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Както се разбра, на 31 ок-
томври министър Бисер Пет-
ков внесе в парламента кон-
цепция за реформа в ТЕЛК, 
според която две комисии ще 
освидетелстват болните. 
Едната ще издава медицинска 
експертиза, а другата, която 
ще е към НОИ - експертиза на 
работоспособността. С което 
публично лъсна двуличието на 
министъра, който е председа-
тел на Националния съвет на 
хората с увреждания - вместо 
да защитава техните права и 

интереси, г-н Петков ги игно-
рира! От национално предста-
вените организации на хората 
с увреждания са категорични, 
че ако концепцията бъде при-
ета, ще има законодателни 
промени, които ще премахнат 
правото на работещите лица 
с увреждания да получават ин-
валидна пенсия. Против пред-
ложения модел се обявиха и ле-
карите от столичните ТЕЛК. 
Общото им мнение е, че НОИ 
няма капацитет да определя 
работоспособността и че не 
е редно този, който раздава 
пенсиите да определя кои да 
имат право на тях. 

Досегашната практика е 
следната: освидетелстването на 
пациентите започва от личния 
лекар, издаващ първичното на-
правление за ТЕЛК, което се по-
дава в картотеката за медицин-
ски експертни досиета, откъдето 
се разпределя към съответните 
лекарски комисии по местожи-
веене. На болния се изпраща 
писмо, в което е посочено какви 
медицински документи трябва 
да представи при явяването си 
пред комисията. При наличие на 

повече от едно заболяване, паци-
ентът трябва да представи набор 
от документи, доказващи всяко 
заболяване поотделно. След за-
познаване с медицинското досие 
на пациента и преглед на лицето, 
комисията издава експертно ре-
шение, съгласно действащата 
Наредба за експертиза на рабо-
тоспособността. Всички експерт-
ни решения с 50% и над 50 % 
намалена работоспособност се 
разглеждат от тричленни лекар-
ски комисии към НОИ, които при 
несъгласие с определения про-
цент от ТЕЛК обжалват решение-
то пред Националната експертна 
лекарска комисия (НЕЛК). Важно 
е да се знае, че този контрол 

отсъства при издаване на екс-
пертни решения на деца. Когато 
НЕЛК определи процент нама-
лена работоспособност под 50%, 

НОИ съставя на ТЕЛК ревизионен 
акт и лекарите от ТЕЛК изплащат 
получените от болния социални 
пенсии за периода от явяване на 
ТЕЛК до явяване на НЕЛК. Няма 
правосъдна система в света с 
прецедент като чл. 112, ал. 9 от 
закона за здравето, който гласи, 
че обжалването на експертното 
решение на ТЕЛК не спира пла-
щанията по него и сумата, из-
платена като пенсия, се връща 
от лекарите от ТЕЛК. Този проце-
дурен ред, обаче, има цял куп 
недостатъци и проблеми. 

Четете най-интересното -  
от тук нататък, на стр. 2

„ТИХ ТРУД – РУСЕ” ЕООД
КОЛЕКТИВЪТ НИ Е СПЛОТЕН, С 
ДЪЛГОГОДИШНИ РАБОТНИЦИ

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

Уважаеми читатели, и в 
този брой вестник „Тиши-
на” отделя в своите стра-
ници особено внимание 
на нашата стопанска дей-
ност в предприятията „Тих 
труд”.

За дейността на „Тих 
труд – Русе” ЕООД днес е 
интервюто на Любка Ге-
расимова, експерт „Про-
изводствено -стопанска 
дейност” при СГБ, с г-жа 
ЮЛИЯ СТАНКОВА, упра-
вител на „Тих труд – Русе” 
ЕООД.

Четете на стр. 6

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

КАКВО СЕ СЛУЧВА И КАКВО ПРЕДСТОИ 
С ТЕЛК И ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ?

Абонаментната кампания  ще продължи 
до 15.12.2017 година.

Абонирането става във всички пощенски 
станции на страната.

Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонирайте се за вашия вестник 

Важно е да знаете

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА НА ЗИХУ
С постановление на Министерския съвет 

№213/28.09.2017 г., публикувано на 3 октомври т. г. в бр. 
79 на „Държавен вестник”  са приети промени в Правил-
ника за прилагане на Закона за интеграция на хората с ув-
реждания. Промените влизат в сила от 01.01.2018 г.

Промените ще научите на стр. 3

В рубриката  „Съюзен живот”
ще прочетете за проявите, организирани от нашите ра-
йонни организации през последните дни. Богатство на 
култура, богатство на традиции и за тяхното предаване на  
поколенията ще научите там.

Но и още – ще ви трогнат човещината и любовта, 
без които днес никой не може! 

Четете на стр. 4-5

„От света” – 
една рубрика, която носи гордост за всички нас.
Четете на стр. 6 за успехите на младите глухи от Бълга-
рия  при участията им в европейските конкурси за красота 
и интелигентност.

А по-нататък,  ще научите за необятните възмож-
ности на няколко глухи жени, които са пожелали да „обър-
нат света”, да го „вземат в ръцете си”, за да останат в исто-
рията. И са успели.

За успелите глухи жени прочетете на стр. 7
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От стр. 1

Този процедурен ред, оба-
че, има цял куп недостатъци 
и проблеми, най-съществе-
ните от които са: - Липсва 
независим контролен орган 
– при възрастни контролът се 
осъществява от НОИ, а при 
децата практически липс-
ва. - Контролът от НОИ се из-
вършва само по документи, 
без преглед на пациентите, 
което го прави недостатъчно 
ефективен. - Няма задължите-
лен срок за освидетелстване 
както от ТЕЛК, така и от НЕЛК. 
- Липсва единна електронна 
система за нуждите на екс-
пертизата (т. е. отдавна обе-
щаната електронна здравна 
карта), свързваща всички за-
интересовани страни. - Няма 
отделна Наредба за експерти-
за при деца, съобразена с въз-
растовите особености и спе-
цификата на протичане на за-
боляванията в детска възраст. 
- Умишлено се занижава оп-
ределеният от ТЕЛК процент 
намалена работоспособност 
поради страх от издаване на 
административен акт от НОИ.

Извън всички тези недос-
татъци и проблеми, в публич-
ното медийно пространство 
от няколко години упорито 
се тиражира твърдението, че 
в България „има прекалено 
много фалшиви инвалиди, 
които ощетяват държавния 
бюджет и на това трябва да се 
сложи край”. Което доведе до 
внасянето на концепцията в 
Народното събрание. Но още 
преди тя да бъде внесена, 
стана ясно, че в нея се пред-
лагат две комисии, едната от 
които  да е към НОИ. И тогава 
от Сдружението на лекарите 
от ТЕЛК-София предложи-
ха следните стъпки: - ТЕЛК 
не би трябвало да определя 
процент „намалена работос-
пособност”, а процент „вид 
и степен на увреждане”, като 
се посочват и противопоказ-
ните условия на труд, които 
биха влошили здравословно-
то състояние на лицето. Това 
в никакъв случай не трябва 
да води до отнемане на ин-
валидната пенсия. - Засилва-
не на контрола с наличния 
ресурс чрез преразглеждане 
функциите на картотеките за 
медицински експертни дос-
иета в посока работещите 
там лекари със стаж и опит в 
експертизата, които да оказ-
ват допълнителен контрол и 
да имат право да обжалват 
експертните решения. - Пре-
разглеждане на Наредбата 
за медицинска експертиза на 
работоспособността, вклю-
чително сроковете на инва-
лидизиране, като се даде 
възможност за определяне 
на пожизнен срок за заболя-

вания и състояния, при кои-
то не се очаква подобрение; 
изключване от наредбата на 
състояния, които реално не 
водят до инвалидизиране; 
завишаване на процентите 
при сериозни заболявания 
и тежки увреждания. - За-
силване на контрола чрез 
включване в състава на ТЕЛК 
на лекари-представители на 
НОИ на ротационен принцип, 
така че да имат пряк контакт 
с пациентите и да имат пра-
во да подписват решенията 
на ТЕЛК „с особено мнение”, 
което автоматично да ги на-
сочва за преразглеждане от 
НЕЛК. - Създаване на Наред-
ба за експертиза на вид и сте-
пен на увреждане при деца-
та, съобразена със специфи-
ката на заболяванията и про-
тичането им в детска възраст. 
- Въвеждане на задължител-
ни разумни срокове за осви-
детелстване както от ТЕЛК, 
така и от НЕЛК, в рамките на 
три месеца от постъпване на 
документите. - Въвеждане на 
електронна здравна карта и 
Единна електронна система 
за нуждите на ТЕЛК и НЕЛК. 
Всички тези предложения са 
залегнали в предложения от 
„Сдружение на лекарите от 
ТЕЛК-София” проектозакон 
за реформа в медицинската 
експертиза. Същият е одо-
брен от национално предста-
вените организации на и за 
хора с увреждания и внесен 
през 2016 г. в МЗ и МТСП.

Последното, което се слу-
чи, стана на 6 ноември в сут-
решното предаване на бТВ 
„Тази сутрин”, в което пред-
ставители на организациите 
на хора с увреждания обясни-
ха конкретно защо са против 
внесената концепция: „В сре-
щи със социалния министър и 
вицепремиера Валери Симео-
нов ни казаха, че е възможно 
за работещите хора напълно 
или процентно да отпадне 
пенсията” каза Адриана Сте-
фанова-Стоименова, замест-
ник председател на НСИХУ.

 „Ние сме против оценка 
на работоспособността по 
документи в НОИ. Настоя-
ваме да има контрол, пред-
ложили сме представител 

на НОИ да влезе в тези ком-
плексни комисии, да се въ-
веде електронното здравно 
досие, което да проследява 
дали едно лице се лекува, 
как, къде, за да може да има 
прозрачност при установя-
ване на неговата намалена 
функционалност. Нашето 
предложение е създаването 
на мултидисциплинарна ко-
мисия, в която да има лека-
ри, представители на НОИ, 
Агенцията по социално под-
помагане и ако става дума 
за дете – и на Министерство 
на образованието. Тази ко-
мисия да е към Министер-
ството на здравеопазването, 
която да оценява био-пси-
хо-социален модел на едно 
лице. С контролните органи 
да се съгласува и отпускане-
то на помощните средства, 
като контролът върху тях да 
се прави от Министерство 
на здравеопазването, а не от 
НОИ. Също така за хронични 
състояния, които не търпят 
промяна (като ампутация на 
крак, примерно) при преос-
видетелстване документите 
да се подават и разглеждат 
по електронен път или по 
пощата и само ако е необ-
ходимо – в личното присъст-
вие на човека. Освен това 
предлагаме в Националния 
съвет за медицинска екс-
пертиза да бъдат включени 
трима представители на на-
ционално представителни-
те организации на хората с 
увреждания. Ако комисиите 
се разделят, много от хора-
та ще загубят правото си на 
инвалидни пенсии. Тогава 
реално помощите им ще се 
определят от финансовите 
възможности на бюджета, а 
не от медицинските показа-
ния. Отнемането на пенсии-
те и социалните придобивки 
пък ще намалят още повече 
възможностите на пациен-
тите да водят нормален жи-
вот. Всяка една политика ни 
засяга пряко и трябва да има 
прозрачност. Искаме да да-
ваме нашите становища ди-
ректно в органа, който взема 
решенията. Пенсията, която 
получават хората с уврежда-
ния, е относно поддържане 
на техния здравен статус – 
за нужната подкрепа, за да 
стигат до работното си мяс-
то, за нужната рехабилита-
ция. Освен това, работещите 
хора с увреждания работят 
по националните програми 
за насърчаване на заетостта, 
където заплатите са мини-
мални. Отделно в малките 
населени места намирането 
на работа на такива хора е 
изключително трудно. А по 
неофициални данни на НОИ 
пенсията за хора с уврежда-
ния е средно около 200 лв.”

Веска Събева, председател 
на Асоциацията на родителите 
на деца с епилепсия, допълни, 
че в разговор с „Обединени па-
триоти” са поискали среща и с 
другите парламентарно пред-
ставени групи, „тъй като това е 
много сложна материя. Промя-
ната в ТЕЛК ще засегне всички 
хора, не само тези в работоспо-
собна възраст, ще засегне и де-
цата, и хората в следпенсионна 
възраст. Не отричаме, че има 
фалшиви ТЕЛК-ове, но цифра-
та, която се носи в публичното 
пространство, е абсолютно не-
вярна. В неофициални разго-
вори ни казаха, че около 5% са 
тези, които са с неправомерно 
издадени решения на ТЕЛК. Не 
виждам как от 5% ще се събе-
рат 1,6 млрд. лева. Ако се прави 
някаква реформа, да се напра-
ви такава, че и хората с увреж-
дания, които неправилно тър-
пят санкции и обиди за това, че 
има такива решения, да могат 
да излязат на светло и да бъдат 
спокойни, че могат да си наме-
рят и работа. Според мен соци-
алната система не е достатъчно 
готова, не е разработена така, 
че да поеме това, което ще от-
падне като пенсия.”

И още нещо се случи - вече 
са събрани над 3 700 подписа 
в петицията „Против спиране-
то на пенсиите на хората с ув-
реждания в България” срещу 
реформата в медицинската 
експертиза, която тече в интер-
нет. Неин автор е д-р Боряна 
Холевич, председател на Асо-
циацията на лекарите в ТЕЛК. 

„От думите на управляващи-
те излиза, че хората с уврежда-
ния, след като преминат през 
бъдещите комисии, няма да 
имат потребност от инвалид-
на пенсия, защото държавата 

ще се погрижи да си намерят 
работа и да се интегрират в об-
ществото. Интеграцията обаче 
означава осигуряване на спе-
циализирано обучение за при-
добиване на специфични уме-
ния, осигуряване на достъпна 
среда и комфорт, и най вече 
осигуряване на приспособени 
работни места, съобразени 
със специфичните уврежда-
ния. Отнемането на инвалид-
ните пенсии, преди да бъдат 
изпълнени тези условия, може 
да се нарече само с една дума 
геноцид”, категорично е мне-
нието на д-р Холевич. „Готве-
ните промени противоречат и 
на модела на Международна-
та класификация на човешкото 
функциониране, увреждани-
ята и здравето (ICF) на Све-
товната здравна организация, 
приета през 2001 г. от всички 
държави, членки на ООН. Тя 
определя увреждането като 
комплексен феномен и съче-
тава медицинския и социал-
ния подход в една концепция 
и следва да се извърши едно-
временно от мултидисципли-
нарен експертен екип”, обясни 
още д-р Холевич и допълва: 
„Идеята за ограничаване или 
отнемане правото на пенсия 
в случаите, когато хората с ув-
реждания получават доходи от 
трудова дейност е в противо-
речие с основни закони в Бъл-
гария като Конституцията”.

Но тъй като и досега няма 
адекватна реакция от стра-
на на управляващите, на-
ционално представените 
организации на и за хора 
с увреждания са в процес 
на организация на протест 
срещу предлаганата рефор-
ма в експертизата. Каква 
ще е съдбата на внесената 
концепция, ще стане ясно в 
парламента. Но и досега все 
още няма отговор от страна 
на властта на най-важните 
въпроси: 

1. Какво ще се случи с хора-
та, които имат процент запа-
зена работоспособност? Ще 
получават ли тези хора инва-
лидна пенсия или не? 

2. Какво ще се случи с хора-
та, за които се реши, че биха 
могли да работят и се изпра-
тят в Агенцията по заетостта 
да си търсят работа? С какво 
ще живеят, докато си намерят 
работа и ще намерят ли изоб-
що работа? 

3. Независимо от местона-
хождението на втората коми-
сия, не е ли конфликт на инте-
реси, след като тази комисия 
ще бъде към НОИ?

Остава само надеждата, че 
поне сега гласът на разума на 
управляващи и депутати ще 
надделее. В противен случай 
последиците ще са непредви-
дими.

Петра Ганчева

КАКВО СЕ СЛУЧВА И КАКВО ПРЕДСТОИ 
С ТЕЛК И ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ?

Адриана Стефанова-
Стоименова

Боряна Холевич

Веска Събева
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ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА НА ЗИХУ
С постановление на Министерския 

съвет № 213/28.09.2017 г., публикувано 
на 3 октомври т. г. в бр. 79 на „Държавен 
вестник”  са приети промени в Правил-
ника за прилагане на Закона за интегра-
ция на хората с увреждания. Промените 
влизат в сила от 01.01.2018 г. Те са след-
ните:

I. Обединяват се в едно заявления-
та-декларации за извършване на социал-
на оценка и отпускане на месечна добав-
ка за социална интеграция.

Към заявление-декларацията се при-
лагат:

1. Копие от влязло в сила ЕР на ТЕЛК 
или ЕР на НЕЛК.

2. Документ, удостоверяващ продъл-
жителността на обучението, ако обуче-

нието е започнало преди или в месеца на 
подаването му - в случаите по чл. 27.

3. Разходооправдателен документ за 
проведено балнеолечение и/или рехаби-
литационни услуги в случаите по чл. 28. 

4. Копие от настанителна заповед или 
договор за наем и разходооправдателен 
документ - случаите по чл. 31

Когато обучението ще се провежда 
след осигуряването на правото на добав-
ка по чл. 27 г., документът, удостоверяващ 
продължителността му, се представя през 
месеца на започване на обучението, без 
да се подава ново заявление-декларация.

Разходооправдателен документ за 
проведено балнеолечение и/или рехаби-
литационни услуги се представя в срок до 
два месеца от крайната дата на реализи-

рането му в едно с медицинското пред-
писание от лекар-специалист, без да се 
подава ново заявление-декларация.

Месечната добавка за социална инте-
грация се отпуска от 1-во число на месе-
ца, в който са изготвени социалната оцен-
ка и предложението на консултативната 
комисия и се изплаща най-късно до края 
на месеца, следващ месеца, за който се 
отпуска.

II. Обединяват се в едно заявления-
та-декларации за отпускане на целева 
помощ за изработване, покупка и/или 
ремонт на медицински изделия и/или 
помощни средства, приспособления или 
съоръжения и за допълнителна парична 
помощ за пътни разходи в страната за 
изработване, покупка и/или ремонт на 

помощни средства, приспособления и 
съоръжения и/или медицински изделия.

Подадените до 31.12.2017 г. заявле-
ния-декларации за извършване на соци-
ална оценка, за отпускане на месечна до-
бавка за социална интеграция, за отпус-
кане на добавка за балнеолечение и/или 
рехабилитационни услуги, за отпускане 
на целева помощ за изработване, покуп-
ка и/или ремонт на медицински изделия 
и/ипи помощни средства, приспособле-
ния или съоръжения, и за допълнител-
на парична помощ за пътни разходи в 
страната за изработване, покупка и/или 
ремонт на помощни средства, приспосо-
бления и съоръжения и/или медицински 
изделия, се разглеждат и приключват по 
досегашния ред.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

ОТЗВУК

Наскоро прочетох в наш еже-
дневник  тези думи: „..Когато има 
проблем, трябва да се говори, да 
се хване за рогата. Така се изчист-
ват недоразуменията.” Повод да 
напиша тази статия  ми даде ре-
портажът в нашия вестник „Тиши-
на” за проведеното наскоро на-
ционално съвещание на съюзния 
актив в Приморско. И по-точно, 
засегнатите по време на съвеща-
нието въпроси, свързани с пре-
водаческата и организационната 
работа на нашите координатори. 
Трябва да се съжалява, че време-
то не стигна тези важни за нашата 
дейност въпроси да бъдат обсъ-
дени и обмислени по-задълбоче-
но, за да им се намери подобава-
що разрешение. Те не са малова-
жни и не бива да ги отминаваме  
набързо с лека ръка.

Безспорно  е, че нашите коор-
динатори са свръхнатоварени. Аз 
съм жив свидетел как преди  ня-
колко години, преди да се наме-
ри разрешение как да се плаща 
на жестовите преводачи, даже и 
след това, на координаторите бе 
вменено в работното им време 
да извършват  безплатни прево-
дачески услуги на нуждаещите 
се наши съюзни членове, когато 
ги потърсят в работното им вре-
ме! И въпреки, че след това бе 
решен въпросът да се дават  на 
глухите годишно по 50-80 лв., за 
да си плащат преводаческите ус-
луги, на тях им беше по-лесно  да 
търсят безплатните услуги на ко-
ординаторите!  И е съвсем нор-
мално на нашите координатори 
да им дойде много натоварено!

Но докато продължава се-
гашната система на заплащане 
– проблемът няма да се реши! 
Вярно е, през годините СГБ на-
прави много усилия да подготви 
нови преводачи. И сега всички 
натъртено питат: „ Къде са тези 
подготвени преводачи?”  А аз 
пък бих попитала - ами глухи-
те, които получават пари за тази 
цел, редовно ли дават тези пари 
на преводачите или разчитат 
предимно на координаторите? 
Всички знаем, че има наши съ-
юзни членове, било то и тежко-
чуващи, които не ползват жестов 
превод, но редовно си прибират 

полагащите им се според закона 
парички!

Сигурна съм, че повечето от 
нашите членове и служители, 
ангажирани  със служебни и 
домашни дела, не са обърнали 
внимание и не са  прочели моята 
статия  „Как издействахме целе-
вите средства за жестовите пре-
водачи”, отпечатана в бр. 6 от 27 
март 2017 г. на вестник „Тишина”. 
В нея с факти и документи е обяс-
нено от къде са  дошли парите, 
които сега  нашите съюзни чле-
нове смятат, че законно им се по-
лагат като социална помощ! Нека 
всеки прочете внимателно тази 
статия и проумее написаното!

Този въпрос  няма да комен-
тирам, нека всеки да прочете 
статията!, Но ще повторя: докато 
съществува сегашната система 
– въпросът за жестовите прево-
дачи и техните услуги няма да се 
реши! 

И ще отговоря на въпроса, 
къде са подготвените с парите 
на СГБ жестови преводачи. Един 
поглед в регистратурата, където 
се вписани всички преминали 
обучение жестови преводачи - 
от 2011г. досега вече е нямало 
курсове по ЖЕ, плащани с па-
рите от СГБ! Всички останали, 
до настоящата година са  само 
подготвени преводачи, които са 
си плащали, водени от  някакви 
свои лични интереси. А ние не 
можем да задължим, тези, кои-
то сами си плащат обучението 
да работят за нас, освен ако не 
проявят сами добро желание да 
ни помагат!

Мога да направя много точен 
поименен списък в кои наши РО 
колко преводачи са подготвени. 
И ще  поискам да се публикува - 
така че всеки,  от всяка наша РО 
да може да ни каже къде са сега 
тези преводачи! Но каквото и да 
правим,  както и да го умуваме – 
няма да има решение! Защото 
всички тези обучени преводачи  
си имат своя професия. И да ис-
кат, не могат да ни бъдат полез-
ни по всяко време, освен след 
своето работно време, защото 
никой работодател няма да ги 
пусне. Единствено остават тези, 
които не работят, които са пенси-

онери и които са здрави. А колко 
са те измежду сегашните ни пре-
водачи, които за съжаление са 
измежду координаторите и вече 
остаряват?

Значи трябва да търсим  дру-
ги пътища и начини! И чета  
написаното в репортажа като 
заключение: „Не влиза  в задъл-
жението на координаторите да 
превеждат. Да се намери начин 
съвместно с общините по места, 
като се привлече тяхното внима-
ние към нас, да им стане ясно, 
че има глухи хора, които имат 
нужда от жестов превод.” И пи-
там категорично: защо трябва да 
прехвърляме на общините, кои-
то изнемогват да решават про-
блемите на своите жители, на-
шите собствени задължения? Не 
четете ли вестниците, не слушате 
ли новините? Колко спорове се 
водят в публичното простран-
ство за увеличаване на пенсии 
и заплати, за социални помощи 
на бедните?! Та ще са опрели до 
нас, глухите?!

Кога чуващите са били бла-
госклонни към нас, нечуващи-
те?! Ето ви пресен случай: къде 
бяха чуващите на нашия голям 
международен празник, когато 
ние със  свои усилия и даже със 
свои пари направихме чудесна 
нагледна презентация на нашите 
дейности и постижения?! Даже 
само тези от служителите на сто-
личната община, между които 
има и един инвалид? Защо не 
се присъединиха поне за малко 
към нашия празник? Ами защо 
на проведената след празника 
пресконференция  се явиха ци-
фром и словом само трима жур-
налисти? Къде бяха останалите? 
Така че – надежда всяка оставе-
те – да очакваме  разбиране и 
помощ от общините е абсурд!  
Даже във Варна, където жесто-
вите преводачи  бяха обучени с 
пари на общината, научавам, че 
вече се отказват да помагат!

Има една приказка: „Спасе-
нието на давещия е в ръцете на 
самия  давещ се.” Трябва да пом-
ним: СГБ още от самото си съз-
даване  е поел грижата да рабо-
ти за улесняване и облекчаване 
живота на глухите хора в нашата 

държава. И го е правел безот-
казно оттогава до сега! И всички 
ние продължаваме това дело, 
работим за съюзната кауза! Пре-
ди няколко години по време на 
едно също такова национално 
съвещание в Приморско, пред-
ставителките на женсъветите и 
на ветераните  настойчиво по-
ставиха въпроса. Спомням си, че 
даже на две последователни съ-
вещания  го поставиха и даже из-
готвиха протокол, който всички 
присъстващи подписаха с пред-
ложение във всяка районна ор-
ганизация да има щатен жестов 
преводач! 

Ето – точно това е най-добро-
то разрешение на този тежък 
проблем! Друг изход – прос-
то няма! Да помислим добре! 
Вече застрашително получаваме 
от почти всички наши районни 
организации информация, че 
близките на нашите глухи не же-
лаят да стават преводачи. Само 
в София се намират хора, които  
сами желаят да си платят, за да 
усвоят жестовия език. В провин-
цията – ще повторя, няма такива 
желаещи. Направихме опит да 
привлечем вниманието на без-
работни млади близки на наши-
те  глухи, за да ги обучим с по-
мощта на ваучери за професия-
та „жестов преводач”. И такива 
желаещи не се намериха! Какво 
правим тогава?

По време на националното съ-
вещание Тилка Кайрякова пред-
ложи: „Да има  платен преводач 
на място в РО, като се обсъди 
държавният бюджет за такава 
бройка.” Но защо трябва да ис-
каме от държавния бюджет та-
кава бройка, когато държавата 
вече ни е дала целева помощ 
за заплащане на преводаческия  
труд? Справка -  статията в бр. 6 
от 27 март 2017 г. „ Как издей-
ствахме целеви средства за жес-
товите преводачи” (Ако трябва 
тази статия да се препечата, за 
да я прочетат всички заинтере-
совани!) В интерес на истината 
съюзният актив неведнъж  е ко-
ментирал възможността, даже е 
предлагана идеята на АХУ от тези  
целеви средства да се  направят 
щатните бройки за всичките ни 

12 РО. Но... страхът как ще реа-
гират  глухите, ако им се отнемат 
тези пари, ги спира да действат! 
И какво става – всички виждат, че 
най-доброто е да имаме щатни 
преводачи във всяка РО. Тогава?! 
Който го е страх от мечки – да не 
ходи в гората! Ние затова сме съ-
юзен актив, за да разясняваме, 
да обясняваме и да убеждаваме 
нашите глухи кое е най-доброто 
за тях! Понякога трябва даже на-
сила да се направи добро, за да 
разберат всички, кое е най-до-
брото за тях! А какво по-добро 
от това – нашите глухи веднага 
да получават необходимата им 
преводаческа помощ по всяко 
време, даже ако се наложи през 
нощта да се вика бърза помощ! 
Убеждаването, обяснението, не-
забавната помощ – трябва да ги 
убедят!

Иначе трябва да запитаме:  
морално ли е глухите да искат 
безплатно да им се помага по 
приятелски, когато използват 
тези пари за лични нужди?! И ко-
гато тези, които не ползват жес-
товия език, но са наши членове, 
спокойно прибират парите! Ще 
го напиша още един път – наши-
те глухи получават социални пен-
сии, получават и интеграционни 
добавки, а тези които имат забо-
ляване – допълнително за храна 
и лекарства! Тогава?! Нека да се 
отсъди справедливо. И да не се 
оправдаваме, че било законно! 
Току-що в новините съобщават, 
че държавата ще промени 100 
закона, за да се намали  админи-
стративната тежест за граждани-
те за бизнеса! И какво по-добро 
за всички нас тези целеви дър-
жавни средства да се превърнат 
в щатни бройки за жестови пре-
водачи във нашите 12 РО , с кое-
то ще се облекчат и решат много 
наши проблеми, на първо място 
-  спешната и неотложна помощ 
от жестов превод, а на второ –
освобождаването на нашите ко-
ординатори от прекомерното и 
несправедливо натоварване с 
безплатен жестов превод.

Да сме умни!Да мислим кое  
ще бъде най-доброто за всички 
нас и за авторитета на СГБ!

Миряна Мошева

ЖЕСТОВИТЕ ПРЕВОДАЧИ – НАШ ПРОБЛЕМ И НАША ГРИЖА
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1 ноември – ден  на  народните  будители

 

Точно на 1 ноември - Денят на народните будители,  с голяма част от членовете на 
организацията ни в Стара Загора в залата на РО отдадохме  почит  на всички  българ-
ски просветители, дейци и революционери,  помогнали за възраждането на България 
и на българския дух. Председателят на РО Красимир Михалев запозна накратко при-
състващите от кога и как е започнало честването на празника. Празник за всички нас, 
в който отдаваме  уважение към онези българи, дали своя принос за възраждането 
на родната култура и национален дух в миналото и сега - към всички училищни, кни-
жовни, читалищни, театрални, музикални и други дейци. 

Ето какво научиха нашите членове:
Будител е деец от епохата на българското Възраждане, който е работил за про-

свещението и националното самоосъзнаване на българския народ. Или с други думи 
– човек, който през целия си живот активно популяризира и извежда в приоритет 
знанието за националната история и правилната употреба на майчиния език, как-
то и преклонението към родната култура и национален дух.

Първи ноември е ден за почит на предците ни будители – книжовници, светци, 
мъченици, герои от славното ни минало.

Преди Освобождението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски. Днес той се 
счита за молител пред Бога и покровител на всички българи.

Първото неофициално честване е в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. министърът 
на народното просвещение Стоян Омарчевски в кабинета на Александър Стамбо-
лийски внася предложение за обявяване на 1 ноември за ден на българските народни 
будители.

През есента на 1945 г. той е изхвърлен от празничния календар, а на 1 ноември 
1990 г. по почин на общонародното сдружение „Мати Болгария”  честването е въз-
становено.

Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността 
да са имали такава съдбовна роля.

Известни български будители са: Свети Иван Рилски,Свети Паисий Хилендарски, 
Софроний Врачански, Иван Вазов, Константин Костенечки, Владислав Граматик, 
Матей Граматик, Иван Селимински, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, бра-
тята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чин-
тулов и много други. Първоначално като будители се определят просветните, ре-
лигиозните и революционните дейци от българското Възраждане.

В по-широк смисъл към категорията на будителите можем да отнесем всички 
бивши и настоящи училищни, книжовни, читалищни, театрални, музикални и други 
културни дейци, които, макар и неизвестни за широката общественост, доприна-
сят с делото си за духовното израстване на българина.

Цял низ от светли имена – чисти и сияйни – издигат българското самосъзнание 
и превръщат България в държава на духа. Затова нека заедно прочетем каменния 
надпис от времето на хан Омуртаг – „Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. 
Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го 
е направил.”

Ние сме родени по-късно. Други ще се родят още по-късно. НЕКА  ПОМНИМ!
Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

  

Трета година – „Несебър без граници”
Над 120 участници от България, Казахстан, Русия и Таджикистан се събраха за участие 

в Третия международен фестивал „Несебър без граници”, който за трета поредна 
година даде възможност на хора с увреждания, но с артистични заложби да покажат, 
че за изкуството няма нито граници, нито ограничения.

По време на официалното откриване кметът на Несебър Николай Димитров подчерта, 
че фестивалът показва, че силата на духа е над всичко и че фестивалът с всяка изминала 
година придобива все по-голяма популярност и намира нови съмишленици.

Сред официалните гости бе и Минчо 
Коралски, изпълнителен директор на 
Агенцията за хората с увреждания, който 
поздрави всички със събитието, което по 
думите му вече се е превърнало в една от 
емблемите на Несебър. 

Любов Дудченко, председател на 
организационния комитет на фестивала, 
също отправи поздрав към присъстващите, 
като изрази благодарността си към всички 
участници и връчи на кмета на Несебър 
Николай Димитров и на Минчо Коралски 
благодарствени писма.

В продължение на три дни участниците 
показваха своя талант и умения на сцената 
на амфитеатъра. Нашата участничка Мина 
Карагьозова достойно се представи с две 
изпълнения. А едни от най-атрактивните 
участници безспорно бяха от ансамбъла 
за жестови песни „Пеещие ръце” от Перм, 
Русия.

С помощта на културата и изкуството 
фестивалът „Несебър без граници” даде 
сцена за изява на талантливи хора с различни увреждания и съдейства за развитието на 
творческия им потенциал. 

Матилда Чорней, координатор РО-Бургас

12 международен турнир по 
спининг за купа „Синия Дунав”

На 29.10.2017 г. на брега на река Дунав се проведе 12 международен турнир за купа-
та на магазин „Синия Дунав”. Турнирът бе организиран с подкрепата на община Русе и 
други спомоществователи.

Участие взеха 130 състезатели от цялата страна. Събитието уважиха народният пред-
ставител от ГЕРБ г-н Пламен Нунев и г-н Росен Даскалов. Петнадесет бяха гостите от 
Румъния, двадесет и осем – от Съюза на глухите в България. 

Състезанието започна в 11 ч., продължи 4 часа. По време на състезанието беше про-
ведено и неделно училище за деца, в което взеха участие шестнадесет деца на раз-
лична възраст. Те участваха с голям ентусиазъм и желание за победа в разнообразните 
забавни игри. Купонът за тях беше невероятен. Всяко дете получи грамота, медал и 
предметна награда за участието си.

Състезанието завърши в 15 ч. след което започна тегленето на улова. Призът за 
най-възрастен състезател отиде при Йордан Момчев от гр. Сливен, по-известен като 
Дядо Мраз, а най-млад се оказа Григор Димитров. На първо място с 4.795 кг. костури 
и щуки грабна голямата купа русенецът Калоян Иванов, който освен престижната купа, 
получи и златен медал със супер награда – спининг прът „Fox Ultron”. На второ място се 
класира Димитър Тодоров, който всяка поредна година участва в турнира и е първият 
шампион, взел купата с щука 2.870 кг., а този път получи сребърен медал и спинарка 
„Alcedo”. На трето място е миналогодишният вицешампион Красимир Назъров с 2 кг. 
распери и бе награден с бронзов медал и уникална спинингова чанта „Fox”. За Мис 
„Синия Дунав“ бе определена Антония Симеонова. Първа подгласничка е Ивелина Ка-
раджова. 

Владимир Владимиров, председател на русенската районна организация на глухите, 
изказа специални благодарности от името на всички присъстващи глухи участници, от 
негово име и от името на председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов 
към г-н Нунев и г-н Сабриев за подкрепата им през годините и съдействието, което по-
лучиха хората с увреден слух, за да участват турнира. Всички присъстващи на турнира 
хора с увреден слух бяха приятно изненадани със специални подаръци от г-н Нунев и 
г-н Сабриев – пособия за риболов, а също и от предоставената им безплатна храна, като 
най-хубавата изненада им бе поднесена от г-жа Сабриева – един невероятен, лично 
приготвен от нея вкусен сладкиш. 

Глухите участници в турнира бяха не само от Русе, но и от Горна Оряховица, Тър-
говище, Силистра и Разград. От тях на девето място се класира Иван Денчев от Русе. 
Заради големия интерес към риболова и турнира, който състезателите с увреден слух 
винаги проявяват, г-н Нунев и г-н Сабриев обещаха през пролетта на следващата година 
да проведат състезание по риболов на „Текето” за глухи риболовци от цялата страна и 
благодариха на всички състезатели и гости, уважили събитието.

Сунай Сабриев, магазин „Синия Дунав” и 
Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

Снимка: Владимир Владимиров
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Под това заглавие можем да започнем нашия кратък разказ за едно незабравимо 
преживяване.

Тази година ръководството на РО-Хасково реши, че след като миналата година при-
съствахме на празника на картофа в гр. Клисура, редно е тази година да опитаме месце 
от еленско прасенце!!!

Празникът на еленския бут е дългогодишна традиция и се организира по инициатива 
на местния съвет по туризъм и община Елена. Провежда се всяка последна събота на 
м. октомври (затова и нашето мероприятие във връзка с Международната седмица на 
глухите през м. септември закъсня), като идеята е да се възроди позабравена стара 
традиция - Еленският събор по Димитровден. Не се помни кога назад във времето елен-
ските балканджии са открили рецептата за тази вкусотия, но със сигурност се знае, че е 
уникален, вкусен и търсен деликатес в цялата страна.

И така, на 28 октомври, независимо от студа и непрекъснатия дъжд, в който тръг-
нахме и който продължи през целия ден, ентусиазмът на членовете на РО не спадна и 
не угаси желанието им да присъстват на това голямо събитие. След като изчакахме на-
шите приятели - членовете на териториалните организации в Кърджали, Момчилград, 
Харманли и Димитровград, да пристигнат и да се присъединят към групата от Хасково, 
автобусът с 30 човека потегли за Елена. В автобуса беше топло и приятно, а с приказки 
и закачки не усетихме как пристигнахме в града по обяд. Официалното откриване беше 
вече минало и групата се разпръсна сред множеството от хора, дошли от цяла България 
на този уникален по рода си празник.

Веднага се насочихме към шатрите за безплатна дегустация на вино, за да го опи-
таме и да се сгреем. За наше съжаление нямаше безплатна дегустация на еленски бут, 
но пък си купихме и опитахме от вкусно изпечените на място пържоли. На градския 
площад имаше богата фолклорна програма с музика, песни и танци. Въпреки дъжда, се 
изви голямо хоро,  на което някои от нашите членове се хванаха и поиграха. Видяхме на 
живо пресъздаването на стара еленска традиция, която връща спомена за пърлене на 
прасе над трап – ритуал, в който участват само мъже. Еленчанки пък не остават по-на-
зад от мъжете и приготвят вкусни гозби, за да покажат, че от уникалния специалитет 
стават и вкусни ястия.

Атракцията на празника беше „Кулинарната магия” с шеф Андре Токев, който през 
целия ден на живо и пред погледа на множество хора приготвяше гурме ястия от които 
опитахме и ние.

Част от членовете посетихме Историческия музей, изложбената зала и църквата в 
Елена. Програмата беше толкова богата, че беше невъзможно да видим всичко - твор-
ческите работилници, забавните състезания, концертните програми, които бяха на две 
сцени, постановката на кукления театър от Велико Търново и много други.

Късно следобяд, вече уморени, мокри, но доволни и развеселени, се качихме в ав-
тобуса и потеглихме за Хасково. Всеки показваше какво си е купил и от какво е успял 
да опита. Вечерта пристигнахме живи, здрави и щастливи от чудесно изкарания ден и 
поехме по домовете си с мисли и надежда за следващата екскурзия.  

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

За читалището - с любов
Читалището, което не забравя и хората с 

увреждания. Да, това е Народно читалище 
„Йордан Йовков 2014 г.”.  Е, разбира се то се 
е появило случайно. На този адрес от 2000 г. 
работи нашата приятелка Мария Атанасова, 
която със сигурност е един от инициаторите. 
Всички познавате и група „Жестим”, и теа-
тър „Мим-Арт”, която тя ръководи. А самото 
читалище като основни дейности има обо-
гатяване  на културния  живот и приобща-
ване на гражданите  към постиженията на 
науката, изкуството и културата. Работи и за 
запазване на обичаите и българските тра-
диции, за утвърждаване на националното 
самосъзнание. Основна цел на това кул-
турно-просветно средище е подпомагането 
на активни културни, информационни, со-
циални и граждански функции. 

Чрез организирането на различни по тип 
събития и празници съвсем естествено се 
оформя културен център, където хора от 
различни социални групи могат да обменят 
опит. Съвсем наскоро по идея на Силвана 
Павлова читалището реализира проекта 
„Кафе с книга”, тъй като нейна приятелка 
дари повече от 500 книги в памет на покой-
ния си баща – филолог и лингвист. А също така по повод  празника на детето 1 юни, 
фондацията на г-жа Павлова за развитие и интеграция направи базар на децата от не-
делното училище за деца с увреден слух и двуседмична изложба на деца със специфич-
ни възможности. Това бяха младите художници Христос  Прускас и Петко Събев, чиито 
картини,  говорещи ни за техния вътрешен свят, украсяваха фоайето на читалището.

До края на годината очаквайте още инициативи, които включват отбелязването 80 
години от смъртта на Йордан Йовков, Деня на народните  будители и честването на 
137 години от рождението на Йордан Йовков,  Международният ден на хората с ув-
реждания, който традиционно ще бъде отбелязан с  концертна програма и, разбира се, 
коледните и новогодишните празници.

За всички приятели от София и страната е специалната покана на председателя на 
читалището Пейо Пеев, основател на група „Спринт” преди повече от 35 години, а те 
звучат така: „Добре дошли в нашето - ваше кътче, където заедно да се насладим на 
културното многообразие на народното ни творчество!”.

Благодарим за поканата, приятелю, и до нови срещи! 
Силвана Павлова

Илияна Христова Димитрова е една мла-
да жена, която само това знае  за себе си.

 Не помни родителите си – мъничка си-
гурно е била, когато са я изоставили. Помни 
Мъглиж и училището за глухи деца, където 
е започнала да пораства. Самата тя, освен 
че е с увреден слух, има и друго мозъчно 
заболяване. Което никак не й помага  в об-
кръжаващия я свят. 

Но съдбата тогава за първи път я докосва 
със „златната си пръчица”.  И един дядо от 
градчето, който работел по почистването в 
училището, започнал да я взима в събота и 
неделя в къщи и заедно с жена си да се гри-
жат за нея – да я нахранят, да я изкъпят, да 
й поговорят..., както никой друг и да я учи 
на навици.

Но пораснала. И съдбата я отвела в Гор-
на Оряховица, където в тогавашното СУПЗ 
„Труд” (Социално учебно-професионално 
заведение) започнала да учи професията 
шивачка. Справила се, научила се да рабо-
ти на шевната машина. И поела по големия 
път... - към Стара Загора. Където започва 
работа в „Тих труд” и където през 1996 го-

дина е приета за член на СГБ. Грижа и под-
крепа среща от  тогавашното  ръководство 
и колежките си, та и до сега. Добре, но като 
всяка млада жена, заживява с момче. Със 
сродно като нейното заболяване – парано-
идна шизофрения. В началото майката на 
момчето я приема като сродна на сина й 
душа. После настъпва адът за нея – започ-
ват да я използват, да взимат парите й, да 

я малтретират - тя нали не разбира какво 
става с нея, че и е глуха даже? Парите са им 
важни.

 И тогава отново идва безценната под-
крепа и грижа от Гита Димитрова, бригадир 
в кроялния цех на  „Тих труд”, която първа 
забелязва какво се случва с нея и протяга 
ръка. После  се намесва с цялата си „добра 
стихия” на чувства и възможности коорди-
наторката на РО на глухите в Стара Загора 
Мария Каварджикова. После идва и важна-
та подкрепа на управителката на „Тих труд 
– Стара Загора” ЕООД  Ирена Желева. 

Гита и Мария буквално я „измъкват” от 
дома на родителите на мъжа, с когото жи-
вее и я настаняват в стая на общежитието. 
Но това не е достатъчно. Тя е без стотинка 
– всичко са й взели. Дават й дрехи от своите 
и още много, много  неща, необходими да 
започне отново.

И днес Илияна е отново човек. Добър чо-
век. Спретната и чиста, усмихната сред ко-
лежките, и отново на своята шевна машина.

Възможно ли е това и как – би попитал 
всеки.

Възможно е, ДА! Възможно е в нашата 
общност на глухите хора! Благодарение на 
Съюза на глухите в България.

Има такава силна общност в този свят, 
има и такива всеотдайни хора. Които и за 
себе си без да мислят дори,  са готови да 
помогнат на другия, който е в беда. И да му 
дадат  И СПАСЕНИЕ, И ДОМ, И ПОМИНЪК.

Хвала им!
„Т”

ЧОВЕЩИНА

И спасение, и  дом, и поминък
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ЗВЕЗДИ В ПАРИЖ

„ТИХ ТРУД – РУСЕ” ЕООД
КОЛЕКТИВЪТ НИ Е СПЛОТЕН, С ДЪЛГОГОДИШНИ РАБОТНИЦИ

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

От стр. 1

- Г-жо Станкова, от 2016 г. сте 
управител на дружеството „Тих 
труд” в Русе. Бихте ли предста-
вили накратко дейността на 
предприятието? 

- През месец септември тази 
година навърших една година 
като управител на „Тих труд – 
Русе” ЕООД. За мен това бе го-
лямо предизвикателство. Преди 
това съм работила в дружество-
то като отчетник и поради това 

съм добре запозната с неговата 
работа. Основната дейност на 
„Тих труд” е прахово боядисва-
не. Когато поех работата като 
управител, дружеството беше в 
тежко финансово състояние, с 
много големи задължения към 
НАП, община Русе и доставчици. 
Благодарение на финансовата 
подкрепа на Съюза на глухите в 
България, чиято собственост е 
дружеството, погасихме голяма 
част от задълженията.

- Какви са Вашите очаквания 
за приключване на 2017 г.? 

- За мен 2017 г. бе една мно-
го тежка, но успешна година. С 
много труд, строга дисциплина и 
финансови ограничения успяхме 
да покрием задълженията към 
доставчици и всички институции. 
Имаме нови клиенти, отдадо-
хме свободните помещения под 
наем. С труда на наши работници 
успяхме да ремонтираме част от 
течащите покриви. Дружеството 
вече е на печалба и се надявам 
на една успешно завършена го-
дина, за да можем постепенно да 
върнем временната финансова 
помощ предоставена ни от съюза.

- Като дружество, собственост 
на Съюза на глухите в България, 

в предприятието работят хора 
със слухови проблеми. Как те се 
справят с изпълнението на тру-
довите норми и как са интегри-
рани в колектива?

- В дружеството 75% от рабо-
тещите са с увреден слух. Всички 
работници са дисциплинирани, 
изпълнителни и с добра профе-
сионална подготовка. Колекти-
вът ни е сплотен, състоящ се от 
дългогодишни работници в „Тих 
труд - Русе”, които се разбират и 
взаимно си помагат.

- Предприятията „Тих труд” 
са специализирани предприя-
тия за хора с увреждания и като 
такива са част от предприяти-
ята на социалната икономика. 
Според Вас, какво още би могла 
да направи държавата за тези 
предприятия?

- Специализирано предприя-
тие като нашето не може да се 
конкурира с останалите. В ус-
ловията на пазарна икономика 
държавата трябва да осигуря-
ва условия за работа на хората 
с увреждания, за да бъдат те 
социални предприятия. Сега 
ползваме само преференция с 
преостъпване данък върху пе-
чалбата.

Вече трета година фондация 
„Глухи без граници” праща свои 
представители на този престижен 
конкурс за звезди „Miss&Mister 
Deaf Stars” – „Мис и Мистър Глухи 
Звезди”, организиран от третата 
световна организация, чието се-
далище е в Берлин, Германия.

През лятото на тази година на-
шата фондация организира он-
лайн конкурс, като обявихме кри-

териите за участие. Получавахме 
заявките с приложени снимки в 
цял ръст, по бански и с официал-
но облекло. Номинирахме учас-
тниците и ги пращахме на два-
мата братя-собственици на тази 
организация в Берлин. Избрани 
бяха Светла Ибришимова и Кирил 
Славов.

Какво представлява световния 
конкурс „Мис и Мистър глухи 
звезди 2017”? Това е конкурс за 
красота за глухи младежи и де-
войки, който се провежда от 2009 
г. насам. От създаването му досе-
га България  никога не е печелила 
престижно място. Тазгодишни-
ят конкурс се проведе в Париж, 
Франция от 20 до 30 октомври, 
като финалът беше в нощта на 
28-и. В конкурса участваха общо 
28 момчета и 33 момичета от цял 
свят. През десетте дни на конкур-
са Кирил и Светла репетираха и се 
учеха на тънкостите в модата, на 
представянето на подиума от глу-
хи хореографи. За Кирил този кон-
курс не е първият (той бе избран 
за „Мистър Тишина” 2016), докато 
за Светла това е първо участие и 
тя много се вълнуваше.

Конкурсът се проведе в четири 

кръга: първият кръг е така нарече-
ният „Фешън Моделс” с глухи мо-
дели, представящи дрехи на глу-
хи дизайнери, които по нищо не 
отстъпват на световноизвестните 
модни имена. Вторият кръг беше 
шоу на талантите. И тъй като на-
ближаваше Хелоуин, участниците 
в него се представиха в типични 
за него костюми. Третият кръг 
беше дефилиране по бански кос-
тюм; четвъртият – в традиционни 
дрехи и петият – с  официално 
облекло. След четвъртия кръг 
ръководителят, определен от ор-
ганизаторите, излъчва най-добре 
представилите се участници в тях, 
които ще участват в публична ко-
ронация. Ръководителят опреде-
ля началото на събитието, в кое-
то ще се провежда коронацията, 
а също и дали всички участници 
или само шестимата финалисти 
ще присъстват на церемонията. 
Короната на Мистър Деф Стар по-
лучи Омар Лоренцо от Испания, с 
първи подгласник представителя 
на Австрия и втория подгласник 
заедно с нашия Кирил Славов от 
България.

Критерият за първична оцен-

ка в този конкурс е красотата. Но 
факторите, които също имат зна-
чение, са талант, интелигентност, 
личност, чар, отношение и про-
фесионализъм. Точната разбивка 
на ключовите точки от всичките 
тези критерии определя журито. 
В състава на международното 
жури за първи път бяха избрани 
Митко Якимов, председател на 
фондация „Глухи без граници” и 
Станислава Ковачева, участвала 
в миналогодишния конкурс. За 
нас това беше голямо признание 
и уважение към България. Много 
от глухите – участници и органи-
затори – пожелаха следващият 
конкурс да се проведе в нашата 

страна. В момента текат проучва-
ния и преговори и ако бъдем из-
брани за домакини, се надяваме 
да се представим достойно като 
организатори на този престижен 
конкурс. 

Ние сме много щастливи от 
това, че представихме достойно 
България и спечелихме с Кирил 
Славов третото място. Искрено 
вярваме, че в бъдещите конкурси 
все по-често ще се чува името на 
родината ни при представянето на 
победителите!

Текст и снимки 
Цветан Кунчев
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Сестрите Луиза и Шо-
шана Стърн са добре из-
вестни в обществото на 
нечуващите в САЩ. Луи-
за, по-голямата, е родена 
през 1978 г., а Шошана е 
с две години по-малка от 
нея. Четвърто поколение 
глухи, двете сестри са 
съвсем различни една от 
друга. Баща им е препо-
давател в Калифорний-
ското училище за глухи, 
което и двете завършват. 

А след това и двете са 
приети в универси-
тета за глухи Галау-

дет. В университета Шо-
шана се насочва към те-
атралното изкуство, а Лу-
иза изучава историята му. 
След Галаудет, през 2002 
г., Луиза заминава за Ан-
глия, за да учи магистра-
тура в Сотбис. Нейн неиз-
менен спътник през този 
период е Оливър Полет, 
преводач на жестов език, 
на който се плаща по пра-
вителствена програма. 
Впоследствие, в продъл-
жение на 12 години Лу-
иза работи при Сам Тей-
лър-Джонсън, фотограф 
и режисьор. Докато е на 

работа при него, зами-
нава за 6 месеца в Мек-
сико, откъдето се връща 
с първата си книга. След 
като друга нейна история 

за виенското детство на 
американка, родена във 
Виена е прочетена от Ели-
нор Брон, редактор в „Ра-
дио 4”, Луиза е помолена 

да напише серии за града 
за радиото. Успоредно с 
това Луиза създава свое 
списание за съвремен-
но изкуство за деца. От 

близо две години Луиза 
Стърн се занимава и с 
драматургия – помага на 
деца с увреден слух, учас-
тници в театрална поста-

новка. Заедно с директо-
ра на театъра Омар Еле-
риан  участва в проект, 
свързан с включването на 
езика на жестовете. Ней-
ни творби са участвали в 
изложби в Лондон, Же-
нева, Барселона и Мад-
рид.

Артистичният талант на 
сестра й Шошана е забе-
лязан още докато следва 
в Галаудет. Предлагат й 
роли в киното и първата 
роля  била във филма „Те-
орията на автора” (1999 
г.), в който играе и сестра 
й Луиза. По-късно Шо-
шана става първата глуха 
актриса, играла в някои 
от най-популярните ки-
носериали, като „Матри-
цата: Заплаха”, „Бърза по-
мощ”, „Детектив Ръш” и в 
апокалиптичната драма 
„Йерихон”. Спечелва ог-
ромна популярност с ро-
лята си във „Излъжи ме”. 
Едно от най-значимите й 
постижения е участието 
й в документалния филм 
„Гледай ме, когато гово-
ря”, където играе самата 
себе си.

Превод Петра Ганчева

Със силната мотивация и 
воля, а също и с помощта на 
слуховия си апарат на тазго-
дишното издание на „America’s 
Got Talent” („Америка търси та-
лант”) Манди Харви доказа на 
американците, че няма невъз-
можни неща. С изпълнението 
си тя поднесе огромна изнена-
да както на зрителите, така и на 
съдиите. 

29-годишната певица Ман-
ди е загубила слуха си на 18 
години, след лечение с лекар-
ства. Тогава била в първи курс 
на университета и се наложило 
да напусне. По време на пре-
даването Манди изпълни своя 
собствена песен, наречена 
„Try” („Опитай”). Изпълнението 
ѝ докосна всички и предизви-
ка силна реакция. След като я 
чу, съдията Саймън Коуел, из-
вестен като безкомпромисен, 
когато става дума за музика, 
натисна „златния бутон” (нещо, 
което рядко прави!) и изпрати 

талантливата Манди директно 
в предаванията на живо.

Манди е истински пример за 
това, че човек никога не трябва 
да се отказва и доказа, че воля-
та може да прави чудеса. Преди 
да започне изпълнението си, 
Манди, която бе придружена 
от преводачка на жестов език, 
събу обувките си, за да може 
с пълна сила да почувства тем-
пото и ритъма на музиката през 
пода на сцената (след като ог-
лушала, тя трябвало отново да 
се учи да пее, използвайки слу-
ховата си памет и усеща вибра-
циите на тоновете с краката си). 
„Манди, аз не мисля, че ще се 
нуждаеш от преводач за това”, 
каза й Коуел, преди да натисне 
златния бутон. И тръгна към 
нея на сцената. „И знаеш ли 
какво? – продължи той там. - 
Открихме се един на друг! Това 
беше едно от най-удивителни-
те неща, които съм виждал и 
чувал!” и я хвана за ръка. „Чест-
но казано, аз никога не съм 
мислил, че ще преживея нещо 
подобно на твоето впечатлява-
що изпълнение! Фактът, че ти, 
с твоя увреден слух, изпя тази 
красива песен, ме кара да те 
поздравя – отиваш направо 
към концертите на живо!” – за-
върши той и залата избухна в 
аплодисменти.

Манди Харви, едно от чети-
рите деца на Джо и Валери Хар-
ви е родена в Синсинати, щата 
Охайо. Когато е на две години, 
семейството се премества във 
Флорида. Още от малка проя-
вява таланта си на певица. През 
1998 г. семейството се премест-
ва в Лонгмонт, Колорадо, къ-
дето Манди завършва средно-
то училище. Там се включва в 
хоровите групи и музикалните 
конкурси и дори заминала да 
пее в Австралия с една такава 

група. Вокалният й талант раз-
цъфтява през гимназиалните 
години и при завършването на 
гимназията през 2006 г. е при-
зната за „Най-добра вокалист-
ка”. След като постъпва в уни-
верситета в Колорадо за да учи 
вокални специалности, през 
първата година обаче, губи слу-
ха си след приема на лекарства 
за лечение на оперираното си 
коляно. Това я принудило да 
се върне у дома, да започне 
да учи жестов език, като успо-

редно се включва в курсове в 
местния колеж. Вкъщи Манди 
продължава да свири на кита-
ра с баща си. Един ден двамата 
попадат в интернет на песента 
„Come Home” на OneRepublic 
и баща й предлага да я научи 
и да направят запис. Опитът се 
оказал успешен и дал стимул 
на Манди да продължи да пее. 
През 2008 г. Манди случайно 
се среща със Синтия Вон, про-
фесор по музика в колежа. Тя 
я запознава с известния джаз 
пианист Марк Слъникар. Започ-
ват да работят заедно и три го-
дини по-късно Манди спечелва 
Международната награда за 
млади солисти. След нови три 
години, през 2014 г., Манди 
осъществява първия си кон-
церт в центъра „Кенеди” и днес 
е джаз солист и мотивационен 
говорител, а също и посланик 
на нестопанската организация 
„Без бариери”. 

Само преди няколко дни 
Манди стана четвърта на аме-
риканското издание на нацио-
налния конкурс за таланти. 

Превод Петра Ганчева

Силата на волята може да прави чудеса

Глухите сестри Стърн - на върха на славата си
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СУДОКУ

Отговор от бр. 18

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

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

КРЪСТОСЛОВИЦА

Над 70 000 души присъстваха 
на най-необичайния фестивал

Всяка година все повече 
хора прииждат в пустиня-
та Блек Рок в американския 
щат Невада (на около 140 
км. от град Рино) за уникал-
ния и неповторим фести-
вал  „Burning Man” (в буква-
лен превод „Горящ мъж”), 
който се провежда всяка го-
дина. Това лято той започна 
на 27 август и продължи до 4 
септември. 

„Burning Man” е фестивал, 
в който се изгражда един 
сюрреалистичен град от ги-
гантски творби, създадени 
изцяло от неговите граждани. 
Негови създатели са Лари Хар-
ви и Джери Джеймс, които за 
първи път го провеждат през 
1986 г. на плажа Бейкър Бийч 
в Сан Франциско, като накрая 
изгарят символичната скулп-
тура на мъж, откъдето идва и 
името на фестивала.

Фестивалът включва всевъз-
можни видове изкуство – от 
огромни постройки до мал-
ки предмети, показвани сред 
пустинята. По подобие на са-
мата скулптура, символизира-
ща фестивала,  част от изложе-
ните творби се изгарят, докато 
други се даряват или запаз-
ват за други изложения или 
за следващите му издания. 
Много от творбите са инте-
рактивни, имат скрит, дълбок 
смисъл, който отразява наша-
та действителност, търси отго-
вори на проблеми, гледат към 
бъдещето или изразяват от-
ношение и карат участниците 
във фестивала да ги изучават 
или да направят нещо. През 
нощта освен горенето на твор-
бите, „Burning Man” се пре-
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ВОДОРАВНО: 1. Корабна тежест. 5. Мал-
кото име на деятел на СГБ. 9. Граматическо 
понятие. 11. Името на наш оперетен артист. 
12. Модел румънски джип. 13. Красиво 
водно цвете. 15. Вид товарни камиони. 
16. Циркова площадка. 18. Град в Северна 
България. 20. Скъпоценен камък. 22. Мал-
кото име  на   италианска киноактриса. 24. 
Инициалите на бивш главен счетоводител 
на „Тих труд” - Варна. 25. Странстващ поет 
музикант. 26. Малкото име на  американска 
актриса.  27. Съдба. 29. Вид сладък плод. 30. 
Първият Екзарх в България. 32 Инициалите 
на главния редактора на вестник „Труд”. 33. 
Кумир. 35. Балетна стъпка. 37. Двигател. 39. 
Река във Франция. 40. Богатство. 42. Герои-
ня от романа „Война и мир”. 43. Известна 
румънска гимнастичка. 45. Дърводелски 
инструменти. 46. Малкото име на известен 
американски мафиот. 47. Музикална нота. 
48. Частица от молекулата. 50. Кантон в 
Швейцария. 52. Метален лист. 53. Прозви-
ще на Скобелев. 54. Малкото име на главен 
счетоводител на СГБ.

ОТВЕСНО: 1. Малкото име на бивш главен 
редактор на в.Тишина. 2. Щат в Индия. 3. 
Подводно оръдие. 4. Инициалите на извес-
тен наш поп певец. 5. Вид топено сирене. 
6. Електрическо пиано. 7. Вид Руски само-
лети. 8. Град във Франция. 9. Столицата 
на Италия.10. Известен литовски артист. 
12. Измерване на земна площ. 14. Маши-
на, която тегли влак. 16. Съвършен пилот. 
17. Най-големият кино комплекс в София. 
19 Един от континентите. 21. Живот сред 
спокойствие и тишина. 23. Женски глас. 24. 
Планина в България. 26. Вид зеленчук. 28. 
Канадска поп певица. 31. Известен топ мо-
дел от Африка. 34. Литературно произведе-
ние. 36. Село в софийска област. 38. Марка 
някогашни български телефонни апарати. 
41. Река в България. 42. Името на българ-
ска актриса и певица. 44. Пушек. 48. Герой 
от американския сериал „Далас”. 49. Песен 
на Лили Иванова. 51. Единица мярка за съ-
противление.

Зоя Гюрова

връща в един купонджийски 
град. Платформи-коли и ди-
джеи пускат музика за хиля-
дите участници във фестивала. 
Фестивалът има правило, че 
всичко, което са донесли учас-
тниците, трябва да си го взе-
мат и върнат с тях обратно, тъй 
като той е направен изцяло от 
доброволци и няма специали-
зирана служба, която да чисти 
след тях, а задачата се стовар-
ва на група доброволци в края 
на фестивала.

Тази година основната 
тема на фестивала е посве-
тено на противопоставянето 
почит  и подигравка, вяра и 
убеждения, абсурд и възви-
шеност. Една от най-впечатля-
ващите творби на фестивала 
тази година е „Дървото Тене-
ре”, чиито автори са Алексан-
дър Грийн, Марк Слей, Заха-
ри Смит и Патрик Дийган от 
Сан Франциско, Калифорния. 

Скулптурата представлява ог-
ромно дърво с 15 000 листа, 
в които е вградено специал-
но LED осветление. Подобно 
на съименника си - считаното 
за най-изолираното дърво на 
Земята до разрушаването му 
през 1973 г. - Тенере служи 

като място за убежище и ри-
туал. Със стойки на повече от 
три етажа, то привлича мину-
вачите с обещанието за сянка 
и приключения – през  нощта 
светодиодите, скрити във вся-
ко листо, започват да светят 
в невиждана светлинна фее-

рия. Участниците, намиращи 
се под дървото, са озарени от 
тази възвишена светлина и се 
наслаждават на приятната му-
зика и изпълненията на живо.

Превод Петра Ганчева
(Снимките са от сайта на 

фестивала в интернет) 

Как ли бързо отминаха месеците на тази 
година. Ето, остава само още един - декем-
ври за 2017-а година.

И ще дойде Новата. Пак с надежди, пак 
с мисълта за приятни дни, пак с планове за 
работа, но и за отмора.

Предвидливите планират отдалеко.  За-
това и ние ще им помогнем отсега. 

Вижте календара вдясно. 

Очертават се няколко дълги почивки през 
новата година, за които от сега може да 
планирате пътувания или отпуски. Първата 
най-дълга почивка ни очаква през април, ко-
гато ще почиваме цели 4 дни за Великден.

А после, мислете и за другите.

Почивните дни през 2018 г. 


