-
сирането.  Говорим за необхо-
димостта от точно 150 хил. 
лв. Какво означава тази сума? 
За какво ще се разходва и по-ва-
жното, откъде ще дойдат 
тези пари ?

- Не мога да ви кажа как и за 
какво точно ще се разходва. Тази 
сума е предвидена  по мнение на 
експертите. Разходът  възлиза на 
около 150 хил. лева от бюджета. 
За мен това е прашинка в мили-
ардния бюджет на МВР. Но и двой-
но по-голяма да бъде сумата, и 
тройно по-голяма да е, държавата 
е длъжна да се погрижи и да оси-
гури този достъп на хората. Длъж-
на е. Така е във всички европей-
ски цивилизовани държави. Та 
нима нашите хора са ни по-малко 
близки отколкото мигрантите?  Не 
бива изобщо да се поставя този 
въпрос. 

- И сега, все пак - от бюджета 
ще бъдат средствата, а не от 
някакви други приходи?

- Тези средства трябва да си 
бъдат бюджетни средства. Заради 
това ние бързахме да приемем 
закона, за да може и бюджетната 
процедура която е тръгнала, да 
отчете тази необходимост при на-
личието на този закон и да бъдат 
предприети съответни действия. 
И тук нека МВР да не се оправда-
ва, за което имам опасения, че са 
все още в този гратисен период 
от една година на подготвителни 
работи. Те още за следващата го-
дина – 2017-а, трябва да заделят 
средства по това перо. В бюджета 
на МВР целево трябва да бъдат 
осигурени тези средства. За по-
срещане на този тип услуга. 

- В смисъл МВР ще дава пред-
ложение за бюджета? 

- Да, но МВР сигурно ще се оп-
ита - предвид на това, че в Закона 
има  подготвителен период от 
една година, да не задели сред-
ства за следващата финансова го-
дина. Заради това го казах преди 
малко, че независимо от това МВР 
трябва да предвиди средства и за 
тази година. Защото, за да запо-
чне да функционира ефективно 
системата, тя трябва да бъде ап-
робирана. Трябва да се направят 
многократни, десетки опити. И 
в този смисъл средствата са не-

обходими, за да гарантират тази 
подготвителна дейност. Ако не 
целият бюджет, то поне половина-
та от парите да бъдат осигурени. 

-  Значи Министерството на 
вътрешните работи има голя-
мата финансова роля. 

- Изпълнителят на Закона е 
МВР. То е гарантът за изпълнение 
на закона. 

- По-нататък. Залага се мно-
го -  и в предложението на МВР 
и в предложението на МТСП, на 
Агенцията за хората с увреж-
дания. И се казва, че дори и по-
мощните средства могат да 
се представят на нуждаещите 
се чрез Агенцията на хората с 
увреждания, която поддържа 
регистър. За съжаление, АХУ 
няма такъв точен регистър за 
броя на глухите хора по села, 
по градове и по райони.  Как би 
следвало да се работи?

- Следователно, по този въ-
прос трябва да бъде създадена 
една Междуведомствена група 
от представители на Министер-
ството на вътрешните работи, на 
министерството на здравеопаз-
ването - в смисъл, с представи-
телите на „Спешна помощ” и на 
Министерството на труда и соци-
алната политика, респективно с 
Агенцията за хората с уреждания, 
за да може да има пряка корела-
ция между  тях. Регистърът трябва 
да бъде направен и с помощта на 
Съюза на глухите в България. Да 
бъдат засечени тези лица  и тога-
ва да бъде гарантиран и достъпът 
по осигуряването на технически-
те средства.

- Техническите средства - 
смартфони и т. н. вероятно ще 
си ги купува всеки?

- Смартфони... За такива хора с 
увреждания държавата може да 
направи един  жест и  на мобил-
ните оператори нищо няма да им 
коства да ги подарят.

- Какви други министерства, 
или неправителствени орга-
низации имат отношение към 
нашия закон?

- Значи, нека тия три минис-
терства, които споменах, да си 
свършат работата. И те да пре-
ценят кои други представители 
трябва да включат в  тази между-
ведомствена комисия. Всяко едно 

министерство може да прецени, 
че е необходимо да включи и да 
покани представители и на не-
правителствени организации, 
като например Лекарският съюз,  
Организацията за защита правата 
на пациентите и други. Това е вече 
въпрос на масова организация. 

- Последно - някакъв контрол 
от Ваша страна – на парла-
мента, тази година ще се осъ-
ществява ли в хода на изпълне-
нието?

- В парламента ние можем и ще 
го осъществяваме по линия на 
блиц- контрола и по линия на пе-
тъчния парламентарен контрол. 
Като въпросите биват задавани 
към министъра на вътрешните 
работи за това, докъде е стигна-
ло изпълнението на закона.  Тъй 
като – да не би да се окаже, че 
тази една година ще мине и пак 
ще се окажем неподготвени.  Това 
е реална опасност, между впро-
чем. И тук ангажимент ще имаме  
и ние, народните представители. 
Но също така използвам случая 
да призова неправителствените 
организации  - в случая Съюза 
на глухите в България, и други 
сродни организации, които пред-
ставляват интересите на хората 
с увреждания: Да поставят не-
прекъснато тези въпроси на вни-
манието на трите министерства. 
– МВР, МТСП, МЗ и изобщо пред 
управляващите, които и да са те. И  
пред омбудсмана на републиката 
също. Защото имаме закон. А този 
закон, реално трябва да се спазва.

Вижте,  хубаво е връзката да 
бъде непрекъсната,  С г-н Грама-
тиков, който е директор на дирек-
ция „Национална система тел.112” 
е най-добре да се поддържа връз-
ката. Ако видите, че там има отказ 
или се съмнявате в добросъвест-
ността, тогава се обръщайте и към 
нас. Ние винаги ще  подновяваме  
парламентарния контрол, Търсете 
и услугите на омбудсмана.  Ами, 
това са способите. 

Интервюто проведе
 Йорданка Димитрова

(Очаквайте в следващ брой 
становище на директора на 

дирекция „Национална система 
тел.112” Стоян Граматиков)

Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

НА  ТЕЛЕФОНА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112 ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ И СЪОБЩЕНИЯ ОТ ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ

традиции.
Започнахме с неза-

бравима нощна оби-
колка на София, на 
която нашите гости 
научиха повече за сто-
лицата ни. Още на дру-
гия ден се отправихме 
за Пловдив, където 
Жулиета Пейкова бе 
организирала среща с 
млади хора с увреден 
слух от града, които от 
своя страна разведоха 
групата ни из стария 

град.
Последва незабравимо пре-

живяване на Пампорово. Уър-
кшопове, игри и презентации, 
бяха примесени с обиколката из 
чудни места в района - Смилян, 
пещерата Ухловица, Смолян. 

Не пропуснахме и да пред-
ставим България в национална 
вечер с родопски гайдар. Парт-
ньорите ни също бяха пригот-
вили много интересни и вкусни 
презентации.

И тъкмо, когато нашите гости 
си мислеха, че няма с какво по-
вече да ги учудим, ние подне-
сохме последната си изненада 
- Бачковският манастир!

Благодарим на всички за все-
отдайността, споделеността и 
незабравимите мигове! Ще ни 
липсвате!

Антония Яричкова

В периода 26 август- 2 септем-
ври, АРДУС бе домакин на меж-
дународен младежки обмен, ре-
ализиран по програма „Еразъм”. 
В рамките на обмена младежи 
с увреден слух от Полша, Испа-
ния, Литва и България обсъдиха 
теми, сред които опазването на 
околната среда, „Натура 2000”, 
културно наследство – обичаи и 

АРДУС - ДОМАКИН НА 
МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ОБМЕН

На 12 октомври тази го-
дина в Съюза на глухите в 
България се състоя среща на 
председателя на СГБ Николай 
Нинов с Ивайло Калфин, бивш 
министър на труда и социал-
ната политика, и участник в 
надпреварата за президент-
ските избори. 

На срещата бяха разисквани 
актуалните проблеми на 
хората с увреден слух, кои-

то изискват държавническо ре-
шаване от най-високо равнище 
в страната ни днес. Оказа се, г-н 
Калфин е добре запознат с тях, 
но както сподели, „не ми достиг-
на време като министър, за да 
направим добра и смислена сис-
тема за реформи по отношение 
на хората с увреждания”.

В широко изказване предсе-
дателят на СГБ представи същи-
ната на проблемите. Представи 
и нашите виждания и осмислени 

предложения за решаването им.
Например, за политиката на 

държавата по отношение на со-
циалните предприятия, където 
нашите 14 предприятия попад-
наха в негативна група в рамките 
от три години според директи-
вата 1407, която ни дискримини-
ра. Защото ние изоставаме сега, 
но рано, или късно това ще по-
влияе и на държавата.

За спортната федерация на 
глухите и за грешката, която ве-
роятно обслужва нечии инте-
реси в отделянето ни от нея. За 
несправедливото получаване на 
пенсии от здрави спортисти и 
спортисти с увреждания в олим-
пиадите.

За жестовия език също. Жес-
товият език е културата на глухи-
те хора. Той реално съществува! 
Нека има научни изследвания 
и систематизации за него. Но 
тъй като той реално съществува 
като комуникация, е необходи-

мо първо да бъде признат. На 
конституционално ниво жесто-
вият език е признат в три стра-
ни-членки на ЕС, а в останалите 
страни е официализиран в зако-
нодателствата им, с изключение 
на България и Люксембург. И 
това трябва да се поправи.

Г-н Нинов  изтъкна впечатле-
нията си от скорошната Между-
народна конференция, проведе-
на в Европейския парламент в 
Брюксел за ролята на жестовите 
езици. Там евродепутатите под-
крепиха напълно единодушно 
съществуването на жестовия 
език и неговото законово обос-
новаване. А ние се питаме – до-
кога ще изоставаме? 

И още, и още проблеми поста-
ви г-н Нинов. Точно, конкретно, 
ясно и аргументирано.

Ивайло Калфин  взе отноше-
ние по всички въпроси и обоб-
щи така: В момента политиката 
за хората с увреждания няма 
идентификация и не е ефек-
тивна като система. А не е и по-
лезна. Необходима е цялостна 
„експертиза” - от всички минис-
терства и ведомства, които да си 
взаимодействат за нейното пре-
образуване.

Уважаеми читатели, очак-
вайте в следващ брой на вест-
ник „Тишина” изказването на 
председателя на СГБ  Николай 
Нинов, както и информация 
за отговорите на Ивайло Кал-
фин.

Йорданка Димитрова

СРЕЩА В СГБ
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ГЕОРГИ ПИРИНСКИ, 
член на групата на Прогресивния алианс на социалистите 

и демократите в Европейския парламент; член на 
Комисията по бюджетен контрол; член на  Комисията по 
заетост и социални въпроси и политик от  Българската 

социалистическа партия, за ролята на жестовите езици:

- В момент, в който мнозинството европейци наблюдават с 
нарастващо притеснение връщането на границите, продължа-
ват да се сблъскват с невидими прегради в своето ежедневие. 
Наред с проблемите, свързани с физическата достъпност на 
средата, хората с увреждания твърде често нямат достъп до 
онази подкрепа, която да им осигури пълноценно упражня-
ване на техните фундаментални права на труд, образование и 
достъп до обществени услуги. 

В контекста на обсъждането на предложението за 
Европейския стълб на социалните права, което вече протича 
и в Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП, ние тряб-
ва ясно да заявим, че основните права трябва да бъдат гаран-
тирани за всички без разлика на пол, възраст, националност, 
етническа принадлежност, вероизповедание или увреждане. 
Осигуряването на равен достъп и равни права на практика за 
хората с увреждания, следва да бъде общ и неотменим анга-
жимент на европейските институции, националните власти и 
обществото като цяло.

Бих желал да поздравя г-жа Стивънс за инициативата за 
приемане на резолюция на Европейския парламент за жес-
товите езици и професионалните преводачи на жестов език. 
Споделям напълно нуждата тяхната професия да получи не 
само регламентиране и определяне на квалификационна 
рамка, но и най-вече необходимото признание от институ-
циите и гражданите. В съответствие с поетите ангажименти от 
ЕС и държавите-членки с ратифицирането на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания е необходимо да се 
увеличи съществено броят на квалифицираните преводачи на 
жестови езици, за да бъдат хората с увреден слух част от едно 
наистина приобщаващо общество.

ИВАН КРЪСТЕВ, 
парламентарен сътрудник в офиса на Георги Пирински, 

член на ЕП:

- Имали ли сте срещи с хора с увреден слух някога и ако да, 
какво е било първото Ви впечатление от тях, ако не – то 
първата Ви среща с нас какви впечатления остави у Вас и как 
Вие ни възприехте? А двата дни прекарани с нас за Вас бяха...? 

- Познавам хора с увреден слух от дете – колеги на майка 
ми. Самият аз през последните десет години работя по въпроси,

Продължава на стр. 12

ЕВРОПА ГОВОРИ ЗА ЖЕСТОВИТЕ ЕЗИЦИ
МНОГОЕЗИЧИЕ И РАВНИ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

РОЛЯТА НА ЖЕСТОВИТЕ ЕЗИЦИ
Продължава от стр. 1
На вашето внимание предоставям интервюта и мисли изказани от всеки един от участниците, които имаха търпението да водят 
необходимата кореспонденция с мен, да отговарят на въпросите ми и да участват пряко в създаването на тази статия. Всеки един 
от тях любезно предостави разсъжденията си и мислите си, изводите си и надеждите си. Материалите се поместват с незначителни 
корекции и съкращения, като изказването на г-н Георги Пирински пред конференцията се поднася на читателя без съкращения.

МИЛЕНА ГЪРКОВА, 
председател на Националната асоциация на преводачите 
по жестов език в България (НАПЖЕБ) и жестов преводач:

- Предварителните ми очаквания съвпаднаха с това, кое-
то видях и почувствах на самата конференция. Още от самото 
начало, с получаването на писмото-покана от евродепутата 
Хелга Стивънс, заедно с цялата информация за събитието, нау-
чих, че в него ще бъдат включени 31 жестови и 24 говорни ези-
ка. За мен бе ясно,че става дума за събитие от голям мащаб и 
уникалност по своята същност. Именно това бе впечатляващо 
и смятам, че за всички нас, участниците в българската група, 
тази конференция ще остави траен отпечатък в съзнанието 
ни с уважението към езиковото многообразие на всички при-
състващи в залата - и глухи, и чуващи; с осигуряването на пре-
водачи на 31 жестови и 24 говорни езика. Или иначе казано 
- чрез тази конференция Европейският парламент показа, че 
зачита и уважава езиковото многообразие, премахвайки ези-
ковите бариери за всички присъстващи в залата.

Бе вълнуващо да изслушаме интригуващи изказвания, 
в които основната тема бяха човешките права, отнасящи се 
до ЖЕ и правото на достъп до информация за глухите хора и 
тяхното образование; за признаването на ЖЕ за официален в 
редица европейски държави; за резолюцията на Европейския 
парламент за жестовите езици; за жестовите преводачи и тях-
ната важна връзка между глухите хора и чуващия свят; за зна-
чението и уважението на техния труд. Все теми, които отдавна 
ни вълнуват тук, в България, и които поставят много въпроси, 
но за съжаление, все още чакат своите отговори и решения.

Смятам, че участието ни в тази конференция бе изключи-
телно ползотворно, тъй като ние, жестовите преводачи, така и 
глухите участници от групата, имахме изключителната възмож-
ност да се запознаем от „извора” с въпросите и проблемите, от-
насящи се до жестовите езици в европейските държави. Наясно 
сме, че редица европейски страни отдавна преодоляват про-
блемите, свързани с достъпността до информацията за глухите 
хора, въвеждайки националния жестов език в различни сфери 
на живота им. И, не на последно място, постигат узаконяването 
му, което прави глухите хора в съответните държави наистина 
равноправни в обществото, в което живеят. Това е в съгласие с 
изпълнението и прилагането на Конвенцията на ООН за права-
та на хората с увреждания, която бе ратифицирана и от българ-
ския парламент, но за съжаление все още без реално приложе-
ние в живота на глухите хора у нас. 

На конференцията не по-малко интригуващо бе и изказва-
нето на г-н Пирински, българският евродепутат, благодарение 
на когото имахме изключителната чест да бъдем част от това 
историческо събитие. Неговото изказване бе лъч надежда, че 
може да настъпи положителна промяна по отношение на жес-
товия език като неотменимо човешко право на глухите хора 
у нас. Всички ние останахме впечатлени и очаровани от него-
вите думи, от които прозираше съпричастност и дълбоко по-
знаване на сериозните проблеми на глухите хора у нас, а също 
така и воля да се намери правилното решение за преодоля-
ването им. Това ни кара да вярваме, че имаме подкрепата му 
в отстояване на каузата за равен достъп и равни права на глу-
хите хора в България. Тук е мястото да изкажа благодарност-
та си към г-н Пирински за това,че направи възможно нашето 
участие в тази паметна и толкова важна за всички нас конфе-
ренция и за това, че в негово лице глухите хора и жестовите 
преводачи в България срещат истински съмишленик.

Продължава на стр. 12

НИКОЛАЙ НИНОВ, 
председател на Съюза на глухите в България:

– Какви бяха Вашите очаквания преди конференци-
ята?

– Очакванията ми бяха за висок интерес и засилено при-
съствие от страна на националните организации за глухи 
хора и националните асоциации на жестовите преводачи.

 – С какво Ви впечатли мероприятието? 
– Много добрата организация, многолюдното присъст-

вие на глухи от цяла Европа и сериозното участие на ев-
родепутати, които бяха пряко обвързани със социалната 
политика на ЕС.

– Какво Ви хареса най-много, а какво не Ви хареса и  
защо?

– Позитивните изказвания на евродепутатите в насока 
позитивното развитие на жестовия език (ЖЕ), като същест-
вена част от културата на глухите и необходимостта от съз-
даване на политики с подкрепящи механизми. 

– Смятате ли, че беше необходима тази среща? 
Мислите ли, че беше познавателна и ползотворна? 

 –  Срещата даде възможност за осъществяване на нови 
контакти, които много бързо дадоха резултати.

 – С какво Ви помогна участието в нея и какви насоки 
Ви даде?

– Необходимо е в България да сме много повече борбе-
ни в насока официалното признаване и въвеждане на жес-
товия език. Това ще е една дълга и тежка борба. Борба, в 
която крайният победител трябва да са глухите хора.

 – Като познавате проблемите в България относно 
ЖЕ – узаконяване, употреба, обучение, превод и прави-
те сравнение с държавите-участнички във форума, как 
мислите, къде се намираме ние? Дали България е много 
назад или е наравно с другите държави, и, ако е в превес 
на плюс или минус, какво трябва да направи, за да е в 
крак с останалите страни?

– За съжаление, в България изоставаме прекалено мно-
го по отношение на официалното узаконяване на жестовия 
език. Българският жестов език е далеч по-лек и приятен, 
което способства за ефективния и своевременен превод. В 
това отношение имаме много силен превес над останалите 
жестови езици.

 – В какво следва да насочи усилията си СГБ, за да може 
ЖЕ да получи своето официално  признание и професио-
нално обучение и практикуване в лицето на преводачи-
те по ЖЕ?

 – Присъствието на големия форум грабна вниманието 
на щаба на евродепутата г-н Георги Пирински и на депу-
тати от българския парламент в лицето на Георги Гьоков, 
Мариана Бояджиева и проф. Светла Бъчварова. Г-н Иван 
Кръстев, от щаба на г-н Георги Пирински,  в дълбочина се 
запозна с детайлите и оказа много силна подкрепа. Вече 
много активно се работи за внасянето на закон директно в 
парламента, с което да се признае и въведе жестовия език 
като официален. В действителност форумът даде тласък на 
замисъла жестовият език да бъде признат като средство за 
комуникация на глухите хора. Оставам единствено и само с 
позитивно мислене за положителен и успешен край.
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Бих искала да изкажа благодарността си и на неговия чуде 

сен екип в лицето на Иван Кръстев и Диана Попова за цялото 
им внимание, грижа и съдействие, както през периода на под-
готовката на пътуването ни, така и по време на престоя ни в 
Брюксел. Високо оценяваме тяхното дружелюбно отношение 
и изключителна толерантност в старанието им да комуники-
рат с глухите участници от групата.

МАРИНА ПЕНЕВА, 
член на УС на НАПЖЕБ, отговорник по финансови въпро-

си, жестов преводач:

- Очаквах на срещата да се запозная с проблемите на глу-
хите хора във връзка с жестовия език, признаването и използ-
ването му. Мероприятието впечатляваше с мащабността си, 
с ентусиазма на участниците в него и с разискването на  съ-
ществения проблем на глухите хора, а именно признаването 
на жестовия им език. Впечатли ме фактът, че в немалко дър-
жави този въпрос продължава да съществува (за съжаление и 
в България също). Хареса ми, че в конференцията участваха и 
държави извън Европейския съюз (например Япония), което 
всъщност е  сериозен показател за сериозността на проблема.

Срещата беше необходима и ползотворна. Глухите хора 
имат нужда да знаят, че могат да се събират,  дискутират, об-
менят опит, да поставят наболели въпроси на по-високо ниво, 
какъвто е Европейският парламент. Срещата ме убеди в сери-
озността на задачата – езиковата бариера при глухите, която 
води до негативи в живота им. Оказа се, че необходимостта от 
увеличение на броя на преводачи на жестов език е изключи-
телно важна. 

България за съжаление е от страните, където жестовия 
език не е признат официално. Това неминеумо води до необ-
ходимостта от работа в тази насока. 

В момента  асоциацията на жестовите преводачи работи в 
насока организиране провеждането на преквалификационни 
курсове за членовете ни, преводачи по ЖЕ, за придобиване на 
професионална квалификация – жестов преводач в съответ-
ствие с изискванията на НАПОО.

ЦВЕТАН КУНЧЕВ, 
член на УС на НАПЖЕБ, отговаря за медии и комуника-
ции; член на УС на фондация „Глухи без граници”, глух 

лектор и преводач на ЖЕ:

- Моите очаквания от конференцията бяха, че най-по-
сле по-голям състав от българската страна имаше активно 
участие и шанса да даде знак пред Европа  за желанието на 
България да следва европейските директиви по важни въпро-
си, като признаването на ЖЕ. Впечатлен съм, че Европейският 
парламент, в лицето на двама глухи евродепутати, организира 

Продължава на стр. 13

ДИЯН ДЕМИРОВ,
 заместник председател на СГБ, член на Управителния 

съвет на СГБ, където пряко отговаря за икономическата 
дейност и социалната рехабилитация и интеграция:

- При условие, че не познавах структурата на Европейския 
парламент (ЕП), начинът му на работа и възможностите, които 
има за въздействие върху правителствата на държавите членки 
на Европейския съюз, по-скоро отидох без конкретни очаква-
ния, а повече с любопитство. Очакванията и надеждите се поя-
виха впоследствие по време на процеса на запознаване с реал-
ните възможности, които има ЕП. Разбира се, че моите надежди 
като глух човек са за приемане на ЖЕ със закон в ЕП, което ще 
рефлектира върху всички правителства и най-вече върху бъл-
гарския парламент, който ще бъде принуден да признае нашия 
език. Ако това стане чрез конституцията, ще е най-добрия сце-
нарий, понеже цялото законодателство ще бъде променено и 
съобразено с нашите реални нужди.

Мероприятието ме впечатли най-вече с мащабността си. 
Оказа се, че не само в България има проблеми с ЖЕ. Наличието 
на толкова хора (общо над 800 души), е показателно за факта, че 
и в други държави-членки на ЕС има проблеми с узаконяването 
и утвърждаването на езика. Даже и в страни, където ЖЕ е узако-
нен, има начин правителството да лавира и това беше подчер-
тано от лекторите. Чест им прави на г-н Коша и г-жа Стивънс, за 
огромния труд, който са вложили, за да направят възможна тази 
проява. И да дадат надежда на глухите в държавите, чиито пра-
вителства НЕ искат да признаят майчиния език на цяла група от 
граждани.

Какво ми хареса? Честно казано, като изключим гореспо-
менатите факти, хареса ми подборът на групата. Шапка свалям 
на г-жа Милена Гъркова, председател на Националната асоциа-
цията на жестовите преводачи в България, за прекрасния екип, 
който сформира за посещението на конференцията. Всички 
позитивно настроени, прекрасни хора. Това ми позволи да на-
соча енергията си за проследяване на мероприятието, а не за 
дребнавост. Хареса ми любопитството на г-н Иван Кръстев към 
проблемите на хората с увреден слух. Хареса ми отзивчивостта 
на г-н Пирински и разбира се, всичко това ми дава надежда, че 
българския парламент или поне част от него, ще погледне на нас 
и нашите проблеми с други очи.

Според мен, тази среща беше много необходима и за двете 
страни на българския екип – ние, като участници и организа-
торите, в лицето на г-н Кръстев. Като изключим информацията, 
която получихме за обща култура, за нас бе полезно да се запоз-
наем с някои механизми за отстояване правата ни, с начините за 
даване на гласност на проблемите ни. Щастлив съм, че политици 
от ранга на г-н Пирински и г-н Кръстев се запознаха с пробле-
мите на глухите хора. Видяха, че не сме „второ качество”, убедиха 
се, че и ние имаме нормални човешки потребности от общуване. 
И се надявам това да рефлектира в българския парламент, който 
да стане по-отзивчив за проблемите на хората с увреждания.

Посещението на ЕП ми отвори очите за възможностите на 
обикновения човек, със или без увреждания, да бъде чут от съот-
ветните държавни институции. И ми показа ролята, която може 
да играе ЕП в живота на хората и да очертава тяхната съдба.

До този момент мислех, че България е някъде накрая в кла-
сацията. Но присъствайки на този форум и изслушвайки лекто-
рите, разбрах, че представата ми е грешна. Или поне вече не съм 
убеден, че сме на опашката. При условие, че даже страни, където 
ЖЕ е узаконен, чрез някой закон (но не и в конституцията), пра-
вителствата отказват съдействие. Разбрах огромните възмож-
ности да се протакат нещата, при нежелание от ръководните 
органи на държавите да съдействат за решение на проблема. По 
този начин разбрах, че за да отговоря обективно на въпроса за 
положението на България спрямо другите европейски държави 
и това дали тя изостава или не, най-малкото трябва да проуча 
законодателствата на страните-членки на ЕС. Мисля, че разби-
раш невъзможността на това. Затова нека не търсим място на 
България в тази класация, а да се съсредоточим към извличане 
на максимална полза от наученото в Брюксел.

Като начало, според мен, трябва да се насочат усилия да се 
въведе двуезичието (официален език-български и български 
жестов) в българската конституция, що се касае до гражданите 
със слухова загуба. Това ще поведе лавинообразен процес за 
промяна на цялото законодателство. Промените на един или 
два закона, ще е малко като работа на парче. Много са нещата 
които трябва да се направят. Да ги изброявам мисля, че не е не-
обходимо, понеже всеки един човек с увреден слух ги знае. Но 
лошото е, че без съдействието на държавата всичко ще остане 
само като пожелание. Затова мисля, че трябва да се наблегне 
първо за узаконяване на ЖЕ на конституционално ниво.

Благодаря за възможността да изразя виждането си за учас-
тието ми в конференцията в Брюксел и за положението на ЖЕ в 
България, и още ред болезнени въпроси!
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свързани със социалната политика и образованието, неиз-
менна част които са били и проблемите на хората с уврежда-
ния в страната. Имал съм щастието да работя и със Съюза на 
глухите в България по различни инициативи.

В личен план двата дни прекарани в чудесната компания 
на хора от цялата страна бяха преживяване, заредено с много 
положителни емоции и възможност за мен самия да разширя 
кръгозора си, виждайки средата и дори собствената си рабо-
та през погледа на хора, които възприемат света по уникален, 
от моя гледна точка, начин. Бях притеснен, че не съм много 
подготвен да комуникирам достатъчно ефективно с хората с 
увреден слух, но благодарение на вашето разбиране и уси-
лия, както и на преводачите на жестов език, се почувствах 
истинска част от вас.

- Беше ли тежко да бъдете наш водач и неотлъчен по-
мощник през двата дни?

- Не мисля, че съм бил помощник – по-скоро на моменти 
аз имах нужда от съдействие и го намирах. Без капка лицеме-
рие мога да кажа, че за мен беше наистина обогатяващо пре-
живяване, за което съм и благодарен.

- С какви чувства очаквахте това мероприятие, 
предвид факта, че участниците в него са хора с увреден 
слух и досега такова събитие от международен мащаб 
не е правено в Европейския парламент?

- Трябва да подчертая, че това може би беше най-голямото 
мероприятие, посветено на проблеми на хората с уврежда-
ния, на което до момента съм присъствал лично. Изненадан 
съм от мащаба и прекрасната организация и бих се радвал ако 
има възможност то да намери своето продължение както на 
ниво Европейски съюз, така и в България под някаква форма.

- С какво ще запомните делегацията ни?
- Освен с приятните моменти, прекарани заедно, това, кое-

то ми направи особено впечатление от групата, беше изклю-
чителният интерес, който проявявахте към въпросите, които 
бяха разисквани в рамките на самата конференция, както и 
другите работни срещи, които посетихме. Много съществен 
е фактът, че българската делегация беше на високо ниво с 
чудесни контакти със своите партньори от цяла Европа със 
своите идеи и позиции.

- Беше ли за Вас познавателна и ползотворна тази 
среща и как тя ви обогати в чисто човешки и професио-
нален план?

- Понякога ми е трудно да опиша чисто личните ми въз-
приятия и емоции, но като пример бих казал само, че вече 
съм готов във всеки един момент да повторя това преживява-
не, както и да се бъда част от всяка друга кауза, посветена на 
проблемите на хората с увреден слух.

По отношение на практическата полза от конференцията, 
то трябва да се отбележи, че на нея бяха представени редица 
добри примери и идеи, които могат да подобрят качеството 
на живот на хората с увреден слух. Такива идеи могат, а вяр-
вам, че ще намерят своето място, както в работата ми като 
част от екипа на г-н Георги Пирински, така и в бъдеще.

- Мислите ли, че хората с увреден слух могат да се 
развиват наравно с чуващите и да успяват във всяка 
една сфера на социалния, културния и политическия жи-
вот наред с всички? 

- Не просто го мисля, а винаги съм бил дълбоко убеден в 
това. Доказателства за това има и в България, както и в цяла 
Европа. За съжаление в последните години социалната чувст-
вителност на обществото е сякаш „притъпена”, поради което 
и проблемите на хората с увреждания, както и техния при-
нос към същото това общество, остават встрани от фокуса на 
внимание. Аз лично вярвам в доброто у хората и мисля, че на 
по-голямата част от тях им липсва достатъчно информация за 
пречките, с които се сблъскват хората с увреден слух и за това 
в действителност колко малко усилия са необходими от всеки 
от нас, за да имат необходимата им включваща среда.

- Какви стъпки е необходимо да се предприемат в бъл-
гарското законодателно пространство, за да се постиг-
не равен достъп за хората с увреден слух? Дали закони-
те, които сега действат, са достатъчни или има нужда 
от по-ясни и конкретно формулирани, или освен законо-
дателството трябва да се промени и човешката нагла-
са към хората с увреден слух? 

- Напоследък държавата до голяма степен е абдикирала 
от социалната сфера и съответно от проблемите на хората с 
увреждания, като ясно демонстрира, че това не е приоритет. 
България частично изостава с въвеждането в законодател-
ството си на ангажиментите по Конвенцията на ООН за права-
та на хората с увреждания и това трябва да бъде преодоляно.

За мое огромно съжаление, в рамките на проведената в 
Брюксел конференция страната ни беше цитирана като една 
от една двете държави-членки на ЕС, които не са признали 
жестовия език по законов ред. В този контекст за мен това 
трябва да е един от приоритетите, по които трябва да се ра-
боти. Радвам се, че тази кауза беше приета от редица народни 
представители от „БСП лява България”, които се ангажираха да 
участват в разработването и внасянето на такъв законопроект.

Друга основна насока, в която трябва да се работи, е раз-
витието на социалната икономика у нас, която има съществен 
потенциал за растеж и за осигуряване на нови работни места, 
както за хората с увреждания, така и за други уязвими групи 
на пазара на труда. Трябва да се защитят нормативно и да се 
подкрепят за развитието им и съществуващите традиционни 
за България форми на социални предприятия, каквито са ко-
операциите на глухите.

Разбира се, на първо място, като приоритет, бих поставил 
образованието на децата с увреден слух и осигуряването на 
пълноценни възможности за обучението им в масовите учили-
ща. Никой, най-малко държавата, няма право да ощетява децата 
и да ги лишава от възможностите им за пълноценно бъдеще. 

Както споменах и в отговора си на предишния въпрос, 
по-голямата част от хората просто не разполагат с достатъч-
на информация или притиснати от проблемите в собственото 
си ежедневие са по-малко склонни да обръщат внимание на 
проблемите на другите. Това са проблеми на цялото ни обще-
ство, а може би решението се крие в това по-често да се дава 
трибуна за добрите дела и да се насърчава по всякакъв начин 
всяка гражданска и чисто човешка инициатива в подкрепа на 
други хора в затруднение. Вярвам, че добрите примери са на-
всякъде около нас.
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за първи път такъв форум за глухи хора, което е показателен 
знак за бъдещи положителни промени. Европа иска глухите ѝ 
граждани да имат права и всеки народ да сподели своите не-
воли и успехи.

Много ми хареса, че имахме възможността да видим как 
другите страни защитават  ЖЕ и споделят начините, по които 
са успели  да постигнат признаването на жестовия език. Това 
за мен беше една школа, урок, за да знам следващият път, ко-
гато имам възможността да защитя страната си и интересите 
ѝ, как да участвам в дебатите, а защо не и с доклад или пре-
зентация. Тази конференция за мен беше много полезна и си 
давам заявка за участие в бъдещи събития от този род. Засега  
се очертава да има подобна през 2017 г. в Будапеща, Унгария.

Мероприятието ни насочи за това как ние да подходим към 
проблема с узаконяването на БЖЕ. Разбира се, нужно е преди 
това да се направи едно изследване и лингвистите да проучат 
граматиката и синтаксиса на ЖЕ. За сега в България сме назад 
в сравнение с европейските страни, но вярвам, че ще се на-
редим до държавите с признат официално ЖЕ чрез закон. Тук 
обявиха само три страни с официално признат със закон ЖЕ, 
повечето от останалите ЖЕ са узаконени под някаква форма, 
но не са с тежест пред властта. Знаете, че съм член на УС на 
фондация „Глухи без граници” и тя даде заявка с участие за из-
следване на ЖЕ в България по поръчката на МОН и сме в очак-
ване да ни одобрят и да започнем работа за признаване на ЖЕ, 
заедно с научен екип от професори-лингвисти. Надявам след 
година да излезем с гордост с готов и признат ЖЕ.

С моите колеги от УС на НАПЖЕБ това ни участие е първо 
по рода си и то излезе много успешно. Вървим по стъпките 
на Международната организация на преводачите на ЖЕ и се 
надявам да стигнем нивото и на другите сродни организации. 
Нашата цел е да работим усилено за подготовката на прево-
дачи и за регламентирано заплащане на труда на жестовите 
преводачи. Приоритет ни е да изискаме държавно финанси-
ране за преводаческите услуги. Предстои още много работа и 
вярвам, че ще бъдем на ниво да удовлетворим потребностите 
на глухите за жестов превод.

СВЕТЛОЗАР ПАРАПАНОВ, 
член на УС на НАПЖЕБ, зам.председател 

и секретар на НАПЖЕБ; изпълнителен директор на 
Националната асоциация 

на сляпо-глухите в България, преводач на ЖЕ:

- Първо бих искал да благодаря на председателя на НАПЖЕБ 
г-жа Милена Гъркова-Калинова, която още в началото на м. юли 
т. г. информира УС на НАПЖЕБ за предстоящата конференция в 
Европейския парламент, за която тя лично получи покана от ев-
родепутата с увреден слух Хелга Стивънс и също така отправи 
множество молби за осигуряване на посещението до повечето 
български евродепутати. Госпожа Гъркова осигури перфектна 
организация до последно, като дори неколкократно пътува 
до София за тази цел.   Много съм благодарен и на евродепу-
тата Георги Пирински, който осигури посещението на нашата 
група от 12 души (5 от НАПЖЕБ и 7 от СГБ), на сътрудниците 
му Иван Кръстев и Диана Попова, които бяха непрекъснато до 
нас. Страшно много съм благодарен на председателя на СГБ 
Николай Нинов, който подкрепи участието ни.

Очаквах перфектно организирана конференция, тъй като 
знаех за глухите евродепутати Хелга Стивънс (Белгия) и Адам 
Коша (Унгария), които през м. юли 2015 г. осъществиха работ-
на среща в Европарламента с ръководството на Европейския 
съюз на сляпо-глухите, относно специфичните проблеми на 
сляпо-глухотата в Европа. Още тогава г-жа Стивънс обяви под-
готовката на една предстояща конференция по проблемите на 
хората с увреден слух (глухи и сляпо-глухи) в Европа в облас-
тта на достъпа им до комуникация и информация.

Мероприятието ме впечатли с участието на над 832 души, 
повечето от тях глухи, с превода на 32 жестови езици (31 от 
Европа и 1 извън Европа – японски жестов език), както и на 
24 устни европейски езика, като преводът бе осъществяван от 
общо 145 преводачи.

Също така беше много впечатляващо, че г-жа Хелга Стивънс 
е издигната за кандидат за председател на Европейския пар-
ламент –показателен факт за отношението на европейските 
общества към хората с увреден слух и убедеността, че те са 
професионалисти в своите сфери и могат да бъдат успешни, 
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КРАСИМИР АЛЬОВ, 
член на Управителния съвет на СГБ, където отговаря 

за Национален методически и консултативен център по 
проблемите на жестовия език и образованието:

- Когато тръгнах за Брюксел имах големи надежди 
Европейският парламент да отправи директива към българското 
правителство за узаконяване на ЖЕ. Иначе, мероприятието беше 
огромно. Май само в Брюксел може да се свика такава грандиоз-
на конференция, предвид капацитета на пленарната зала в ЕП и 
многобройните граждани на Европейския съюз, пряко обвърза-
ни с проблемите на жестовия език – глухи и преводачи.

За два дни се почувствах европейски гражданин. Такава то-
лерантност, такова уважение - при нас ги няма. Къде ще се мерим 
с европейската столица? Като имаме предвид, че етническата и 
езиковата принадлежност са много повече, отколкото у нас, то е 
разбираемо и високото ниво на приемане на различията в култу-
рен, физически и социален аспект.

За мен срещата беше повече от необходима. В подкрепа на 
това говори и огромният интерес, който предизвика конферен-
цията от страна на глухите и евродепутатите, които се изказаха 
в подкрепа на ЖЕ. Впечатли ме борбеността и непримиримостта 
на глухите хора. Правата и нуждите на всеки европейски гражда-
нин трябва да се отстояват. За това и ние ще се борим за правата 
си и ще отстояваме принципите, залегнали в конституцията ни, 
която повелява равни права за всички граждани на Република 
България.

Изненадах се че, всички глухи имат някакви проблеми или 
недостиг на жестови услуги, дори в страните в еврозоната с ви-
сок стандарт. Тъкмо затова бе свикана тази конференция. Всеки 
да си каже болката. Въпросът да се постави на най-високо ниво, 
какъвто е Европейският парламент. Защото дори в страните, 
където е узаконен ЖЕ, не навсякъде има жестови преводачи. 
А там, където има, са недостатъчно. Държавите не могат да 
отделят достатъчно средства за професията жестов преводач. 
В България нещата са сходни, като някои европейски страни. 
Имаме преводачи, но не им плащаме. Имаме средства, но те 
отиват за друго. Имаме речник, но не го признаваме, не искаме 
да се развиваме. Остана само да се узакони ЖЕ, но не вярвам 
това да се промени в краткосрочен план, нужна е работа и то 
сериозна в тази посока.

Въпреки всичко ЖЕ трябва да бъде узаконен! През годините 
СГБ е направил много по този въпрос. Въпреки това все още е 
на стартовата права. С вързани ръце сме, без съгласието на съ-
ответните министерства. След признаването на ЖЕ ще е нужно 
сериозно финансиране от държавата, която е признала езика на 
глухите.

ТИЛКА КАЙРЯКОВА, 
член на Централната контролна комисия към СГБ, 

глух лектор на ЖЕ:

- Като цяло, тръгвайки за конференцията в Брюксел, нямах 
някакви големи очаквания, но все пак имах стремеж да съпоста-
вя нивото на нашите проблеми с тези на другите страни, членки 
и нечленки на Европейския съюз. Не е срамно да се претеглим 
според международните успехи, не с цел да си търсим кусури, а 
за един страничен показател доколко ние се развиваме в пра-
вилна посока. За мое учудване проблемите в почти всички стра-
ни са идентични с нашите, независимо дали тези държави са с 
узаконен жестов език или не, което говори, че проблематиката с 
използването на жестовия език в помощ на глухите граждани не 
е решена и тепърва ще се настоява пред институции и държав-
ни апарати за неговото признаване и най-вече използване във 
всяка една държава. 

Направи ми впечатление, че представителите на много стра-
ни се изказаха с тревога по отношение на обучителния процес 
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ДИАНА ПОПОВА, 
парламентарен съ-
трудник в офиса на 
Георги Пирински, член 
на ЕП:

- През изминалите 
години съм се среща-
ла с различни групи от 
България, но вашата 
делегация беше първа-
та, състояща се от хора 
с увреден слух. Преди 
пет години имахме гру-
па от незрящи хора и 
един участник с увреде-
но зрение и слух. Когато 
предстои посещение на 
хора с увреждания, се 
очаква, че то ще е свър-
зано с различни изиск-
вания, но е трудно всич-
ко да се предвиди.

Първото ми впечат-
ление от  вашата делега-
ция бе за хора, заредени 
с много положителна 
енергия, задружни и готови да „попият” всичко ново около тях. 
Въпреки че делегацията беше придружена от жестови прево-
дачи, които изключително много помагаха за комуникацията, 
доста бързо разбрах собствените си ограничения за пълно-
ценно общуване. Имаше моменти, в които се чувствах безсил-
на, защото не можех да предам самостоятелно информация. 
Много съм благодарна, че вие всички проявихте разбиране и 
ми помагахте. Разликата между нас беше, че аз не зная вашия 
език. Тъй като живея в международна среда, неминуемо се 
сблъсквам с хора, чийто език не владея. Затова и не ви въз-
приех като различни хора. Вие по нищо не се отличавате от 
останалите, освен че ние вдигаме повече шум, а вие владеете 
език, който много малко от другите хора знаят.

Много се радвам, че се срещнах с вас и съм благодарна на 
г-н Пирински и моя колега Иван Кръстев, че направиха въз-
можно това. Ако вие не бяхте дошли на конференцията, орга-
низирана в ЕП, едва ли щях да обърна нужното внимание на 
това събитие. Обсъдените по време на срещата теми са важни 
не само за вас, пряко ангажирани и засегнати от проблемите 
на хората с увреден слух. Те са дори по-важни за нас, които не 
си даваме сметка за вашите проблеми, докато не се срещнем. 
Важно е законодателството на различни равнища да урежда 
въпроси, свързани с достъпа на хората с увреждания до всич-
ки сфери на живота – образование, работа, здравеопазване, 
отдих и култура. Нормативното уреждане, според мен обаче, е 
само едната страна. Хората общуваме с хора и написаното на 
къс хартия няма значение, ако в човешките взаимоотношения 
не настъпи промяна. 

Ние трябва да се научим да „чуваме” вас и вашите пробле-
ми и заедно да търсим начини да ги преодоляваме и да общу-
ваме.

Неминуемо ще запазя спомен за срещата ми с вашата гру-
па; за усмивките ви, които говорят повече от хиляди думи; за 
решимостта ви да отстоявате правото си на равнопоставен и 
достоен живот и за вашия пример, че с обеднени усилия може 
много да се постигне. За мен това беше едно вълнуващо пре-
живяване. Научих се да си пиша името с жестове; научих жеста 
за „Обичам те!”; научих, че чуждите езици не вършат работа, 
ако не знаем и езика на жестовете. Но пък видях, че когато ис-
каме да се разберем, успяваме с очи, с мимики и макар ръко-
маханията ми да бяха много пъти безполезни, не се отказвах 
да мятам ръце в опит да се изразя чрез тях.

СОФИЯ КАЛИНОВА, 
секретар на 
Българския студентски 
съюз на глухите:

- С нетърпение очак-
вах събитието, защото 
знаех и вярвах, че чрез 
тази конференция бъде-
щето на глухия човек в 
България ще се промени 
в положителна насока. 
Очаквах нашите евро-
депутати да бъдат въве-
дени в света на глухите 
хора и в нашия красив 
език – българския жес-
тов език. Така и стана 
след мероприятието и 
силно се надявам това да продължи.

28 септември беше уникален и незабравим ден за мен! 
С над 800 официални представители, използването на мно-
гобройни жестови езици на национално и регионално ниво 
по време на мероприятието, конференцията се превърна в 
едно от най-тълкуваните събития на всички времена! И мяс-
тото не можеше да бъде по-подходящо, тъй като тази конфе-
ренция се проведе в портретната и красива пленарна зала на 
Европейския парламент. Бях смаяна да видя толкова много 
глухи хора, вперили поглед в изправените пред тях превода-
чи, превеждайки на техните национални и регионални жесто-
ви езици! Чувството бе незаменимо и неописуемо!

Срещата бе определено необходима, познавателна и пол-
зотворна, защото целта бе да покаже как нашето богато езико-
во наследство играе важна роля за постигане на равни права 
за всички и даде възможност за осъществяване на много нови 
контакти, които тепърва ще дават резултати.

От моя гледна точка това участие помогна най-вече на на-
шите евродепутати, които бяха пълноценно информирани за 
правата на глухите хора в Европейския съюз и неговите дър-
жави-членки и които биха могли да сравнят чуждите законо-
дателства с липсата на такива в нашата система. Това е една 
голяма стъпка в осъществяването на промяната, която е силно 
нужна.

Ние сме, меко казано, назад в сравнение с останалите дър-
жави-членки на Европейски съюз. Българският жестов език 
има дългогодишна история с богато и неспирно развитие. За 
първи път се използва в образованието още през 1898 г. И за 
мое голямо съжаление виждам, че няма никакво отношение 
от страна на държавата спрямо правата и интересите на бъл-
гарските глухи граждани. Доказателство за това е развитието 
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на жестовите езици в различните европейски страни, като 
Финландия, Австрия и Португалия, където жестовият език е ут-
върден в националната им конституция, а в някои държави жесто-
вият език е утвърден в различни отделни законодателства относ-
но образованието и народната просвета - Белгия, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Литва, Холандия, 
Португалия, Словакия и Швеция;, интеграцията на хората с ув-
реждания - Белгия, Дания, Германия Литва, Португалия, Румъния 
и Словения; националните езици - Естония, Финландия, Латвия и 
Швеция; медиите (радио/телевизия) - Белгия – фламандска част, 
Дания, Финландия, Гърция и Обединено Кралство; преводачите 
на ЖЕ - Дания, Франция, Холандия и Обединено Кралство; отбра-
ната - Финландия, Франция, Холандия и Обединено Кралство; 
социалното подпомагане - Белгия и Словакия и още много дру-
ги такива законодателства, където жестовият език е уважаван и 
приет на общо основание.

Това кога най-после ще се случи в България? Само като 
си представя, студентка съм по право в Република Ирландия, 
където Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежда-
ния все още не е приета, нито ратифицирана, но отдавна вече 
съществуват законодателства в полза на правата на глухите 
хора и жестовия им език – „Irish Sign Language (ISL)”. Там на аб-
солютно всяка лекция и всяко упражнение ми е предоставен 
жестов преводач и отделен човек, който води записки. Каква 
привилегия за човек, който е далеч, далеч от своята родина, 
която е „приела” Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания! Какъв парадокс! Жалко, защото аз заради тази 
система и „достъпност” на образование в България, уча в чуж-
бина, където се чувствам равнопоставена и уважавана. А не би 
трябвало да е така. 

През 2010 г. Европейският съюз официално ратифици-
ра Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 
Това е продължение на инициативата „Десетилетие на хора с 
увреждания” от 1981 до 1992 г. с активното участие на пред-
ставители на общността на хората с увреждания. В момента 
166 страни и Европейският съюз са подписали конвенцията. 
Това означава, че институциите на ЕС сега законно трябва да 
осигурят достъпност и равенство за граждани с увреждания, 
в това число и България. Всички тези права трябва да бъдат 
достъпни за всички, безусловно. Достъпността трябва да се 
превърне в реалност за всеки европейски гражданин. Хората 
с увреждания живеят в трудни времена – времена на строги 
икономии, дискриминация и изключване. Дошло е време-
то, в което България да се отвори към хората с увреждания, 
за да каже: „Да, България има пълноценни глухи граждани”. 
България трябва да създаде среда, където един ден те и ние, 
независимо от вида на увреждането, сме в състояние да об-
щуваме помежду си на равни начала. И това може да се случи, 
ако се заслушаме в нас, както казва една известна поговор-
ка „Нищо за нас без нас”. Затова, вярвам, че за да се утвърди 
българският жестов език като един от официалните езици на 
Република България, са нужни обединение от страна на пра-
вителството, Съюза на глухите в България и Националната 
асоциация на преводачите на жестов език в България, защо-
то българският жестов език не е привилегия, а човешко пра-
во. Прекрасната реч на г-н Пирински пред конференцията 
даде лъч надежда, че наистина имаме неговата безрезервна 
подкрепа в отстояването на равните права на глухите хора в 
България и вярвам, че чрез него ще се осъществят много дела.

Благодаря искрено за възможността да присъствам на това 
историческо мероприятие и за подкрепата на г-н Пирински и 
екипа му!

ЖУЛИЕТА ПЕЙКОВА, 
член на Управителния 
съвет на АРДУС:

- Преди конференци-
ята очаквах да се видя с 
глухи от други държави, 
за да обсъдим как са ин-
тегрирани там. Бях много 
впечатлена от перфект-
ната организация на ме-
роприятеието. Брюксел 
също много ми хареса с 
неговата красива архи-
тектура, както в старата 
част на града, така и в но-
вата, където сградата на 
Европейския парламент 
е зашеметяваща. За съжа-
ление престоят ни бе кратък, което насити двата дни с участия 
и посещения до крайна граница.

Конференцията беше необходима и много плодотворна. 
Взе се решение за изготвяне на закон за ЖЕ в държавите-член-
ки на Европейския съюз.

Лично на мен участието ми в това събитие ми даде насо-
ки относно правото на глухите за осигуряване на жестови 
преводачи в обществените институции. Моето мнение е, че 
България е на последно място в осигуряването на такива услу-
ги. Ресурсните учители в масовите училища, в които има глухи 
деца, трябва да владеят жестовия език.

Изказвам сърдечна благодарност на 
всеки един от участниците в тези па-
метни два дни за съдействието, готов-
ността и ентусиазма да споделят на 
страниците на в-к „Тишина” впечатле-
нията си от конференцията, провела се 
в ЕП в Брюксел!

Сърдечно благодаря за предоставения 
снимков материал, с който допълних ду-
мите ви с визуален образ и така нашите 
читатели имат възможността и да ви 
„видят”!

Благодаря и за прекрасно прекараното 
време в Брюксел в една позитивна и спло-
тена компания!

Тилка КАЙРЯКОВА
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щом им се предоставят и професионални преводачи на жес-
тов език, които да ги изравнят по отношение комуникацията и 
достъпа им до информация.

Нямаше нещо, което да не ми хареса. Организацията бе 
перфектна както от страна на Хелга Стивънс, така и от екипа на 
Георги Пирински, нашият домакин и спонсор.  На втория ден, 
29 септември, дори видяхме стачка на служителите на брюк-
селското метро и се наложи да походим пеша, но се убедихме 
как белгийците си отстояват правото на достоен труд. 

В изнесените доклади се даде много информация както 
за жестовите езици, така и за интерпретирането на жестовия 
език в Европа. Също така и за двете досегашни резолюции на 
ЕП върху жестовите езици (от 1988 г. и 1998 г.), като най-голя-
мата полза е съставянето на бъдещата най-нова „Резолюция по 
ЖЕ и професионалният превод на ЖЕ”, която Хелга Стивънс ще 
предложи за приемане от ЕП. В деня след конференцията при-
съствахме на презентационна беседа, където ни бе разказа-
но за начина на приемане на европейското законодателство. 
Така разбрахме, че „Резолюцията по ЖЕ и професионалният 
превод на ЖЕ” сама по себе си не е задължителна, но тя ще 
бъде предложена от ЕП на Европейската комисия, която да на-
прави официално предложение за приемане от Европейския 
съвет на европейска директива (даваща определена рамка на 
приложение) или на европейски регламент (за еднозначно из-
пълнение) от държавите-членки на Европейския съюз.

България е сравнително назад спрямо другите държави, 
тъй като предстои да направи първата стъпка – узаконяването 
на ЖЕ. Най-доброто е, че след обсъждане в Националния съ-
вет за интеграция за хората с увреждания, Министерски съвет 
на Република България вече прие петгодишен план (2015-2020 
г.), по който ще се извърви целият път през научното изследва-
не на ЖЕ и в следващите му етапи: узаконяването на ЖЕ, обуче-
нието на жестови преводачи и интерпретатори за сляпо-глу-
хи, законовото регулиране на разходите за преводи на ЖЕ и за 
интерпретиране за сляпо-глухи, въвеждане на БЖЕ като език 
и като калкираща жестова реч в специалните училища, включ-
ване на специалисти с увреден слух като учители или възпита-
тели в специалните училища, подобряване на условията при 
обучението на студенти с увреден слух.

В това отношение НАПЖЕБ трябва да е активна при всяка 
една от стъпките на гореспоменатия петгодишен план, в парт-
ньорство със СГБ, МОН и учителите на деца с увреден слух. 
В момента предстои научното изследване на ЖЕ, с което се 
надявам да се постигне консенсус в общността на глухите от-
носно спецификите на БЖЕ и което да даде основание на бъл-
гарската държава да признае законово БЖЕ и да премине към 
останалите стъпки от петгодишния план.

ПЛАМЕН ПАВЛОВ, 
член на Етичната комисия към НАПЖЕБ,

глух лектор на ЖЕ:

- Моите очаквания от конференцията бяха да разбера къде 
стои България в сравнение с другите европейски държави 
според критерия за проблемите по жестовия език и жестовия 
превод. Останах впечатлен, че останалите страни са по-на-
пред от нас що се касае до узаконяването и признаването на 
ЖЕ и ние трябва да се поучим от тях и да приложим адекватни 
промени и при нас.

Жалко, че престоят ни в Брюксел бе за кратко, само два 
дни, които са твърде малък период за задълбочени и всес-
транни разговори по болезнените за нас теми – жестовият 
език, жестовият превод, правата, обучението и финансовата 
осигуреност на жестовите преводачи, обучението на децата с 
увреден слух, както и още много други теми от социалния и 
битов живот на хората с увреден слух.

Все пак тази среща на такова високо международно ниво 
бе необходима и навременна, опознавателна и ползотворна 
за България. Ние, делегатите от България, научихме много и 
сега е ред да приложим наученото у нас. Да обърнем внима-
ние както на проблема за узаконяването на ЖЕ, така и за ре-
гламентирането на преводаческия труд и да настояваме пред 
съответните органи за осъществяването им. Трябва да бъдем 
позитивни и настоятелни.

Предвид обаче, че и в другите държави изпитват сериозни 
проблеми, идентични с нашите, независимо дали ЖЕ е офици-
ално признат или не, ме кара да мисля, че България не е чак 
толкова назад, че сме в крак с времето и само трябва да сме 
информирани и настоятелни пред съответните институции, за 
да постигнем желания резултат.

Необходим е здрав и силен закон, който да въведе ред, да 
узакони ЖЕ и работата на преводачите. Смятам, че е по силите 
ни да извоюваме това с общи усилия, воля и упоритост.
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на преводачите по жестов език. Настоя се за единна обучителна 
система както при професионалните жестови преводачи, така и 
при децата с увреден слух. Би било хубаво да има някакъв еди-
нен критерий за тези системи на обучение,  но трябва да се изхо-
ди и от конкретните проблематики в тези сфери във всяка една 
страна, за да е ефективен.

Организацията на цялото мероприятие впечатли с добра 
координация и много добре разчетено време. Не се забеляза 
и най-малка бъркотия или несъгласуваност, което навежда на 
приятната мисъл, че глухите хора доказаха на високо европей-
ско ниво, че глухотата не е синоним на неспособност. Това много 
ме зарадва. Самото мероприятие, което се състоя в пленарната 
зала на ЕП, даде допълнителна тежест на сериозността на съби-
тието и подчерта още повече качествата на професионализъм 
у нечуващите хора. Два пъти повече очарована бях от апелира-
нето да се използват родните езици и жестове на участниците 
в духа на срещата, чието мото е именно многоезичие и равни 
права. Така никой не се почувства дискриминиран и изолиран.

Абсолютно мога да заявя, че участието ми в тази среща е една 
широко отворена врата, през която аз виждам не само един иде-
ално устроен свят за хората като мен, нечуващите, но и пътеки, по 
които той може да бъде достигнат. Разбира се, за нас, в България, 
предстоят много месеци и години работа, но не това е тежкото, 
а неразбирателството помежду ни. Защото само и единствено, 
когато сме обединени сме силни и можем да постигнем всичко. 
Този екип, който бе сформиран от г-жа Милена Гъркова, изпита 
на свой гръб силата на различието и на сплотеността. Не е важно 
да не се различаваме или да сме на различни мнения - важно е да 
сме единни в убежденията си и във волята за постигане на по-до-
бро бъдеще.  Този екип вече е готов да работи и да се бори за 
правата на хората с уведен слух в България, да отстоява правото 
на законен жестов език, квалифицирани и добре платени прево-
дачи, и прогресивна обучителна система за децата ни. 

Очаквам след тази конференция сериозно раздвижване в 
българските и международни политически и граждански среди 
в отстояване на принципа за равни права и достъпност за хора-
та с увреждания и по специално за хората с увреден слух.

РОСИЦА КАРАДЖОВА,
 председател на Младежката организация към СГБ:
- С големи очаквания отидох на конференцията и най-сил-

но впечатление ми направи организацията на мероприятието, 
която бе на много високо ниво. Изключително много ми ха-
реса, че имаше много глухи присъстващи от различни държа-
ви. За жалост посещението ни бе кратко, но бе необходимо и 
ползотворно. Събитието ни даде възможност да научим много 
нови неща, които да се опитаме да предадем на глухата общ-
ност в България. 

Тук, в България, за жалост още няма признат и официален 
ЖЕ, но се надявам този проблем да бъде преодолян.

Ние от Младежката организация към СГБ ще съдействаме 
и ще правим всичко възможно, за да може ЖЕ да получи свое-
то официално признание и професионално обучение и прак-
тикуване в лицето на преводачите по ЖЕ.

ВЕРА ВАСИЛЕВА И МАРИЯ КАВАРДЖИКОВА,
 преводачи на жестов език:

И двете отговарят в един глас, преплитайки думи, жестове 
и емоции: Нямахме големи очаквания преди конференцията, 
но бяхме изненадани. Впечатли ни това, че тази конференция 
е първа по рода си и не напразно бе наречена в залата „исто-
рическа”. Събитие достъпно на 24 европейски говорими ези-
ци, както и на 31 жестови. Конференцията целеше да покаже 
богатото лингвистично наследство, което играе важна роля в 
постигането на равни права за всички. Същата представи мно-
гоезичността и даде възможност за социално сплотяване на 
интернационално ниво. Срещата беше изключително полезна 
и ползотворна за нас като преводачи. Чувствахме се горди 
като българи на това събитие и че българска делегация успя 
да вземе  активно участие в него.

Имайки предвид  дебатите в залата, колко малко са жесто-
вите преводачи на световно и европейско ниво -  на световно 
равнище на 2700 глухи се пада 1 преводач, а на европейско 
ниво съотношението е на 160 глухи 1 преводач – мислим, че 
трябва активно да се започне работа по обучаването, квали-
фикацията и преквалификацията на жестовите преводачи в 
България, както и подобряване на обучението в училищата за 
глухи. А също и за зачитането, уважението и доброто заплаща-
не на преводаческите услуги, и преди всичко - признаване на 
жестовия език за официален в България.



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 1515153 ноември 20163 ноември 20163 ноември 2016

ДО БРЮКСЕЛ И НАЗАД
Едно емоционалнo преживяване в столицата на Европа

докато бяхме в небето. Какво ти 
спане, каква ти дрямка - от нес-
кончаеми приказки двата часа и 
половина полет се стопиха сякаш 
за минути… На брюкселското 
летище ни чакаше организиран 
превоз и веднага се отправихме 
за хотела, за да оставим багажа 
си, да се преоблечем скоростно в 
сервизните помещения (времето 
беше просто минути) и усмихна-
ти, и освежени да се отправим за 
Европейския парламент (ЕП), къ-
дето от страна на нашите дома-
кини ни очакваше втори човек, 
Диана Попова - една лъчезарна 
личност, която също бе с нас 
два дни неотлъчно, нашият гид 
из заплетената и сложна архите-
ктурна сграда на Парламента. На 
стълбището пред главния вход 
с нетърпение ни чакаха и двете 
ни преводачки, Вера Василева и 
Мария Каварджикова, прелете-
ли разстоянието София-Брюксел 
още предния ден, и отново пре-
гръдки и целувки, и преплетени 
ръце, и радостни възгласи. Ама 
чакайте да видите каква изне-
нада, очарование, доволство и 
гордост ни заляха, когато на две-
те отвесни стени на централния 
вход на чист български видяхме 
надписа „Европейски парламент” 
и при това той не беше забутан 
някъде по средата или в края на 

някой от многобройните редо-
ве, а бе на първия ред, най-горе, 
начело на реда! Почувствахме 
се горди - сякаш Европа започва 
от България! В исторически ас-
пект това е доказано, че е така, 
че на днешните български земи 
са живели най-древните хора 
на континента. Макар днешната 
пропаганда, историческо и по-
литическо пренебрежение да ни 
поставят в изолация и дискри-
минация, то в онзи ден ние се 
почувствахме наистина значими 
и европейци не от вчера, именно 
благодарение на езика ни и уни-
калната ни писменост.

И в този невероятен ден наси-
щането с положителна емоция 
ни преизпълни като с адреналин 
и никой не се оплака, че програ-
мата на нашите домакини е тежка 
и непосилна за недоспалите ни 
тела. Напротив, имахме възмож-
ността да посетим работно засе-
дание на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите 
в ЕП, групата към която се числи 
и четиричленната делегация на 
българските социалисти, чийто 

Всеки един от нас, дванадесе-
тте участници в международна-
та конференция по проблемите 
на ЖЕ в Европейския парламент, 
едва ли е предусещал еуфория-
та и емоциите, които ни очакват 
през двата дни престой в Брюк-
сел. Всеки един от нас си имаше 
своята представа и очаквания от 
посещението, и настройки за из-
държане на натоварения график 
по програмата (някои не бяха 

спали над 24 часа преди замина-
ването), но едва ли е предвиждал, 
че въпреки наситеното със съби-
тия кратко време не само умора-
та няма да ни натежи, не само, че 
часовата разлика няма да ни сло-
ми физически, нито изкарването 
на още почти 24 часа на крак; но, 
напротив, всичко, което се случи 
през двата брюкселски дни ще ни 
зареди с енергия и ентусиазъм за 
дни наред. Това си беше едно на-
истина прекрасно преживяване!

Не мога да ви опиша удоволст-
вието, което се изпитва при ве-
стта, че сравнително малката ни 
делегация има придружител. В 
това няма нищо кой знае какво 
на пръв поглед, всяка организи-
рана група с посещения в стран-
ство има такъв, но… нашият не 
е кой да е, а бивш зам. министър 
на образованието и науката, г-н 
Иван Кръстев, който два дни бе 
неотлъчно до нас, пътува с нас, 
закусва, обядва и вечеря с нас, 
отседна в хотела с нас и във все-
ки един момент бе готов да ни 
услужи и помогне. Е, кажете ми, 
не бихте ли изпитали удоволст-
вие и гордост? Нещата обаче не 
спират до тук. Нашата умора от 
дългия ден, преминал в нощ и от-
ново в ден, сякаш се скри в мига, 
в който дванадесетобройната ни 
делегация се събра в салона на 
терминал 2 на летище София и 
ръце се запротягаха за поздрав 
или за запознанство. Вълненията 
за всички започнаха още тогава, 
разговорите и шегите също. И 
най-малката причина бе повод 
за безбройни шеги и закачки, 
като никой не се обиждаше или 
цупеше; напротив, всеки гледаше 
да се включи в забавата и да тури 
още „дърва в огъня”. Тайничко 
всеки се качи в самолета с надеж-
дата за сладка двучасова дрямка, 
ала се оказа, че това някак си е 
невъзможно. Защото за някои 
самият полет бе ново изживява-
не за едни от нас, на които страх 
и кураж се редуваха на лицата; 
за други с опит в летенето сами-
ят полет ги въодушеви и никой 
не млъкна през цялото време, 

представител Георги Пирински 
също беше наш любезен дома-
кин при престоя ни в Брюксел. 
Там отблизо следихме дебат, от-
насящ се до финансовите санк-
ции, грозящи Португалия и Испа-
ния. На живо станахме свидетели 
как се води едно редовно засе-
дание и какви дебати и дискусии 
възникват. Как представителите 
от различни държави, обединени 
от политическите си виждания, 
се сработват с колегите си, но и 
отстояват принципите на иден-
тичността си. На финала на това 
заседание председателката бла-
годари на двете групи от нечува-
щи посетители - нашата и групата 
от Италия. Беше ласкателно да ни 
се окаже такава чест и внимание 
към нас, обикновените граждани 
на обединена Европа. 

С това задоволството ни не 
свърши – покачи се в мига, в кой-
то влязохме в пленарната зала, 
където нашето мероприятие 
предстоеше да започне. Това бе 
същата тази зала, в която пред-
ставителите на всички държави 
членки на ЕС заседават при взи-
мането на големи и важни реше-
ния; при одобряването на закони 
или тяхното отхвърляне; реша-
ват да санкционират или опрос-
тят дългове; изобщо, решават се 
съдбите на нациите в много ас-
пекти. И всички бяхме обзети от 
усещането за цялостност, съпри-
частност и единност с всеки един 
представител в тази зала, дошъл 
да представи страната си и про-
блемите лежащи пред общността 
им. Истинско удоволствие беше 
да гледаш как през няколко реда 
банки на лек подиум са се възка-
чили преводачи и с жестове пре-
веждаха това, което нашите уши 
не чуваха. Усещането за пълнота 
и информираност е великолепно 
изживяване и няма да е преси-
лено да кажа, че в тези няколко 
часа всеки от нас се чувстваше 
пълноценен и значим, сякаш пе-
чатът „слухово увреждане” тук 
се бе счупил и никога не е съ-
ществувал. Такава прелест бе да 
гледаш различни жестикулации 
– отдясно на нашата група имаше 
белгийци, използващи френския 
жестов език; отляво шведи; мал-
ко по-нататък японската делега-
ция изумяваше с нейния удиви-
телен жестов език… Това е нещо, 
което трябва да се види и усети, 
защото думите са безсилни да 
изразят видяното с очите и усете-
ното със сърцето... 

Погълнахме цялата поднесе-
на информация с възхита и уди-
вление, че въпреки критичното 
ни изоставане в много аспекти, 
ние не сме чак толкова назад. 
Отчетохме трезво и плюсове-
те, и минусите си. Разбрахме, че 
пред нас стоят много нерешени 
проблеми, но се уверихме, че и в 
другите страни е така, независи-
мо в каква степен държавите им 
са приели и признали жестовия 
език. Това означава, че пред нас 
стои предизвикателството с един 
скок да постигнем узаконяването 
на българския жестов език (БЖЕ) 
и да се изравним със сродните 
организации по редица параме-
три. Всички от дванадесетте бъл-
гарски делегати беше убеден, че 
имаме тази сила за успех, но и ни-
кой не си правеше илюзията, че 
нещата ще се случат от само себе 
си. Трябва сериозна и целенасо-
чена работа относно ЖЕ – узако-

няване и изследва-
не, утвърждаване и 
признаване; прево-
дачески регламенти 
за легален и платен 
труд; образование 
и квалификация; и - 
много болната тема 
за възпитанието и 
обучението на де-
цата ни. Всеки от нас 
си направи изводи, 
прецени силите си и 
е въпрос на време да приложим 
на практика наученото от Брюк-
сел.

Часовете на конференцията 
преминаха неусетно и бе време 
да се отправим към очаровател-
ното ресторантче за вечеря, къ-
дето менюто бе с морски акцент. 
Наред с морските деликатеси  се 

дегустираха и вина, и бири, а за 
гарнитура разговорите се сменя-
ха от сериозни към шеговити, но 
никога скучни, винаги интерес-
ни и оживени. Самата вечеря се 
проточи дълго спрямо обявения 
по програмата час за край. Не-
възможно е просто дискусиите 
да прекъснат ей-така, предвид 
неизмеримото богатство от впе-
чатления и научени факти; нито 
пък смехът, закачките и шегите 
да прекъснат за типичния бъл-
гарски дух, който се отпуска на 
маса и лее безспир остроумия и 

хитроумия, чертае планове и вае 
бъдещето.

Не помня точния час, но беше 
някъде след 23 часа белгийско 
време. С последни бодри стъпки 
пеш (каква ти умора, от емоция, 
преживявания и смях беше не-
възможно да се изтощим) прис-
тигнахме в хотела и се настаних-
ме. Посрещнаха ни разкошни 
легла, високи и меки като крал-
ско ложе, в което уморените ни 
от вълнения тела намериха по-
чивка и отмора… 

Утрото настъпи за всеки с 
предложение за нов маратон, 
предстоеше ни придвижване до 
ЕП с наземен транспорт, тъй като 
метрото поради стачка бе затво-
рено и за да не се губим, непре-
къснато се брояхме за наличност. 
Пошегувахме се, че е редно да се 
хванем за ръце по двойки като в 
детската градина, а може и да за-
подскачаме от радост от разход-
ката така, както правехме тогава. 
Помните този чуден „строен” ход 
на щастливи дечурлига, нали? Е, 
и ние бяхме така весело усмих-
нати и готови за приключения! 
Нашите домакини ни предоста-
виха една великолепна презен-
тация за устройството и уредбата 
на ЕП, за начините на вземане на 
решения и внасянето на пред-
ложения за закони и директиви. 
Получихме ценна информация 
за същинската работа на ЕП и 
прилежащите му комисии. Как-

то и възможността да посетим 
отново пленарната зала, но този 
път вече като посетители и гле-
дащи от терасата над редовете с 
банки за евродепутатите. Отново 
снимки и усмивки. А после един 
шоков тур до ресторанта за обед. 
Защо казвам шоков? Защото по-
паднахме в капан в метрото за-
ради стачкуващите и се лутахме, 
докато намерим изход. Наложи 
се да молим полицаи, които бяха 
въоръжени с бойно оръжие, да 
ни изведат от омагьосания под-
земен кръг. Успяхме да излезем 
на чист въздух, но там пък ни 
чакаше другия куриоз – стачката 
бе точно между нас и ресторанта 
ни. Наложи ни се тихомълком да 
се промушим измежду стачкува-
щите и живи и здрави се добрах-
ме до великолепния Гранд плаза 
(централен площад), който ни 
предложи архитектурни памет-
ници с минало и история, а също 
и вкусна храна. 

Престоят ни в този удивителен 
европейски град, в чиито цен-
трални предели живеят смесица 
от европейски и световни обита-
тели (белгийците живеят в пред-
градията на Брюксел), бе към 
края си и имахме няколко часа 

свободно време за покупки на 
сувенири, както и възможността 
да видим статуята на известното 
в цял свят момченце, наречено 
„Манекен Пис” (на нидерландски 
- Manneken Pis; на френски: Petit 
Julien; а на български - Пикаещо-
то момченце), символ на Брюк-
сел. 

Уморени от впечатления и чув-
ства, пристигнахме в хотела точ-
но навреме, за да ни вземе луксо-
зен автобус, който ни откара до 
аерогарата.

На никой не му се тръгваше. 
На всички ни се искаше да имаме 
още ден-два, ако може и повече, 
престой в града и възможността 
по-пълноценно да се насладим 
на атмосферата на европейската 
столица.

Всеки един от нас вярва, че 
ще има отново тази възможност 
по един или друг начин. Всички 
бяхме щастливи от пълноценно 
прекараното време, от сплоте-
ния, положителен и експедити-
вен екип, от научените новости 
и реалните възможности, които 
срещата в ЕП начерта пред нас.

С искрени чувства и нескрито 
нежелание се наложи да се раз-
делим, но знаем, че спечелихме 
приятели за бъдещи подвизи и 
съвместна работа. 

Оставаме в очакване отново 
да се срещнем.

Тилка Кайрякова

Жестовият език и ниеЖестовият език и ниеЖестовият език и ние
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ВОДОРАВНО: 1. Полско цвете. 
3. Начин на пиене на алкохол. 6. 
Български олимпийски коми-
тет. 9. Част от каруца. 10. Кумир 
(мн.ч).12. Музикална нота. 13. Об-
кръжаване, обграждане. 14. От-
звук. 16. Приток на Дунав. 17. Град 
в Гана. 18. Инициалите на коорди-
натора на РО-София. 19. Старо-
гръцки епически поет. 21. Герой 
от „Извънземното”. 23. Козя върба 
(мн.ч). 24. Пристъп на внезапна 
агресия. 26. Турски архитект. 27. 
Марка мотоциклети. 28. Китайска 
династия. 29. Държава от Близ-
кия изток. 30. Спортно бягане. 
32. Популярен музикален жанр. 
33. Английска благородническа 
титла. 34. Името на български пи-
сател („Кривата на щастието”). 36. 
Окончание на фамилните имена 
в българския език. 37. Планина 
в България. 39. Инициалите на 
италианска актриса (1921-2006). 
40. Част от обувка. 41. Заострен 
прът. 43. Герой на Ерих Кестнер. 
46. Столицата на Южна Корея. 48. 
Повик. 49. Наше списание за кул-
тура. 51. Името на американски 

ВОДОРАВНО: 1. Полско цвете. 
К Р Ъ С Т О С Л О В И Ц А

артист („Ной”). 52. Шумерска бо-
гиня. 53. Киностудия в Белград.

ОТВЕСНО:  1. Вид вафла. 2. 
Прозвище на ген. Скобелев. 3. 
Тракийско племе. 4. Дамска при-
ческа. 5. Наш шоумен. 7. Опора 
за въртящи се части. 8. Средство 
за огън. 10. Река в Китай. 11. Ге-
роиня на Андерсен. 15. Руски 
космонавт. 18. Наша поп певица 
(„Камино”). 20. Името на сръбски 
тенисист. 22. Натиск. 23. Езеро 
във Финландия. 25. Ездитно жи-
вотно. 26. Контрол по качеството. 
29. Индианско племе. 31. Косми-
чески кораб за многократна упо-
треба. 33. Спортна чанта. 34. Една 
от зодиите. 37. Натриев хлорид. 
38. Българска поп певица („Песен 
за България”). 40. Древен египет-
ски град. 42. Река в Русия. 44. Аб-
ревиатурата на Министерството 
на образованието и науката. 45. 
Лично местоимение. 47. Името 
на американски артист („Мъже в 
черно”). 49. Музикална нота. 50. 
Руски вертолети. 

Съставила: Зоя Гюрова

Есента дойде, а както се знае, 
наесен се съберат плодовете от 
труда по полета, ниви, дворо-
ве и градинки… Практичните 
и предвидливите домакини са 
сложили голяма част от урожая 
в буркани, а друга са изсушили, 
за да има за зимата. Който е оп-
итал ошав на Коледа, приготвен 
със сушените плодове, знае кол-
ко е вкусен. Но тук предлагаме 
една лесна, атрактивна и още 
по-вкусна рецепта за торта, коя-
то може да се сервира винаги, 
когато дойдат неочаквани гости 
или пък ни се прияде внезапно 
нещо много вкусотийско.

Трябват ни: 440 грама браш-
но, 160 грама кафява захар, 160 
грама мед, 150 грама сушени 
кайсии, 150 грама сушени сли-
ви, 150 грама сушени смокини, 
50 грама бели стафиди, 50 грама 
обелени бадеми, 50 грама оре-
хи, 150 грама портокалов сок, 
седем лъжици олио, 50 грама 
царевично брашно, една чаена 
лъжичка бакпулвер и половин 
чаена лъжичка канела.

В голям съд слагаме 300 гра-
ма от брашното заедно с бакпул-
вера, царевичното брашно и пет 
лъжици олио. Разбъркваме ху-
баво и доливаме портокаловия 
сок, след което пак разбърква-
ме.

Взимаме една тава, намазва-
ме я с останалата част от олиото 
и поръсваме с 20 грама брашно. 
Изсипваме приготвената смес в 
тавата и започваме да месим, до-

Хумор

СУДОКУ

Помогнете на тази домакиня да открие коя от долните осем части 
трябва да се постави на счупеното място на каната.

Л. Кръстев

СЧУПЕНАТА К АНА

Стихове от 
Веселин Тодоров

В бр. 15-16 представих част от по-
етичните творби на Веселин с обе-
щанието да има още негови стихове 
и занапред. Сред изпратените от 
него стихотворения имаше не само 
лирични, но и хумористични, и таки-
ва на политически теми и злободнев-
на тематика с лек привкус на ирония 
и горчивина. Ето някои от тях.

Петра Ганчева

Кулинарна песен

Край кухнята, котлона и тигана
видях да готвиш нещо в захлас.
Избухна в мен любов неизживяна
към кулинарната ти страст.

Дори с излишните си килограми
по-секси беше някак ти за мен.
С панирани филета спря дъха ми, 
а със сърмите си ме взе в плен.

Дали си ти достатъчно чаровна, 
туй нямаше значение за мен –
над всичко беше моята готовност
с теб да ядем, ядем, ядем!

И тъй наведен над многото чинии
да ям до ранно утро бях готов,
но молех се на хиляди светии
от мен да не поискаш ти любов.

Емиграция

Докога, о вий, политици на прехода,
ще го лъжете още народецът наш?
Че сме аргонавти и златното руно 
намерихме,
че строим за България спасителен 
мост…

А народът, разбрал, че спасение 
няма,
не мърда от западния терминал.
Прегръща женица, дечица, татко и 
мама,
за Рая има полет – за там полетял…
Там, където ще мие коли и чинии,
но ще праща по някое евро, нали?
А чуждият вятър в душата самотно 
ще вие,
чуждо слънце ще му свети, 
чуждият дъжд ще го вали…

Господа политици, разделно е вре-
мето –
цял народ емигрира, добро не ви-
дял!
Бог утре не може за вас друг народ 
да намери –
защото няма народ, който би ви тър-
пял.

Ние, хората

Колко сме злобни, колко сме жалки,
как ни заробват чувства-подпалки!
Колко враждебни, колко сърдити,
колко на дребно тровим си дните?!?
Колко сме остри, даже без нужда –
чисто и просто колко сме чужди!
Колко се мразим, колко си пречим –
сякаш на таз земя ние сме вечни…

Самота
Не искам да вярвам, че отново 
съм сама, 
не искам да знам страданието 
на моята съдба, 
защо това сърце не спира да 
боли, 
разкъсвано от горест и 
бликнали сълзи? 
Живея в спомени за 
изминали дни, 
може би с времето ще спре да 
боли...
Това малко сърце е за обич 
родено, нали? 
Ще се срещнем отново,
запленени с бленувани за нас 
мечти. 
Ти ми даде най-нежната 
целувка - 
как бързо отлетя 
прекрасният, чуден миг. 
Вървя по улицата на големия 
град, след всяка крачка 
търсех твоите очи, 
излъчващи най-нежната 
топлина,
в небесната мъглявина 
като ярки звезди... 

Зоя Гюрова

Снежинки

На голите думи също им е сту-
дено.

Голи факти пред Голям фактор 
пукната пара не струват.

Които четат пари, книги не че-
тат.

Няма храна, която да нахрани 
гладните за власт.

Тези, които лазят, не ги спъват.

Пиенето върви, докато мо-
жеш да вървиш.

И добре да работиш, пак мо-
гат да те изработят.

Не си ли стъпиш на краката, 
ще ти стъпят на врата.

Иван Северняшки

като омекне съвсем. След това 
покриваме тестото с памучна 
кърпа и го оставяме в хладилни-
ка за около 30 минути.

Нарязваме сушените плодове 
нарязваме на половинки и доба-
вяме към тях 9 лъжици брашно. 
Слагаме меда и кафявата захар 
в една тенджера и ги оставяме 
на слаб огън на котлона. Кога-
то заврат и се сиропират, ги из-
сипваме върху вече нарязаните 
плодове. Разбъркваме хубаво и 
оставяме да изстинат. Изважда-
ме от хладилника охладеното 
вече тесто, добавяме една лъжи-
ца брашно, стафидите, канелата, 
орехите и бадемите. Омесваме и 
разделяме тестото наполовина. 
Намазваме тавата с две лъжици 
олио и я наръсваме с остатъ-
ка от брашното. Върху оризова 
хартия поставяме половината 
тесто, а над него слагаме плодо-
вете. После затваряме с другата 
половина от тестото.

Накрая пъхваме тортата в 
предварително загрятата фурна, 
за 45 минути на 150 градуса. Като 
стане готова, оставяме я да прес-
тои в хладилника за една нощ - 
така става много по-вкусна.

Източник: zajenata.bg

Торта със 
сушени плодове

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА161616 24 октомври 201624 октомври 201624 октомври 2016За всеки по нещоЗа всеки по нещоЗа всеки по нещоЗа всеки по нещоЗа всеки по нещоЗа всеки по нещо

ВОДОРАВНО: 1. Полско цвете. 
3. Начин на пиене на алкохол. 6. 
Български олимпийски коми-
тет. 9. Част от каруца. 10. Кумир 
(мн.ч).12. Музикална нота. 13. Об-
кръжаване, обграждане. 14. От-
звук. 16. Приток на Дунав. 17. Град 
в Гана. 18. Инициалите на коорди-
натора на РО-София. 19. Старо-
гръцки епически поет. 21. Герой 
от „Извънземното”. 23. Козя върба 
(мн.ч). 24. Пристъп на внезапна 
агресия. 26. Турски архитект. 27. 
Марка мотоциклети. 28. Китайска 
династия. 29. Държава от Близ-
кия изток. 30. Спортно бягане. 
32. Популярен музикален жанр. 
33. Английска благородническа 
титла. 34. Името на български пи-
сател („Кривата на щастието”). 36. 
Окончание на фамилните имена 
в българския език. 37. Планина 
в България. 39. Инициалите на 
италианска актриса (1921-2006). 
40. Част от обувка. 41. Заострен 
прът. 43. Герой на Ерих Кестнер. 
46. Столицата на Южна Корея. 48. 
Повик. 49. Наше списание за кул-
тура. 51. Името на американски 

ВОДОРАВНО: 1. Полско цвете. 
К Р Ъ С Т О С Л О В И Ц А

артист („Ной”). 52. Шумерска бо-
гиня. 53. Киностудия в Белград.

ОТВЕСНО:  1. Вид вафла. 2. 
Прозвище на ген. Скобелев. 3. 
Тракийско племе. 4. Дамска при-
ческа. 5. Наш шоумен. 7. Опора 
за въртящи се части. 8. Средство 
за огън. 10. Река в Китай. 11. Ге-
роиня на Андерсен. 15. Руски 
космонавт. 18. Наша поп певица 
(„Камино”). 20. Името на сръбски 
тенисист. 22. Натиск. 23. Езеро 
във Финландия. 25. Ездитно жи-
вотно. 26. Контрол по качеството. 
29. Индианско племе. 31. Косми-
чески кораб за многократна упо-
треба. 33. Спортна чанта. 34. Една 
от зодиите. 37. Натриев хлорид. 
38. Българска поп певица („Песен 
за България”). 40. Древен египет-
ски град. 42. Река в Русия. 44. Аб-
ревиатурата на Министерството 
на образованието и науката. 45. 
Лично местоимение. 47. Името 
на американски артист („Мъже в 
черно”). 49. Музикална нота. 50. 
Руски вертолети. 

Съставила: Зоя Гюрова

Есента дойде, а както се знае, 
наесен се съберат плодовете от 
труда по полета, ниви, дворо-
ве и градинки… Практичните 
и предвидливите домакини са 
сложили голяма част от урожая 
в буркани, а друга са изсушили, 
за да има за зимата. Който е оп-
итал ошав на Коледа, приготвен 
със сушените плодове, знае кол-
ко е вкусен. Но тук предлагаме 
една лесна, атрактивна и още 
по-вкусна рецепта за торта, коя-
то може да се сервира винаги, 
когато дойдат неочаквани гости 
или пък ни се прияде внезапно 
нещо много вкусотийско.

Трябват ни: 440 грама браш-
но, 160 грама кафява захар, 160 
грама мед, 150 грама сушени 
кайсии, 150 грама сушени сли-
ви, 150 грама сушени смокини, 
50 грама бели стафиди, 50 грама 
обелени бадеми, 50 грама оре-
хи, 150 грама портокалов сок, 
седем лъжици олио, 50 грама 
царевично брашно, една чаена 
лъжичка бакпулвер и половин 
чаена лъжичка канела.

В голям съд слагаме 300 гра-
ма от брашното заедно с бакпул-
вера, царевичното брашно и пет 
лъжици олио. Разбъркваме ху-
баво и доливаме портокаловия 
сок, след което пак разбърква-
ме.

Взимаме една тава, намазва-
ме я с останалата част от олиото 
и поръсваме с 20 грама брашно. 
Изсипваме приготвената смес в 
тавата и започваме да месим, до-

Хумор
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Помогнете на тази домакиня да открие коя от долните осем части 
трябва да се постави на счупеното място на каната.

Л. Кръстев

СЧУПЕНАТА К АНА

Стихове от 
Веселин Тодоров

В бр. 15-16 представих част от 
поетичните творби на Веселин с 
обещанието да има още негови сти-
хове и занапред. Сред изпратените 
от него стихотворения имаше не 
само лирични, но и хумористич-
ни, и такива на политически теми и 
злободневна тематика с лек привкус 
на ирония и горчивина. Ето някои от 
тях.

Кулинарна песен

Край кухнята, котлона и тигана
видях да готвиш нещо в захлас.
Избухна в мен любов неизживяна
към кулинарната ти страст.

Дори с излишните си килограми
по-секси беше някак ти за мен.
С панирани филета спря дъха ми, 
а със сърмите си ме взе в плен.

Дали си ти достатъчно чаровна, 
туй нямаше значение за мен –
над всичко беше моята готовност
с теб да ядем, ядем, ядем!

И тъй наведен над многото чинии
да ям до ранно утро бях готов,
но молех се на хиляди светии
от мен да не поискаш ти любов.

Емиграция

Докога, о вий, политици на прехода,
ще го лъжете още народецът наш?
Че сме аргонавти и златното руно 
намерихме,
че строим за България спасителен 
мост…

А народът, разбрал, че спасение 
няма,
не мърда от западния терминал.
Прегръща женица, дечица, татко и 
мама,
за Рая има полет – за там полетял…
Там, където ще мие коли и чинии,
но ще праща по някое евро, нали?
А чуждият вятър в душата самотно 
ще вие,
чуждо слънце ще му свети, 
чуждият дъжд ще го вали…

Господа политици, разделно е вре-
мето –
цял народ емигрира, добро не ви-
дял!
Бог утре не може за вас друг народ 
да намери –
защото няма народ, който би ви тър-
пял.

Ние, хората

Колко сме злобни, колко сме жалки,
как ни заробват чувства-подпалки!
Колко враждебни, колко сърдити,
колко на дребно тровим си дните?!?
Колко сме остри, даже без нужда –
чисто и просто колко сме чужди!
Колко се мразим, колко си пречим –
сякаш на таз земя ние сме вечни…

Самота
Не искам да вярвам, че отново 
съм сама, 
не искам да знам страданието 
на моята съдба, 
защо това сърце не спира да 
боли, 
разкъсвано от горест и 
бликнали сълзи? 
Живея в спомени за 
изминали дни, 
може би с времето ще спре да 
боли...
Това малко сърце е за обич 
родено, нали? 
Ще се срещнем отново,
запленени с бленувани за нас 
мечти. 
Ти ми даде най-нежната 
целувка - 
как бързо отлетя 
прекрасният, чуден миг. 
Вървя по улицата на големия 
град, след всяка крачка 
търсех твоите очи, 
излъчващи най-нежната 
топлина,
в небесната мъглявина 
като ярки звезди... 

Зоя Гюрова

Снежинки

На голите думи също им е сту-
дено.

Голи факти пред Голям фактор 
пукната пара не струват.

Които четат пари, книги не че-
тат.

Няма храна, която да нахрани 
гладните за власт.

Тези, които лазят, не ги спъват.

Пиенето върви, докато мо-
жеш да вървиш.

И добре да работиш, пак мо-
гат да те изработят.

Не си ли стъпиш на краката, 
ще ти стъпят на врата.

Иван Северняшки

като омекне съвсем. След това 
покриваме тестото с памучна 
кърпа и го оставяме в хладилни-
ка за около 30 минути.

Нарязваме сушените плодове 
нарязваме на половинки и доба-
вяме към тях 9 лъжици брашно. 
Слагаме меда и кафявата захар 
в една тенджера и ги оставяме 
на слаб огън на котлона. Кога-
то заврат и се сиропират, ги из-
сипваме върху вече нарязаните 
плодове. Разбъркваме хубаво и 
оставяме да изстинат. Изважда-
ме от хладилника охладеното 
вече тесто, добавяме една лъжи-
ца брашно, стафидите, канелата, 
орехите и бадемите. Омесваме и 
разделяме тестото наполовина. 
Намазваме тавата с две лъжици 
олио и я наръсваме с остатъ-
ка от брашното. Върху оризова 
хартия поставяме половината 
тесто, а над него слагаме плодо-
вете. После затваряме с другата 
половина от тестото.

Накрая пъхваме тортата в 
предварително загрятата фурна, 
за 45 минути на 150 градуса. Като 
стане готова, оставяме я да прес-
тои в хладилника за една нощ - 
така става много по-вкусна.

Източник: zajenata.bg
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Отговор от бр. 15-16

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.


