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Във връзка с разширяване на медийната политика и поради необходимостта от заснемане на видео-
клипове с официална информация за публично разпространение чрез медийните звена на СГБ, 

Съюзът на глухите в България
обявява

конкурС 
за преводач на жеСтов език

Основната официална информация, която ще 
се превежда, е:
•	 Решения	на	УС	от	всички	заседания	за	2016	г.
•	 Други	официални	документи	на	СГБ

Вие сте идеалният кандидат, ако:
•	 сте	пластичен	и	с	артистични	движения
•	 владеете	отлично	жестовия	език
•	 имате	отчетлива	устна	артикулация
•	 сте	с	представителна	визия	и	се	обличате	с	вкус
•	 не	се	смущавате	от	камери
•	 не	се	затруднявате	да	разчитате	писмен	текст
•	 сте	в	София

Какво ще се изисква от Вас?
•	 да	участвате	в	заснемането	на	видеоклипове	във	

Видеоцентър СГБ
•	 да	превеждате	артистично	на	жестов	език	офи-

циалната информация на СГБ от текстови доку-
менти.

Ние ви предлагаме:
•	 възнаграждение	за	участието	
•	 гостоприемна	и	забавна	атмосфера
•	 реплики	на	аутокю	(при	необходимост)

Няма изисквания за:
•	 пол	
•	 членство	в	СГБ
•	 дали	чувате	или	не

Нужно	е	да	ни	изпратите	кратка	автобиография	със	снимка	до	18 април 2016 г.	Кандидатурите	изпращайте	на	
електронната	поща:	konkurssgb@abv.bg

С	одобрените	кандидати	ще	се	свържем	лично	за	събеседване,	а	победителят	в	конкурса	ще	бъде	обявен	чрез	
медийните	звена	на	СГБ	-	на	страниците	на	в.	„Тишина”,	в	сайта	на	СГБ	и	във	Фейсбук.	

Очакваме ви! Ръководството на СГБ

Срещи с Амбър Смок: за общуването, образованието
и защита на правата на хората с увреждания

На	17	февруари	2016	 г.	Факултетът	по	начална	и	предучилищна	педаго-
гика	към	СУ	„Св.	Климент	Охридски”	посрещна	 гост	–	 г-жа	Амбър	Смок,	
директор	на	Института	по	застъпничество	на	хората	с	увреждания	в	Чикаго,	
Илинойс	-	„Access	living”.	Г-жа	Смок	е	с	увреден	слух	и	провежда	обучения	на	
ресурсни	учители.	В	България	тя	бе	по	покана	на	Националната	асоциация	
на	ресурсните	учители	в	България	(НАРУ),	и	пожела	да	се	срещне	с	препода-
ватели	и	студенти	от	специалност	„Слухово-речева	рехабилитация”,	както	и	
с	представители	на	общността	на	хората	с	увреден	слух	у	нас.	Организацията	
на	срещата	бе	осъществена	от	доц.	д-р	Неда	Балканска,	ръководител	на	спе-
циалност	„Слухово-речева	рехабилитация”,	катедра	„Специална	педагогика	
и	Логопедия”	към	ФНПП.

продължава на стр. 12

Първа самостоятелна изложба на младата художничка 
с увреден слух Людмила Гъркова

На	4	февруари	т.г.	много	любители	на	
художественото	изкуство	се	събраха	в	га-
лерията	на	музей	„Борис	Христов”	на	ул.	
„Цар	Самуил”	43,	за	да	се	насладят	на		из-
ложбата,	наречена	„Чудодения	и	вдъхно-
вения”.

Представете	 си	 едно	 красиво	 моми-
че, сред картините, в които е нарисувала 
своя	 красив	 живот.	 Няма	 по-прекрасно	

нещо	 от	 това.	 Повярвайте	 ми!	Нямаше	 нищо	 по-красиво,	 	 по-изискано,	 и	
по-мило	от	Людмила	Гъркова,	застанала	сред	своите	картини.	Никога	не	съм	
го	виждала.	Картините	в	нейната	изложба		излъчват	невероятната	палитра	на	
богатата	ú	душевност.	Те	са	просто	лъчезарния	талант,	който	Господ	ú	е	дал!

продължава на стр. 14

Започна подготовката и провеждането на Общите 
отчетни събрания в ТО и РО на глухите за 2016 г.

За	 организационните	 процедури	 и	 за	 важни	 срокове,	 четете	 на	 стр. 3

Скъпи	 читатели	 на	 в.	 „Тишина”,	
промените	в	социалното	подпомага-
не бе приоритетна тема за министър 
Ивайло Калфин, който от началото 
на	2016-а	я	постави	като	водеща	за-
дача пред Министерството на труда 
и	социалната	политика.	На	28	януа-
ри	 2016	 г.	 той	 откри	пресконферен-
ция	 по	 повод	 визията	 на	МТСП	 за	
интеграцията	на	хората	с	ТЕЛК-ови	
решения, на която лично присъства 
и председателят на СГБ Николай Ни-
нов.

На 9 февруари той присъства и в 
МТСП,	където	бе	проведено	и	пър-
вото	 за	 тази	 година	 заседание	 на	
Националния	 съвет	 за	 интеграция	
на	 хората	 с	 увреждания	 (НСИХУ),	
водено от заместник-министъра на 
труда и социалната политика Лазар 
Лазаров.	 Там	 бяха	 представени	 ос-
новните насоки за промени в екс-
пертизата	 за	 работоспособността.	
Очаква	 се	до	края	на	м.	юни	т.	 г.	 да	
бъде напълно разработена нова нор-
мативна база, която да започне при-
ложение	през	2017-а.

В	 резултат	 на	 тези	 срещи	ще	 об-
общим	 най-важната	 информация,	
дочакала	 яснота:	 всички права на 
хората с увреждания, получени до 
момента, се запазват, включител-
но и пенсиите за инвалидност на 
лицата с дефинитивни състояния 
и пожизнени решения. Тези лица 
няма да подлежат на ново преосви-
детелстване и тяхната медицинска 
експертиза остава валидна. Новите 
дейности за оценка на работоспо-
собността се отнасят само за лицата 
в трудоспособна възраст и не зася-
гат лицата, които получават пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, и 
деца до 16 (18) години.

Министерството на труда и 
социалната	 политика	 (МТСП)	 е	
разработило	 „Основни	 насоки	 за	
усъвършенстване експертизата на 
работоспособността”,	 представени	
на	заседанието	на	НСИХУ	на	9	фев-
руари	 2016	 г.	 от	 Гълъб	 Донев,	 зам.	
министър на труда и социалната по-
литика.

от МтСп потвърдиха: без преосвидетелстване, 
пенсиите остават, правата запазени

Какво представлява този доку-
мент?

Най-общо,	 това	 е	 база	 за	 обсъж-
дане	 на	 начините,	 по	 които	 може	
да	 се	 подобри	 грижата	 към	 хората	
с	 увреждания	 и	 тяхното	 социално	
включване.	 „Основните	 насоки..”	 са	
първоначален документ, и не бива 
да се забравя, че като обект на пуб-
лично	 обсъждане	 ще	 търпят	 още	
изменения.	 За	 да	 се	 случат	 желани-
те	 промени,	 е	 нужна	 не	 само	 нова	
нормативна уредба, но и изменение 
на	 обществените	 виждания	 по	 от-
ношение	на	хората	с	увреждания.	А	
за	 целта	 е	 нужно	 съдействието	 на	
бизнеса, медиите, неправителстве-
ните	 организации,	 образователния	
сектор.	

Според	 „Основни	 насоки	 за	 усъ-
вършенстване експертизата на ра-
ботоспособността”,	 в	 последните	
години	 нездравословният	 начин	 на	
живот,	 състоянието	 на	 жизнената	
среда	 (архитектурна,	 транспортна,	
работна),	липсата	на	достатъчно	ефи-
касна профилактика на заболявания 
и	увреждания,	влошеното	състояние	
на пазара на труда, на образованието 
и здравеопазването са се превърнали 
в причина все повече хора в работос-
пособна възраст да разчитат на дохо-
ди	от	пенсия	за	инвалидност.	Заста-
ряващото	 население,	 нарастването	
на	 заболяванията,	 произтичащи	 от	
възрастта	 (сърдечно-съдови,	 двига-
телни,	 онкологични,	 диабет),	 също	
са допринесли да се увеличи броят 
на лицата, които разчитат основно 
на	паричните	обезщетения	от	соци-
алните	 системи.	 Всичко	 това	 налага	
да	 се	 преразгледа	 цялата	 система	 и	
да се усъвършенстват дейностите по 
медицинската	експертиза.

Кои са основните проблеми, 
които се очертават на преден план?

Преди	 всичко,	 експертизата за 
работоспособността.	В	досегашната	
практика териториалните експертни 
лекарски	комисии	(ТЕЛК)	и	Нацио-
налната експертна лекарска комисия 
(НЕЛК),	лекуващите	лекари	и	лекар-
ски	 консултативни	 комисии	 (ЛКК)	

извършваха медицинската оценка за 
временна или трайна неработоспо-
собност, експертиза на вид и степен 
на	увреждане,	и	потвърждаваха	или	
отхвърляха професионалния харак-
тер	 на	 заболяванията.	 Въз	 основа	
на	 експертните	решения	на	ТЕЛК	и	
НЕЛК,	 гражданите	 с	 увреждания	 -	
според	българското	законодателство	
- получаваха правото на инвалидни 
пенсии,	 социални	помощи,	 данъчни	
и митнически облекчения, карти за 
паркиране, специални образовател-
ни	 облекчения	 и	 много	 други.	 Тези	
права	остават	неотменени.	

До	 този	момент	на	 експертиза	 са	
подлежали	 всички	 лица	 с	 уврежда-
ния, независимо от възрастта им и от 
това	дали	работят	или	не.	Напредва-
нето на възрастта обаче като цяло е 
свързано	със	загубата	на	работоспо-
собност, независимо дали тези хора 
имат или нямат заболяване и затова 
не	 може	 да	 има	 еднакви	 критерии	
за оценка на работоспособността за 
всички лица, без да се вземе под вни-
мание	възрастовия	фактор.

Затова и експертните решения 
в	 този	 им	 (досегашен)	 вид	 са	 мно-
гофункционални	 и	 поради	 това	
–	 неефективни	и	неточни.	 	Необхо-
димо е медицинската експертиза и 
експертизата за работоспособност да 
са отделни и да се извършват по раз-
лични	 методики,	 но	 едновременно.	
Новата идея е медицинската експер-
тиза да определя вида и степента 
на увреждането на дадено лице, а 
експертизата за работоспособнос-
тта – дали може това лице, ако е в 
трудоспособна възраст, да работи.

Световната	 здравна	 организа-
ция	 (СЗО)	 е	изготвила	 универсален	
Класификатор,	включващ	Междуна-
родната класификация на човешката 
функционалност,	 уврежданията	 и	
здравето, и свързаните с нея реди-
ца	 други	 класификации.	 Най-общо,	
целта му е да въведе единни понятия 
за човешкото здраве и функционал-
ност,	 и	 се	 прилага	 почти	 навсякъде	
в	ЕС.	

продължава на стр. 8
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Така	стана,	че	точно	преди	откри-
ването	на	тазгодишния	юбилеен	фес-
тивал	„Сурва”	в	Перник	се	разболях.	
А	се	бях	зарекла	да	 го	видя,	 защото	
тази	година,	според	предварителните	
новини	за	провеждането	му,	фестът	
щеше	да	е	грандиозен	-	имаше	двоен	
юбилей	-	освен	петдесетгодишнина-
та,	той	бе	и	25-и	поред.

За	 мен	 „Сурва”	 е	 нещо,	 което	 не	
може	да	се	опише	с	всичките	думи	на	
света	и	няма	аналог	-	да	се	сравнява	с	

фестивала във Венеция, примерно, е 
абсурд.	И	веднъж	видиш	ли	„Сурва”	
-	край,	оставаш	си	завинаги	влюбен	
в	 него	 и	 ти	 се	 иска	 всеки	 път,	щом	
наближи	времето	 за	поредния	фест,	
да	си	там!	Именно	там	-	в	Перник,	на	
площада,	сред	хилядите	перничани	и	
гости,	 които	 потръпват	 неволно	 от	
мощните	звуци	на	трещящите	чано-
ве,	запленени	от	гледката	на	фантас-
тичните	маски	и	костюми	на	кукери-
те...	Омаяни	от	ритмите	на	гайдите	и	

тъпаните...	Вперили	поглед	като	хип-
нотизирани	в	битката	между	добро-
то	и	злото,	разигравана	от	поредната	
кукерска	 група...	 Времето	 неусетно	
литва	 и	 усещаш	 глад	 чак	 в	 късния	
следобед	едва	когато	носът	подушиш	
разнасящата	 се	 примамлива	 мириз-
ма на домашно вино и печена скара, 
на	дъхава	погача…

И докато си проклинах късмета, 
се сетих за моите приятели с увреден 

слух, членовете на териториалната 
организация	 в	Перник.	Казах	 си,	 че	
именно те, които редовно присъст-
ват	 на	 фестивалните	 дефилета,	 ще	
ми	 споделят	 разказа	 си	 „от	 първа	
ръка”	 за	 тазгодишната	 „Сурва”.	 Ето	
какво	ми	споделиха.

Откриването е било наистина 
зрелищно	 -	 на	 церемонията	 Ири-
на	 Бокова	 генерален	 директор	 на	
ЮНЕСКО,	 е	 връчила	 сертификата	
за вписването на народната тради-
ция	Сурова	в	Пернишко	в	листата	на	
живите	 човешки	 съкровища.	 Има-
ло	коне,	 горящи	факли,	 грохотът	на	
тъпаните	 мощно	 отеквал	 в	 гърдите	
им.	Фантастична	феерия	от	танци	и	

песни, изпълнени сред ефектни де-
кори и осветление направили неот-
разимо впечатление не само на моите 
приятели, но и на всички присъства-
щи,	а	те	били	десетки	хиляди!	Рекор-
ден	 бил	 броят	 на	 зрителите	 и	 гос-
тите, както и броят на участниците 
-	цели	110	маскирани	групи,	с	общо	
6	400	души	от	страната!	От	чужбина	
пък	дошли	19	групи	от	Сърбия,	Ма-
кедония,	 Гърция,	 Румъния.	 Най-ат-
рактивно	се	представили	групата	от	

Мали,	 която	 идвала	 за	 първи	 път:	
„Трябваше	да	видиш	една	рускиня	с	
рокля,	широка	над	50	метра;	имаше	
зомбита	 от	 Гърция;	 един	 сатана	 по	
къси	 гащи;	 дори	и	Фред	Флинстоун	
беше	на	дефилето!”

Участниците	 в	 пъстрото	 дефиле	
се надпреварвали кой повече да за-
бавлява	 зрителите,	 грохотът	 на	 ча-
новете се смесвал с руски частушки, 
македонски	зурни	и	тъпани.	Площа-

дът буквално се тресял от песни, тан-
ци	и	мощен	звън	на	огромни	чанове:	
„Ей,	най-готини	знаеш	ли	кои	бяха?	
Кукерите	 от	 едно	 село,	Ярджиловци	
-	маските	им	бяха	над	3	метра	висо-
ки! Имаше една, която изобразяваше 
змей	с	5	глави	с	голяма	опашка,	стър-
чеше	отзад	на	цели	2	метра!”

На втория ден приятелите ми, 
след	 като	 погледали	малко	 от	 кули-
нарното шоу на Иван Звездев, се за-
пътили	към	Двореца	на	културата,	за	

да	 видят	 и	 награждаването.	 И,	 тъй	
като	наградите	били	цели	16,	отдел-
но	 имало	 и	 награди	 от	 кмета	 и	 от	
областната	управа,	че	и	Федерацията	
на	 европейските	 карнавални	 градо-
ве	 също	 връчила	 призове	 -	 на	мои-
те хора за малко да им писне и да се 
приберат, но изтърпели някак си до 

финала.	Който	завършил	не	по-мал-
ко	зрелищно	и	пищно	-	цели	два	часа	
не	можели	да	се	нагледат	на	приказ-
ното шоу с танци, тъпани, факли, 
завършило с цветните фойерверки в 
тъмновиолетовото	небе…	

Петра Ганчева 
Снимки pernjklive

Бележка на автора: За тези, които 
се интересуват, подробна информа-
ция	за	„Сурва-2016”	в	Перник	има	на	
http://www.surva.org.	Пак	там	са	пуб-
ликувани изчерпателната история на 
фестивала,	традициите	в	Пернишко,	
конференцията по време на фестива-
ла	и	др.

Малък разказ за  
големия фестивал

От около 
две	 години	 и	
половина СГБ 
има своя стра-
ница в соци-
алната	 мрежа	
фейсбук.	 По	
последни дан-
ни постоянни-
те посетители 

и	тези,	които	я	харесват,	са	над	1330	
души,	 като	 само	 миналата	 година	
страницата	 е	 посетена	 от	 близо	 98	
000	 души	 от	 страната	 и	 чужбина.	
Но	не	 това	 е	най-важното	в	 случая,	
а	една	изключително	полезна	част	от	
опциите	на	фейсбук	-	възможността	
за	директно	общуване	чрез	писмени	
съобщения.	Благодарение	на	нея	все	
повече стават хората, които използ-
ват тази форма за контакт с адми-
нистратора,	 за	 да	 получат	 помощ	 и	
отговор	 на	 въпроси	 или	 проблеми,	
които	ги	интересуват	и	вълнуват.

Някои,	като	Румяна	Иванова,	тре-
ньор по бадминтон на националния 
отбор	на	 глухите,	отправиха	покана	
за	 включване	 в	 тяхната	 професио-
нална	 дейност:	 „От	 м.	 януари	 т.	 г.	
набираме	 деца,	 на	 възраст	 12-15г.,	
може	 и	 по-малки.	 Тренировките	 се	
провеждат	 всеки	 ден	 от	 19.00-20.30	
в Национална спортна академия и са 
напълно	 безплатни	 за	 вас!	 При	 нас	
тренират	 Габриела	 Спасова	 и	 Алекс	
Йорданов,	като	групите	не	са	само	за	
глухи	деца.	Ще	се	радвам	да	се	свър-
жете	с	мен	по	фейсбук	или	на	e-mail	
ivanova_rumyana@yahoo.com”	

Разбира	се,	нямаше	как	да	не	спо-
делим	 тази	 изключително	 мила	 по-
кана - като спорт бадминтонът е из-
ключително	популярен	сред	хората	с	
увреден	слух.

Но	повечето	от	съобщенията	бяха	
предимно въпроси от най-различен 
характер - на едни ни беше лесно да 
отговоря	 веднага,	 докато	 на	 други,	
като	 запитването	 на	 Таня	 Ляпче-
ва	 -	 „Можете	ли	да	ми	дадете	инфо	
за това как законово са уредени в 
Европа	 нещата	 относно	 излъчване-
то на новини, предавания и филми 
със	субтитри?”	-	се	наложи	да	търся	
информация	 в	 продължение	 на	 два	
дена	и	я	открих	в	сайта	на	Европей-
ския	парламент	и	Съвета	на	Европа	
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
bg/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32010L
0013&from=EN).

Именно това търсене на точния 
отговор	 провокира	 и	 публикацията	
тук - чрез споделянето й на страни-
ците	 на	 вестник	 „Тишина”,	 въпро-
сите	и	отговорите	да	стигнат	до	по-
вече	 хора.	 Защото,	 съгласете	 се,	 не	
всички хора с увреден слух, особено 
по-възрастните	 и	 живеещите	 в	 от-
далечените	малки	 градчета	 и	 села	 в	
провинцията	имат	интернет,	компю-
три,	лаптопи	или	друга	техника,	чрез	
която да ползват и достъп до повече 
информация!

Курсовете	за	обучение	на	жестов	
език бяха един от най-често задава-
ния въпрос от хора в цялата страна, 
сред	които	Михаела	Сергеева,	Мари-
на	 Калчева	 и	 Ива	 Стоянова:	 „Здра-
вейте!	Интересуваме	се	организират	
ли	се	курсове	по	жестомимичен	език	
някъде в страната и ако да - къде 
мога	да	се	информирам	за	тях?”

След	консултация	с	Даниела	Ми-
нева,	 която	 в	 момента	 отговаря	 за	
Центъра	 за	 професионално	 обу-
чение към СГБ, изпратих следната 
информация:	 „По	 начало	 курсовете	
се	 откриват	 всяка	 година	 през	 ок-
томври и то само ако има достатъчен 
брой набрани кандидати за участие в 
тях.	В	момента	върви	курс	в	София.	
Курсовете	се	провеждат	от	Центъра	
по	обучение	към	СГБ.	Адресът	е:	Со-
фия-1000,	 ул.	 „Денкооглу”,	 №	 12-14,	
Съюз	 на	 глухите	 в	 България,	 Цен-
тър	за	професионално	обучение.”	На	
тези,	 които	 бяха	 от	 други	 градове,	
дадох и конкретни насоки с адреси, 
имена и телефони за лицето, което 
да им предостави подробна инфор-
мация.

Ганка Незами от Сливен помоли 
за информация относно покупката 
на	 слухов	 апарат:	 „Здравейте!	 Глуха	
съм	 с	 едното	 ухо	 и	 имам	 нужда	 от	
слухов	апарат.	Мога	ли	да	разчитам	
на	помощ	от	 държавата	 („Соц.	 гри-
жи”)	за	закупуването	му?	Трябва	ли	
да	мина	на	преглед	през	ТЕЛК	коми-
сия?	И	какъв	е	редът	за	подпомагане?	
Ще	ви	бъда	много	благодарна,	ако	ми	
отговорите.”	 Ето	 и	 обстоятелстве-
ния	 отговор	 (който	 е	 публикуван	 и	
в	сайта	слухови-апарати.ком):	„Това,	
което е необходимо за отпускане на 
целева	 помощ	 от	МТСП	 за	 закупу-
ване	 на	 дигитални	 слухови	 апарати	

съгласно	приложение	№	7	към	чл.	40,	
ал.	 1	на	Правилника	 за	приложение	
на	 Закона	 за	 интеграция	 на	 хората	
с	 увреждания	 е	 следното:	 трябва	 да	
се вземе направление от личния ле-
кар за специалист по ушни, носни и 
гърлени	болести,	с	което	посещавате	
специализирана лекарска комисия 
(ЛКК)	 за	 издаване	 на	 медицински	
протокол.	Този	протокол	за	лица	до	
18	 години	 се	 издава	 от	 специализи-
рана	 ЛКК	 по	 Ушни,	 носни	 и	 гърле-
ни	 болести	 (УНГ)	 към	 клиниките	
на	университетски	МБАЛ	(УМБАЛ)	
в	 градовете	 София,	 Пловдив,	 Ста-
ра	 Загора,	 Варна	 и	 Плевен.	 За	 лица	
над	 18	 години	 протоколът	 се	 изда-
ва	 от	 специализирана	 ЛКК	 по	 УНГ	
болест	 към	 клиника	 (отделение)	 по	
УНГ	 болести	 при	 областни	 МБАЛ	
или	 УМБАЛ.	 3.	 С	 така	 полученият	
медицински протокол и предвари-
телно написана молба-декларация 
за	 отпускане	 на	 парична	 помощ	 за	
закупуване на един слухов апарат 
и	20	броя	батерии	(за	деца,	учащи	и	
студенти	 –	 2	 апарата	 и	 40	 батерии).	
До	7	дни	трябва	да	Ви	бъде	издадена	
заповед за отпускането на социална 
помощ,	като	от	ДСП	до	края	на	след-
ващия	месец	ще	Ви	изплатят	сумата	
в	 брой	 или	 ще	 я	 преведат	 на	 Ваша	
банкова	 сметка	 (по	 избор).	 С	 полу-
чената сума и изследването на слуха 
(аудиограмата	 от	медицинския	про-
токол)	отивате	за	избор,	настройка	и	
получаване	на	нов	дигитален	слухов	
апарат в някой от слухопротезните 
центрове.	А	 ако	 вече	имате	издаден	
медицински	протокол	от	ЛКК,	може-
те	да	закупите	веднага	слухов	апарат	
и батериите със собствени средства, 
като	полагащата	Ви	се	сума	до	лими-
та	 на	 помощта	 от	 ДСП	ще	 Ви	 бъде	
възстановена	в	кратък	срок	от	ДСП	
срещу	 представянето	 на	 фактурата	
и приемо-предавателния протокол 
за	 апарата.	 Паричните	 помощи,	 от-
пускани	от	ДСП	за	закупуване	на	ци-
фрови слухови апарати са в следните 
размери:	 Цифрови	 слухови	 апарати	
за	неосигурени	лица	-	1	бр.	на	всеки	
6	г.	-	406	лв.

Цифрови	слухови	апарати	за	оси-
гурени	лица	-	1	бр.	на	всеки	5	г.	-	480	
лв.

Цифрови	 слухови	 апарати	 за		
деца,	учащи	и	студенти:	едностранно	
-	1	бр.	на	всеки	3	г.	-	600	лв.;	двустран-
но	-	2	бр.	на	всеки	3	г.	-	1200	лв.

Батерии	 за	 слухови	 апарати	 -	 20	
бр.	всяка	година	-	1.20	лв./бр.”

На	същата	тема	-	слуховите	апара-
ти	 -	изпрати	съобщение	и	Светлана	
Горанова.	В	написаното	от	нея	обаче	
личеше,	че	няма	абсолютно	никаква	
представа	 за	 това	 как	и	 защо	 се	из-
писват слухови апарати, тъй като 
настойчиво искаше някой, който е 
доволен от слуховия си апарат, да 
сподели с нея информация за марка, 
модел,	цена	и	откъде	може	евентуал-
но	да	си	го	купи!!!	Опитах	се	да	обяс-
ня на Светлана, че така не се прави, 
че апаратът не е вид стока, като ка-
феварка	 примерно,	 за	 да	 го	 ползва	
на	 база	 споделено	 възхищение	 от	
модела	и	цената,	но	тя	реагира	много	
обидено:	„Благодаря	за	отговора,	но	
не	 ми	 казвате	 нещо,	 което	 не	 знам.	
И все пак съм на мнение, че за вся-
ка техника си има определени марки, 
които	 са	добри.	Помолих	 за	помощ,	
не	ви	карам	да	правите	реклама.	Явно	
тази	 дума	 не	 ви	 е	 позната.”	 Отново	
се	 наложи	 да	 обяснявам,	 че	 „това,	
което	искате,	не	е	помощ,	разберете	
го.	Най-добронамерено	обясних	-	за	
Ваше добро е да си направите пълно 
изследване на слуха и на база препо-
ръките,	които	са	ви	дали	аудиологът	
и	 лекарят-специалист	по	УНГ	боле-
сти, да си вземете апарат! Все едно да 
искате някоя приятелка, която си е 
купила	парфюм,	да	го	препоръча	на	
друга,	а	тя	може	да	е	алергична	към	
него!	 А	 относно	 рекламата	 -	 всяко	
споменаване, показване или демон-
стриране на определен модел или 
марка на фирма или производител на 
дадена	стока	или	продукт	е	реклама!”

Помощ	 в	 страницата	 потърси	 и	
един симпатичен млад човек от Гор-
на	 Оряховица,	 Владимир	 Николов:	
„Здравейте!	 Членува	 ли	 се	 в	 този	
съюз	 и	 как	мога	 да	 се	 включа	 в	 съ-
юза?”	 Зарадвах	 се,	 естествено,	 на	
интереса	 му	 и	 отговорих:	 „Разбира	
се,	че	може	да	се	включите	-	в	Горна	
Оряховица	 има	 районна	 организа-
ция	 на	 глухите,	 на	 която	 координа-
тор	е	Мариана	Станчева.	Адресът	на	
офиса	(казват	му	„клуб	на	глухите”)	е	
ул.	„Отец	Паисий”,	№	61.	За	да	стане-
те член, трябва да подадете молба-за-
явление до ръководството на район-
ната	 организация	 (РО),	 членският	

внос	 е	 5	 лв.	 годишно.	До	2	 седмици	
трябва	 да	 ви	 отговорят	 дали	 са	 ви	
приели	за	член.”

Доста	 често	 ни	 пишат	 и	 майки	
на деца с увреден слух, които, като 
всички	 майки,	 са	 загрижени	 за	 тях.	
Ваня Гераксиева ни питаше откъде 
да	 си	 купи	 речник	 на	 жестов	 език:	
„Здравейте,	 имам	 дете	 с	 увреден	
слух,	на	9	г.	и	половина.	Ходим	в	учи-
лище	за	глухи,	не	можем	да	се	разби-
раме	с	него,	защото	се	опитвахме	да	
го	научим	да	говори	без	жестомими-
ка,	но	не	става.	Сега	търся	отнякъде	
да	си	закупя	жестомимичен	речник.	
Можете	 ли	 са	 ми	 кажете	 откъде	
бих	 могла	 да	 си	 закупя	 такъв?	 Ще	
ви	 бъда	 благодарна	 за	 помощта!	Не	
сме	от	София,	от	Асеновград	сме,	но	
малкия	учи	в	Пловдив	в	училището	
за	глухи.	Оттам	ни	бяха	обещали,	ко-
гато	беше	първи	клас,	да	ни	помогнат	
да си намерим и купим такъв речник, 
но вече е в трети клас и те ни казаха, 
че вече няма от къде да се закупи та-
къв	речник…”	Потвърдих,	че	да,	„За	
съжаление,	в	момента	речници	няма	
да намерите никъде - изчерпани са, 
а	в	близко	бъдеще	не	се	очертава	да	
се	 преиздават.”	Майката	 ми	 се	 видя	
компютърно	 грамотна,	 затова	 ми	
хрумна	идеята	да	я	свържа	с	Цветан	
Кунчев,	 педагогически	 съветник	 в	
училището	в	кв.	„Павлово”	в	столи-
цата,	който	от	години	се	занимава	с	
глухи	деца	и	владее	отлично	жестов	
език	 (ЖЕ).	 Чрез	 видеоразговори	 по	
скайп	 (програмата	 за	 чат	 и	 видео)	
Кунчев	 можеше	 да	 проведе,	 един	
вид,	онлайн	уроци	по	ЖЕ	с	нея	и	да	
й	помогне	по	такъв	начин	да	общува	
пълноценно	със	сина	си.	Майката	уж	
прие идеята - но така и не се обади 
повече,	да	й	помогнем.	

А	 Надежда	 Николова,	 чиято	 дъ-
щеря	завършва	12	клас	тази	година,	
ни питаше дали има някакви об-
лекчения за кандидатстване за нея 
за	 висше	 образование.	 Отговорих	
положително:	 „Съгласно	 чл.	 68,	 ал.	
3,	т.	2	от	Закона	за	висшето	образо-
вание кандидат-студенти - инвали-
ди	с	трайни	увреждания	и	намалена	
работоспособност	70	и	над	70	на	сто,	
успешно участвали в конкурсните 
изпити, се приемат при облекчени 
условия и по ред, определени с пра-
вилника за дейността на висшето 
училище.	На	основание	чл.	 70,	 ал.	 2	
от закона, студентите, докторанти-
те и специализантите - инвалиди с 
трайни	 увреждания	 и	 намалена	 ра-
ботоспособност	 70	 и	 над	 70	 на	 сто	
имат право на специални облекче-
ния,	регламентирани	в	правилници-
те	на	висшето	училище.	Съгласно	чл.	
95,	ал.	5,	т.	2	от	същия	закон	лица	с	
трайни	 увреждания	 и	 намалена	 ра-
ботоспособност	70	и	над	70	на	сто	се	
освобождават	от	заплащане	на	такси	
в	държавните	висши	училища.	Уча-
щите	се	инвалиди	или	деца	на	роди-
тели инвалиди имат право на соци-
ални	стипендии	и	други	облекчения	
съгласно	 Закона	 за	 висшето	 обра-
зование.	 ...	 И,	 съгласно	 Наредба	 за	
държавните	изисквания	за	приемане	
на	студенти	във	висшите	училища	на	
Република	България:	(2)	Инвалидите	
с	първа	и	втора	 група	инвалидност,	
военноинвалидите,	кръглите	сираци	
до	25-годишна	възраст,	навършена	в	
годината	 на	 кандидатстването,	май-
ките с три и повече деца и близна-
ците, които кандидатстват едновре-
менно	в	едно	и	също	висше	училище,	
представят документ, удостоверя-
ващ	тези	обстоятелства,	заедно	с	до-
кументите	по	чл.	5,	т.	2.”

Най-хубавото	съобщение	оставих	
за	 накрая,	 защото	 беше	 изпълнено	
не	 само	 с	 добри	 намерения	 и	жела-
ние	за	сътрудничество,	но	и	с	много	
топли	думи	и	пожелания	за	успешна	
година	на	всички.	Авторката	е	Семра	
Хасан,	 секретар	 на	 териториалната	
организация	 на	 глухите	 в	 Момчил-
град:	 „Здравейте.	 Искам	 да	 изпратя	
за	 вестник	 „Тишина”	 снимки	 от	 ко-
ледното	 ни	 тържество.	 Обещавам	
ви,	че	често	ще	получавате	новини	и	
снимки	от	нас.	Имам	сестра,	която	е	
глуха,	брат	ми	е	слабочуващ	и	затова	
много	 добре	 познавам	 проблемите	
на	 глухите	 хора.	Пожелавам	ви	 да	 е	
успешна	новата	2016	година!”

Изпратеното	 от	 Семра	 Хасан	
беше публикувано не само във вест-
ника,	 но	 и	 в	 страницата	 на	 съюза.	
Благодарих	от	сърце	и	искрено	вяр-
вам,	че	ще	ни	се	обаждат	по-често	с	
позитивни и хубави новини от тех-
ния	прекрасен	край.	Дано	стават	все	
повече хората като Семра!
Петра Ганчева, администратор на  

ФБ страницата на СГБ

радост, че сме търсени и гордост - че ни вярват!
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Да си спомним…
На	 27.12.2015	 година	 се	 навършиха	 25	 години	 от	

смъртта	 на	 КИРЯК	 ПЕЕВ	 ЧИНГАРОВ	 -	 основател	 и	
дългогодишен	организационен	секретар	на	районната	
организация	на	глухите	в	Хасково.

Има хора, които оставят диря в паметта на следва-
щите	поколения.	Такъв	е	и	Киряк	Пеев,	който	ще	ос-
тане	в	историята	на	съюзната	ни	дейност	като	един	от	
най-достойните	и	уважавани	деятели.

Да	сведем	глави	в	негова	памет,	 с	признателност	и	
благодарност	 пред	 неговата	 незаменима	 личност	 и	
професионализъм.	Такъв	го	познавахме	и	такъв	ще	ос-
тане в сърцата ни!

От ръководството на РО на глухите в Хасково

ЖАЛЕЙКА
С	дълбока	скръб	съобщаваме,	че	на	24	февруари	

т.	 г.	 загубихме	 безвъзвратно	 нашата	 дългогодишна	
членка	 и	 активистка	 Йорданка	 Делчева	 Трапанска	
(родена	на	6.09.1948	г.).	Ще	ни	липсват	нейната	ведра	
усмивка, добротата и всеотдайността, които проявя-
ваше не само към близките, но и към приятелите и 
всички,	които	я	познаваха	и	обичаха.

Изказваме своите най-искрени съболезнования 
на	семейството.

Поклон	пред	светлата	й	памет!	Нека	почива	в	мир!
От ръководството на РО на глухите в Дупница, 

приятели и познати

Случайността	 понякога	 е	 нещо	
невероятно.	Случайността	идва	миг-
новено,	и	носи	толкова	много	богат-
ство	 –	 за	 събития,	 за	 минали	 през	
живота	 хора,	 които	 по	 някакъв	 на-
чин са оставяли следа, но са остана-
ли	малко	забелязани	и	оценени.

Една	такава	случайност,	ме	срещ-
на	с	Надежда	Миладинова.

Най-възрастните	в	СГБ	я	помнят.	
Помнят	я	като	активната	глуха	жена,	
работила	през	годините	–	повече	от	
60,	 със	 страст	 и	 достойнство	 за	 съ-
юзното	 ни	 дело.	Помнят	 я	 най-вече	
старите софиянци, като член на ра-
йонната	организация	от	1947	година.	
И	досега	книжката	й	е	надлежно	за-
верена.

Срещата	ми	с	нея	бе	тиха,	но	тол-
кова	 мила.	 Срещата	 ми	 бе	 за	 час,	
според	 уговорката.	Но	 емоционална	
–	както	никоя	друга	досега.

Посрещна	ме	на	прага	на	дома	си	
една мъничка, крехка на вид и мило-
видна	 старица	 на	 86	 години.	 Всъщ-

ност	–	една	жена	със	силни	очи,	кои-
то	никое	време	не	е	могло	да	покори	
и	подчини	на	своите	капризи.

Една	 жена,	 която	 –	 както	 сама	
казва,	винаги	е	вървяла	на	„гребена”	
живота.	Която	не	 е	 търсила	 угодата	
от постове и почести, а напротив,  
винаги	 е	 била	 в	 епицентъра	 на	 бу-

рите и събитията, дори и в личния 
си	живот,	където	никога	не	 е	имала	
застой	 и	 покой.	 А	 е	 искала	 само	 да	
върши	добрини...

Такава	я	видях,	такава	я	усетих.
Ето	как.
Още	малка	 –	 едва	 деветгодишна,	

губи	слуха	си	след	прекаран	менин-
гит.	 Семейството	 й	 са	 бежанци	 от	
Македония, а тя учи до трето отде-
ление	 във	 Видин.	 Недоимъкът	 оба-
че	 почти	 я	 откъсва	 от	 училището.	
Втората	й	майка	не	я	обича	много,	а	
баща	й	се	разкъсва	между	немотията	
и	любовта	към	момиченцето	си.	На-
края	я	изпраща	в	пансиона	за	глухи	
деца,	 който	 тогава	 се	 наричал	 Дър-
жавен	институт	за	глухонеми.

И	там	попада	на	хора.	Първият	й	
учител	е	Венелин	Иванов,	тогава	въз-
питател.

„Отначало	ми	беше	много	трудно,	
исках	 да	 се	 върна	 при	 баща	 си,	ми-
слех,	че	Видин	е	близо.	Не	разбирах	
мимиката	 на	 глухите	ми	 другарчета	

и	 все	 гледах	 да	 бъда	 по-близо	
до	 г-н	 Иванов.	 Благодарение	
на	 него	 успях	 бързо	 да	 усвоя	
езика	на	жеста	и	да	се	приобщя	
към	 заобикалящата	 ме	 среда.	
Не	мога	да	забравя	и	друг	свой	
учител	 –	 Никола	 Янулов.	 При	
него	 обучението	 беше	 строго	
индивидуално	 –	 той	 викаше	
учениците при себе си един по 
един,	 те	 сядаха	 на	 стол	 срещу	
него	 и	 четейки	 по	 устните	 му,	
ученикът	 повтаряше	 след	 него	
ясно	 и	 отчетливо	 всяка	 дума.	
Сега	вече	знам	колко	търпели-

вост,	 колко	 труд	 е	 влагал	 той,	 за	 да	
ни	обучи	в	говор.	Най-важно	за	нас	
бе	да	се	научим	да	говорим.	И	беше	
много	сложно,	много	бавно	и	мъчи-
телно, ден след ден, с упоритост и 
търпение всяко едно дете да се на-
учи	 да	 произнася	 отделните	 звуци.	
Аз	 говорех,	 знаех	 и	 азбуката,	 а	 г-н	

Янулов ми да-
ваше	 книжки	
и ме караше 
да пиша, за да 
не преча на 
другите.

По-късно,	
в	 7-ми	 клас	
любима	 учи-
телка ми беше 
Вера Иванова, 
съпругата	 на	
Венелин Ива-
нов.	 Бях	 вече	
сираче, а през 
ваканциите за 
Коледа, или 
Великден тя 
ме взимаше у 
тях, получа-
вах подаръци, 
топли дреш-

ки,	 обувки.	 Тогава	 имаше	 и	 друга	
традиция	 –	 през	 летните	 ваканции	
някои от родителите на мои съуче-
ници	ме	взимаха	при	тях	на	село.	И	
така беше не само с мен, така беше с 
всички	ни.

И	оттогава	–	от	ученическите	го-
дини, ние станахме неразделни при-
ятели.	И	бяхме	силни!	Защото	знаех-
ме,	че	не	сме	сами.		

Така	 свикнах	 да	живея.	С	 обеди-

нената	сила	на	глухите	около	мен.
През	 1946	 година	 напуснах	 учи-

лището,	 а	на	 следващата	 година	по-
стъпих	 на	 работа	 в	 „Тих	 труд”.	 Бях	
шивачка,	 в	 най-щастливите	 години	
от	моя	живот.	Имах	работа,	бях	сред	
своите,	 които	 ме	 уважаваха	 за	 мо-
ите	 умения.	 И	 тогава	 намерих	 своя	
другар	 в	 живота.	 Единственият,	 за	
когото	 се	 ожених,	 когото	 обичах	 и	
цених	–	Любен	Клисарски.	И	напук	
на всички бях най-добрата му, макар 
и	втора	жена.	Той	работеше	в	пласт-
масовия	 цех.	 Беше	 хубавец	 и	 сред	
най-добрите танцьори в състава на 
софийската	 организация.	 Печелеха	
много	конкурси	и	всички	го	познава-
ха	и	го	ценяха	като	активист	и	силен	
човек.

	Бог	не	ме	дари	с	щастието	да	родя	
свое	дете,	но	на	бог	и	на	него	дадох	
силата	си	да	отгледам	неговия	син.	И	
трите	ми	внучета	–	все	мъжки	деца,	
които	ме	дариха	и	с	правнуци	вече.

Обединената	сила	на	глухите	пра-
веше	 тогава	 живота	 ни	 динамичен,	
осмислен	 и	 богат.	 Всеки	 искаше	 да	
даде	повече,	да	изпъкне	с	делата	си.	
Благодарна	 съм	 на	 първия	 основа-
тел	 и	 радетел	 на	 делото	 на	 глухите	
г-н	Марчо	Радулов,	който	предложи	
мен,	 Васил	Панев	и	 още	много	 дру-
ги	младежи	 за	 членове	 на	Централ-
ния	 съвет	 на	 СГБ.	 Никога	 няма	 да	
забравя	 дружбата	 и	 единомислието	
с	 Тодор	 Котев,	 Илия	 Червенков,	 Ге-
орги	Добруджалиев	и	още	много	ос-
нователи	от	Пловдив,	Варна	Бургас	и	
Горна	Оряховица.	 Повечето	 вече	 не	
са	между	живите.	Но	за	другите	–	пи-
шете	сега	във	вестник	„Тишина”.		Да	
се учат младите не само за историята 
на	нашия	съюз,	но	и	да	знаят	за	сила-
та на единомислието и обединяване-
то, което ни донесе толкова успехи и 
добри	дни.

/Бележка	 на	 редакцията:	 Обеща-
ваме	да	го	сторим.	А	следващият	ни	
събеседник	ще	бъде	пак	жена.	И	пак	
непокорна,	и	пак	силна.	Очаквайте!/	

Надежда	Миладинова	 има	много	
съюзни	отличия.	Сред	които	и	Медал	
за	 особени	 заслуги.	И	много	 грамо-
ти	и	награди	–	за	изяви	в	социалната	
дейност, за работа с младите и с въз-
растните	хора.

Сега	 живее	 сама.	 Съпругът	 й	 си	
„отишъл”	наскоро,	а	в	големия	апар-
тамент	 са	 вече	 само...	 спомените.	
Подредила	ги	е	навсякъде	–	снимки,	
плакати,	цял	куп	с	вестник	„Тишина”.	
И	ги	преподрежда	всеки	ден	–	в	 за-
висимост от онова, за което си мисли 
понякога.	За	да	продължава	да	живее	
със	съюза!	С	вестника	се	информира	
за	всичко	ставащо	в	съюза	–	редовен	
абонат	 е	 от	 четиридесет	 години.	 А	
активността си пази с членството в 
организацията.	Но	я	мъчи	изолаци-
ята.	„Навремето	–	казва,	ние	се	гри-
жехме	както	за	младите	деца,	така	и	
за	възрастните	хора.	Традиция	беше	
да	 ги	каня	у	дома	по	празници,	или	
без повод - да приказваме, да се ве-
селим...

Сега	не	е	така.	За	най-възрастни-
те	хора,	тези,	които	вече	не	могат	да	
ходят	на	сбирките	в	съюза,	никой	не	
го	 е	 грижа.	Никакъв	 знак	 за	 съпри-
частност	и	 уважение	нямам	сега.	 За	
съжаление	 и	 живота	 въобще	 много	
се	 промени.	 На	 улицата	 ме	 е	 страх	
–	 глуха	 съм.	Веднъж	ми	откраднаха	
портмонето	 с	 последните	 пари.	 И	
сега	 си	 стоя	 в	 къщи	–	 племенникът	
ми	 само	 пазарува	 и	 ме	 приглежда.	

надежда Миладинова:
живеЯ СЪС СиЛата на ГЛуХите окоЛо Мен

Това	е.	Синовете	и	вну-
ците	 ми	 са	 в	 Америка.	
Всичките.	 Канят	 ме	 да	
отида	 при	 тях.	 Ама	 не	
мога	 –	 не	 искам	 да	 си	
напусна	България.	

 И с тази болка си-
гурно	ще	си	отида.

	 Може	 пък	 новите	
ръководители	на	Съюза	
да	 помислят	 –	 да	 бъде	
създадено	 общежитие,	
или старчески дом за 
самотни	 глухи	 хора,	
където	 да	 се	 издържат	
с	 пенсиите	 си.	 Защото	
на	нас,	глухите,	повече,	

отколкото	 на	 всички	 други	 хора	 ни	
е	нужно	да	имаме	контакти.	Та	нали	
само	с	контактите	помежду	ни	сме	се	
чувствали	пълноценни	и	достойни.

	 Сега	 забравата	 ни	 носи	 горчи-
вина.	Да,	ще	живеем	със	своите	спо-
мени,	ще	 ги	повтаряме	 в	 ума	 си,	 но	
как	 да	 бъдеш	 сам...	 Сълзите	 все	 не	
спират...”

Снимаме	Надя	в	дома	й	–	за	да	за-
печатаме	спомените	й.	

А	тя	ни	изпраща	с	купа	сладкиши.	
Сама	ги	е	приготвила	–	да	ги	носим	
със	здраве	на	всички,	там	в	съюза.	Да	
похапнат,	и	да	бъдат	весели...

Така	и	тя	ще	е	щастлива!
Йорданка Димитрова

На	основание	програмата	за	дей-
ност	и	Устава	на	СГБ	през	тази	годи-
на	в	съюзните	поделения	(ТО	и	РО)	
трябва да се проведе отчетна кампа-
ния, която да започне с отчетни съ-
брания	в	ТО	и	РО	и	да	приключи	с	
провеждането	 на	 отчетно	 събрание	
на	пълномощниците	на	СГБ.

За	 провеждане	 на	 събранията	 в	
ТО	и	РО	определяме	следния	

ГРАфиК:
1.	 За	 общите отчетни събрания 

в ТО - от 15.03.2016 г. до 10.05.2016 
г.,	 като	 графика	 с	 датите,	мястото	и	
часовете на събранията се определят 
от	PC	на	РО.

2.	За	отчетните събрания на пъл-
номощниците на РО - от 10.05.2016 
г. до 20.05.2016 г.,	като	графика	с	да-
тите, мястото и часовете на събрани-
ята	се	определят	от	PC	на	РО.

Съгласно	Устава,	дневният	ред	на	
събранията	в	ТО	и	РО	да	бъде	след-
ният:

1.	 За	 териториалните	 организа-
ции	(ТО):

а)	 Отчет	 за	 дейността	 на	 Съвета	
на	организацията	(СО)	за	2015	г.;

б)	Приемане	на	програма	 за	дей-
ност	на	ТО	за	2016	г.;

в)	Други	текущи.
2.	За	отчетните	събрания	на	пъл-

номощниците	на	РО:
а)	Отчет	за	дейността	на	PC	на	РО	

за	2015	г.;
б)	Отчет	за	дейността	на	Районна-

та	контролна	комисия	за	2015	г.;
в)	Приемане	на	програма	 за	 дей-

ност	на	РО	за	2016	г.;

г)	Други	текущи.
В	 общите	 отчетни	 събрания	 на	

ТО	 участват	 всички	 редовно	 отче-
тени	 членове	 на	 ТО,	 като	 се	 спазва	
решението	 на	 Общото	 събрание	 на	
пълномощниците,	 проведено	 през	
м.	декември	2009	година,	за	промени	
на	чл.	27	от	Устава	на	СГБ,	а	именно:	
„Чл.	27.	Общото	събрание	се	счита	за	
законно, ако присъстват най-малко 
половината	 от	 всички	 членове.	 Ако	
не	се	яви	нужното	число,	събрание-
то	се	отлага	с	един	час	по-късно	при	
същия	 дневен	 ред	 и	 се	 счита	 за	 за-
конно,	колкото	и	членове	да	се	явят.	
Решенията	се	вземат	с	мнозинство	50	
процента	плюс	един	глас	от	присъст-
ващите.”

В срок до 10.03.2016 г. да се из-
пратят в ЦУ на СГБ графиците за 
провеждане на събранията в ТО и 
РО (дата, място, час на провеждане, 
отговорници).

Не пропускайте в едномесечен 
срок да осъществите необходимата 
информационна разгласа по места 
за датите на провеждане на събра-
нията на ТО и РО.

В 14-дневен срок след провежда-
нето на събранието на пълномощ-
ниците на РО да се изпрати в ЦУ на 
СГБ копие от протокола на събра-
нието.

Разходите	 по	 провеждане	 на	 съ-
бранията	в	ТО	и	РО	са	от	предвиде-
ните	за	целта	средства	и	бюджетите	
на	РО	за	2015	г.

За допълнителни въпроси и раз-
яснения	 се	 обръщайте	 към	 ЦУ	 на	
СГБ,	отдел	„Организационно-масов”.

ВАЖНО: започна подготовката и 
провеждането на общите отчетни 

събрания в то и ро на глухите  
за 2016 г.
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празници: БаБинден и Свети ваЛентин
Съюзен живот

Отново празнувахме
21	януари	2016	г.	Студено.	Много	студено.	Сняг	е	покрил	цяло	Хасково.	Въпреки	студа	-	ще	

празнуваме	Бабинден!	Днес	клубът	на	РО	е	клуб	на	„най-готините	баби”…	Началото	на	празника	
е	обявено	за	16	часа,	но	още	от	14	часа	в	клуба	ухае	на	баници	и	топла	питка…	Както	обикновено,	
масите са отрупани с различни сладострастия, някои от тях направени от сръчните ръце на ба-
бите.	Залата	е	топла,	настроението	е	приповдигнато	и	весело.	В	задушевната	атмосфера	водещата	

(и	тя	баба)	разказа	как	се	е	празнувал	този	празник	в	миналото;	какво	е	било	отношението	към	
бабата,	която	е	помагала	да	се	роди	детенце…	Припомни	как	са	раждали	жените	в	миналото	и	как	
раждат	днес;	и	че	всяка	майка	родила	и	отгледала	дете,	заслужава	почит	и	уважение.	Но	почит	и	
уважение	заслужават	и	бабите,	защото	в	забързаните	делници	на	майките	и	татковците	те	пома-
гат	много	за	отглеждането	и	възпитанието	на	своите	внуци.

Жените	с	много	любов	споделиха	свои	съкровени	мисли	за	майчинството,	за	смисъла	на	този	
празник.	И	както	си	му	е	редът,	подаръци	-	хавлиена	кърпа	и	сапунче,	получиха	най-младата	и	
най-възрастната	баба.

Имаше	и	томбола,	от	която	всеки	спечели	и	отнесе	по	нещичко	в	дома	си.
Празникът	продължи	със	сладки	приказки	до	тъмно.	И	какво	по-хубаво	от	това	-	когато	сме	

заедно,	 когато	 забравяме	макар	и	 за	няколко	часа	 трудните	 делници	и	 се	 чувстваме	истински	
щастливи	хора!

Сега	ръководството	на	РО	подготвя	организацията	за	честването	на	обичания	от	всички	Ден	
на	виното	и	на	влюбените	-	14	февруари,	когато	отново	ще	сме	заедно.

На 21 януари ръководството на РО-Хасково честити рождения ден на Кристина Григоро-
ва – председател на РО, като й пожела да е здрава, млада и щастлива. Да бъде благословена, с 
любов и нежност надарена и с усмивка вечно озарена!

Късмет във всяко нейно начинание!
Дора Христозова, координатор РО-Хасково

Вълнуващи мигове
Бабинден	е	един	от	големите	народни	женски	празници,	посветен	на	„бабите”	-	жените,	които	

някога	са	помагали	на		младите	булки	и	невести,	когато	са	раждали.	Обредността	през	този	ден	е	
подчинена	главно	на	желанието	да	се	засвидетелстват	почит	и	уважение	към	възрастните	жени,	
които	са	„бабували”	на	родилките.

По	стар	стил	Бабинден	се	чества	на	21	януари,	като	тази	година	малко	позакъсняхме	с	отбе-
лязването	му	заради	лошото	време.	След	като	отминаха	студовете,	отговорничките	от	женсъвета	
направиха	всичко	необходимо,	за	да	се	случи	тържеството.	В	сградата	на	клуба	се	събраха	млади	
и	стари	жени,	заедно	с	малки	дечица,	като	всяка	бе	приготвила	нещо	вкусно	от	вкъщи.

За	пресъздаването	на	обичая	тази	година	имахме	късмет,	че	сред	нас	бе	младо	семейно	моми-
че,	очакващо	първата	си	рожба	в	края	на	февруари.	То,	заедно	с	две	по-възрастни	жени	в	ролите	
на докторката и бабата-акушерка, пресъздадоха обичая, като предизвикаха искрена изненада и 
радост	сред	останалите.	Някои	се	разчувстваха	и	се	появиха	издайнически	сълзи	в	очите	от	въл-
нение…	

Накрая	младата	родилка	дари	„бабата”,	пожелавайки	й	здраве	и	още	дълги	години	все	така	да	
помага	така	на	невестите-родилки.	Всички	отправиха	своите	поздравления	към	младото	момиче,	
като	й	пожелаха	лесно	раждане,	здрава	и	спокойна	рожба.

Маргарита Друмева, РО-Шумен

С вдъхновение и артистичност пресъздадоха традицията
Празнуването	 на	 Бабинден	 от	 русенци	 с	 увреден	 слух	 от	 години	 е	 едно	 от	 най-очакваните	

събития	в	клуба	на	РО.	Традицията	продължава	да	живее,	тъй	като	е	свързана	с	раждането	на	

новия	човек.	Макар	и	в	осъвременен	вид,	членовете	отбелязаха	подобаващо	този	така	обичан	
и	от	стари	и	от	млади	празник,	на	който	отдадоха	почит,	уважение	и	признателност	към	всички	
„баби”.	Защото	това	са	хората,	които	през	времето	са	отдавали	силите,	знанията	и	уменията	си	за	
продължаване	на	човешкия	род.

Подготовката	на	празника	започна	по-отрано,	а	на	21	януари	в	16	часа	клубът	се	оказа	тесен	
за	всички	присъстващи.	Като	истински	артистки	в	пресъздаването	на	дълголетната	традиция	се	
представиха	успешно	Мариана	Маркова,	Божана	Стефанова,	Стела	Христова,	Валентина	Мари-
нова,	Мария	Филева	и	Галя	Михайлова.	Те	буквално	се	вживяха	в	ролите	си	и	пресъздадоха	много	
реалистично	израждането	на	бебето,	къпането	и	повиването	му,	даруването	на	„бабата”.	И	дълго	
бяха	аплодирани	за	хубавото	изпълнение.	А	накрая,	разбира	се,	имаше	и	почерпка	за	всички.

Стефка Тончева, РО-Русе

Веселие в клуба
В	днешно	време	тази	традиция	е	загубила	доста	от	обредните	си	обичаи.	Но	все	още	по-въз-

растните	членки	на	организацията	ни	се	събират	да	я	честват	с	много	смях	и	веселие.	Така	беше	
и	на	8	януари	в	клуба,	където	баби	и	майки	с	много	хумор	и	желание	пресъздадоха	традицията,	
имитирайки	раждането,	бабуването	и	даруването	на	почетната	гостенка	-	бабата.	Сред	богато	на-
редената	трапеза	и	изиграният	спектакъл	всички	бяха	развеселени	и	щастливи.	Сладките	приказ-
ки	нямаха	край,	всяка	гледаше	да	разкаже	история	или	случка	от	своя	живот,	свързан	с	празника.	
Някои	припомниха,	че	едновремешният	обичай	още	се	спазва	по	селата,	като	още	преди	изгрев	
слънце	майките	с	деца	от	една	до	тригодишна	възраст	отиват	на	чешмата	да	налеят	прясна	вода.	
В	котлето	с	водата	пускат	стрък	босилек	или	здравец.	Вземат	калъп	сапун	и	една	нова	кърпа	и	се	
отправят	към	дома	на	бабата,	за	да	й	„полеят”.	Поливането	на	бабата-акушерка	се	извършва	под	
плодно	дърво	в	градината,	върху	дръвника	или	отпред	на	стълбите.	Всяка	жена	подава	на	бабата	
сапуна,	полива	й	вода,	за	да	се	измие	и	я	дарява	с	пешкира,	който	е	донесла.	След	това	бабата	из-
бърсва	мокрите	си	ръце	в	полите	на	невестите,	за	да	са	плодовити	и	по-лесно	да	раждат;	закичва	
ги	и	с	китка	здравец,	вързана	с	червен	и	бял	конец.	Често	при	поливането	бабата	хвърля	с	шепите	

си	вода	нагоре	и	подскача	три	пъти,	като	изрича:	„Да	рипкат	децата	и	да	станат	бели	и	червени!	
Колкото	капки,	толкоз	берекет	и	здраве!”	В	голям	град	като	нашия	отдавна	вече	тази	традиция	
няма	как	да	се	спазва,	но	затова	пък	нашите	баби	и	майки	не	пропускат	всяка	година	да	отдадат	
почит	на	жените,	помагали	за	успешната	поява	на	новия	живот.

3	в	1	-	така	празнувахме!
На	3	февруари	2016	г.	по	традиция	се	събрахме	в	залата	на	РО,	да	почетем	българския	празник	

Трифон	Зарезан	или	Деня	на	лозаря.	По	принцип	празникът	се	отбелязва	на	1	февруари,	но	зара-
ди	ангажименти	на	част	от	членовете,	решихме	да	го	отложим	за	сряда	(3	февруари).	Председа-
телят	на	РО	Красимир	Михалев,	след	единодушния	избор	на	всички,	връчи	короната	на	Царя	на	
виното	на	Мирослав	Богданов	с	пожеланията	на	всички	присъстващи	за	спорна	година	и	руйното	
вино	да	е	благодатно	и	не	спира	да	тече	през	цялата	година.

Новият	„цар”	разказа	на	всички	за	значението	и	смисъла	на	този	празник:	„Трифон	Зарезан	е	
посветен	на	свети	Трифон	и	се	чества	от	лозарите,	градинарите	и	кръчмарите	1	февруари,	когато	
българската	православна	църква	официално	отбелязва	Трифоновден.	Свети	Трифон	се	счита	за	
покровител	на	лозята,	лозарите,	градинарите	и	кръчмарите.	Съгласно	стародавна	традиция,	рано	



Тишина 529 февруари 2016 Съюзен живот
сутринта	стопанката	омесва	хляб,	сготвя	и	кокошка,	която	се	пълни	с	ориз	или	булгур.	Кокошката	
се	вари	цяла,	а	след	това	се	препича	на	саджак	(пиростия).	В	нова	вълнена	торба	се	слагат	питата,	
кокошката	и	бъклица	с	вино.	С	такива	торби	на	рамо	мъжете	от	селото	отивали	на	лозето.	Там	
се	прекръствали,	с	косерите	(лозарските	ножици)	от	три	главини	отрязвали	по	три	пръчки.	След	
това	отново	се	прекръствали	и	поливали	с	донесеното	вино	лозите.	Този	ритуал	се	наричал	„за-
рязване”.	След	това	всички	се	събирали	да	избират	„Цар	на	лозята”.	Едва	след	това	започвало	и	
общо	угощение.	„Царят”	е	окичен	с	венец	от	лозови	пръчки,	който	носи	на	главата	си.	Колкото	до	
празничната	трапеза,	тя	трябва	да	бъде	приготвена	с	необходимото	внимание	от	страна	на	дома-
кинята.	Освен	питката	и	пълнената	кокошка,	на	празника	се	предлагат	ядки	от	орехи,	лешници,	
фъстъци	или	сушени	плодове.	Виното	също	е	задължително	за	този	празник.	Казват,	че	каквото	
вино	има	на	трапезата	на	Трифон	Зарезан,	такова	вино	ще	дадат	лозите	през	годините…”

Младите	и	влюбените	се	събраха	на	12	февруари	в	бистро	„Орехчето”,	за	да	отпразнуват	Деня	
на	влюбените	в	уютна	и	приятна	обстановка.	А	защо	избраха	да	е	на	12-и,	а	не	в	самия	ден,	на	14-
и?	Ами,	защото	повечето	от	тях	са	на	работа	през	седмицата	и	искаха	да	отдъхнат	пълноценно	в	
събота	и	неделя.	И	така,	след	края	на	работния	ден,	всички	се	събраха	заедно,	за	да	се	повеселят,	
потанцуват	и	почерпят.	Прекараха	една	чудесна,	изпълнена	с	приятни	емоции	вечер	и	си	тръгна-
ха	преизпълнени	с	емоции.

Сутринта	на	самия	празник	-	14	февруари,	в	неделя,	част	от	нас	отидоха	в	парка,	където	отново	
се	отдадохме	на	спортни	игри	и	забавления.	Заредени	с	енергия	и	чист	въздух,	се	отправихме	към	
центъра	на	града,	за	да	присъстваме	на	честването	на	Трифон	Зарезан.	Там,	по	стара	традиция,	
празничното	шествие	на	Цар	Трифон	беше	посрещнато	с	пита	хляб,	мед	и	бъклица	вино.	Изви	се	
кръшно	хоро,	в	което	се	включихме	и	ние,	а	също	и	много	от	публиката	край	нас.	Малко	по-навъ-
тре,	на	една	от	поляните	беше	извисил	снага	висок	стълб,	със	закачени	на	най-високото	торбички	
с	награди.	Както	повелява	традицията,	който	стигнеше	до	върха	му,	печелеше	наградата.	Най-ве-
че	 за	 децата	беше	много	интересно	да	 гледат	как	цяла	дузина	 смелчаци	 се	пробваха,	 а	накрая	
победителят	се	оказа	от	състава	на	танцовия	ансамбъл!	По	обед	празненството	продължи	пред	
читалището	„Климент	Охридски	1858”	с	музикалния	спектакъл	„Вила	се	лоза	винена”,	където	бе	
зарязана	ритуално	и	Орфеевата	лоза.	А	привечер	в	залата	на	читалището	публиката	избра	Цари-
ца	Лозана	и	Цар	Лозан…	Естествено,	че	ние	също	дадохме	своя	глас	за	избора.

Нека	не	забравяме	хубавите	български	празници	и	веселите	спомени,	които	ни	остават	след	
тях!

Антония Хубенова

и при нас бе забавно
Както	 всяка	 година	 през	 яну-

ари, така и тази районният съвет 
на	РО	на	глухите	в	Ямбол,	органи-
зира	провеждането	на	традицион-
ния и обичан от всички майки и 
баби ден, в който се отдава почит 
на	жените,	помогнали	за	идването	
на	всеки	един	нов	живот	на	земята.	
И	така,	макар	времето	да	бе	много	
студено	 и	 мразовито,	 на	 21	 яну-
ари	 клубът	 на	 РО	 гостоприемно	
посрещна	 всички	жени,	 дошли	 за	
празника.

Както си е по традиция, най-на-
пред беше пресъздаден ритуалът с 
раждането	на	бебето,	а	след	това	и	
младите,	 и	 дългогодишните	 баби	
почерпиха за тяхно здраве и за 
здравето	на	внуците	си.

Председателката	 на	 РО	 Радка	
Радева	поздрави	всички	за	празни-

ка	и	пожела	на	всички	майки	да	раждат	с	лекота	здрави	и	хубави	рожби,	а	на	бабите	-	да	са	живи	
и	здрави,	за	да	помагат	и	да	се	грижат	с	много	любов	за	внуци	и	правнуци.	Сред	шеги	и	закачки,	в	
сладка	раздумка,	до	късните	следобедни	часове	жените	се	забавляваха	и	веселиха.

Живка Димова, РО-Ямбол

Две в едно
Празниците	продължават.	Колкото	повече	зимата	си	отива,	толкова	

по-хубави	празници	идват!	Много	 харесвани	и	 обичани	 от	 всички	 са	
двата	празника	-	Денят	на	лозята	и	виното	(Трифон	Зарезан)	и	Денят	на	
любовта	и	влюбените	-	Св.	Валентин.

И	така	на	11	февруари	в	клуба	на	РО	на	глухите	в	Хасково	в	аванс	се	
проведе	тържество	по	повод	на	двата	празника.	Залата	се	оказа	тясна,	за	
да побере всички, които бяха дошли, за да се повеселят и заради виното, 
и	заради	любовта.	Какво	по-хубаво	от	това?	Единият	празник	е	весел	и	
традиционен,	а	другият	-	посветен	на	най-вечното	в	този	свят	-	любовта.	
Настроението	на	всички	беше	приповдигнато,	масите	пак	са	отрупани	с	
вкусотии:	пити,	баници,	погачи;	имаше	бъклица	и	менче	с	вино;	а	също	
и	най-различни	сладки…	Разбира	се,	и	ВАЛЕНТИНКИ	-	сърчица	с	пос-
лания,	символи	на	любовта!

А	ето	го	и	един	от	зарезанджиите	-	Митко	Асенов,	облечен	в	нацио-

нална	носия	 с	ножица	в	ръка,	 преметнал	шарена	 торба	през	рамо,	 застанал	пред	 „истинската	
лоза”	и	показва	как	се	зарязва	лозето.	Всички	гледат	с	голям	интерес	ритуала	и	им	става	най-ве-
село,	когато	Трифон-лозарят	полива	„лозата”	с	вино	и	благославя	за	берекет.	Накратко,	всички	
бяха	запознати	от	ползата,	а	и	от	вредата	(особено,	ако	се	прекалява	с	употребата!)	на	виното	за	
здравето	на	човека.

Комисия	 дегустира	 донесените	 домашно	приготвени	 вина	и	 по	 достойнство	 оцени	най-до-
брото	от	тях.	Наградата	спечели	виното	на	Иван	Русев,	което	заслужи	най-доброто	мезе	за	вино	
-	ароматна	смядовска	луканка,	която	с	охота	бе	опитана	от	присъстващите.

След	като	водещата	поздрави	всички	по	повод	двата	празника,	всички	с	апетит	се	хвърлиха	да	
опитват	апетитните	ястия	от	трапезата.

През	цялата	вечер	цареше	топла	и	задушевна	приятелска	атмосфера,	изпълнена	с	много	поже-
лания	за	здраве	и	обич.

Идеята	беше	в	този	красив	празничен	ден	да	кажем	на	хората	да	се	обичат.	Да	го	правят	всеки	
ден,	а	не	само	на	празник.	Да	даряват	любов	и	да	раздават	малки	изненади	и	подаръчета	на	люби-
мия	човек	и	на	близките	си.	И	винаги	да	казват,	че	ги	обичат.

Нека	във	всички	наши	делници	и	празници	да	има	искрена	обич	и	топлина	между	нас!
Дора Христозова, РО-Хасково

Много смях, танци и хорà
Ние,	от	ТО	на	глухите	в	Търговище,	наистина	прека-

рахме	Деня	на	 влюбените	 с	много	 веселие,	 танцувахме	
до	премала	и	играхме	хорà	до	късно	вечерта	в	ресторант	
„Къщата”!	Това	бе	една	наистина	незабравима	вечер	за	
всички	нас…	Бяхме	си	измислили	забавни	игри,	от	кои-
то буквално 
ни заболяха 
стомасите от 
смях.	 На	 все-
ки	 на	 гърдите	

имаше по едно червено сърчице - символ на празника 
и	 на	 любовта,	 която	 изпитвахме	 към	 най-близкия	 си	
човек,	 на	 когото	 бе	 посветена	 тази	 празнична	 вечер.	
А	народните	танци	са	ни	в	кръвта	-	който	е	истински	
българин,	само	той	знае	как	кипва	кръвта,	щом	задумка	
тъпанът!

Маргарита Друмева, РО-Шумен

Почетохме и св. Трифон, и св. Валентин
И	тази	година	членовете	на	РО	на	глухите	в	гр.	Русе	не	пропуснаха	по	традиция	да	отпразнуват	

заедно	и	двата	празника.
На	14	февруари	от	12	часа	в	клуба	се	проведе	тържество	по	случай	празника	на	лозарите	Три-

фон	Зарезан	и	Деня	на	влюбените.	Спазихме	и	традициите	-	окичихме	с	венец	от	лозови	пръчки	
„царя”	на	лозята,	 „зарязахме”	лозето	и	накрая	проведохме	дегустация	на	вината,	произведени	
от	нашите	членове.	Първо	място	спечели	виното	на	председателя	на	РО	Владимир	Владимиров.

Не	забравихме	и	влюбените	-	Мариана	Маркова	разказа	защо	и	как	се	е	зародило	празнува-
нето	на	Деня	на	влюбените,	като	сподели	и	много	любопитни	факти,	свързани	с	празника.	После	
имаше	много	наздравици	с	пожелания	за	любов,	за	добър	берекет	на	вино,	за	здраве,	радост	и	
късмет…	Накрая	председателят	Владимир	Владимиров	отправи	поздрави	до	всички	участници	и	
каза,	че	няма	значение	кой	празнува	Трифон	Зарезан	и	кой	-	Свети	Валентин	важното	е	хората	да	
се	обичат	и	уважават	помежду	си.	И	нека	така	да	бъде	и	занапред!!!

Стефка Тончева, РО-Русе

В плен на любовта и виното
Любов	и	вино,	вино	и	любов!	-	двете	магнетични	удоволствия,	които	движат	света,	откакто	

свят	светува.	А	месец	февруари	ни	предоставя	изобилие	и	от	двете.	Дали	ще	се	преклоните	пред	
св.	Трифон,	покровителят	на	лозарите,	винарите	и	божествения	нектар	–	виното,	или	ще	послед-
вате	модата	влетяла	от	запад	и	ще	отдадете	почит	на	св.	Валентин	и	любовта,	то	и	в	двата	случая	
не	ще	сбъркате.	Защото	и	любовта,	и	виното,	са	неразделно	свързани	с	живота	ни.	Еднакво	упой-
ващи,	търсени	и	желани	през	всеки	етап	на	времето	ни,	онзи	малък	къс	отрязък	битие,	наречен	
живот.

На	13	февруари	членовете	на	РО-Пловдив	се	събраха	да	отбележат	деня	на	влюбените,	обилно	
полят	с	вино.	Безспорно	този	празник	предоставя	добри	възможности	за	 забавление,	 а	извес-
тен	факт	е,	че	глухите	хора	умеят	да	се	забавляват	впечатляващо.	Още	повече,	когато	екипът	по	
организацията	на	мероприятието	е	изцяло	от	хора	с	увреден	слух.	Невероятни	виртуози	са	в	из-
мислянето	на	забавни	до	припадък	игри,	закачки	и	номера.	И	в	тази	празнична	вечер	екипът	на	

празника	–	Стоян	Герджиков,	
Гюлфидан	 Кършева	 и	 Велко	
Алексиев	 подготви	 небивали	
забавления,	 елегантно	 реду-
вани с танци, вино и наздра-
вици.

Още	 с	 пристигането	 гос-
тите	 се	 посрещаха	 привет-
ливо	 от	 Гюлфидан	 и	 Велко,	
като	 на	 дамите	 господинът	
поднасяше	 валентинка.	 Ор-
ганизаторите	бяха	помислили	
за специално внимание към 
нежния	 пол,	 заради	 който	
силната	част	на	света	е	готова	
да	води	люти	битки	и	войни.	
Любов!	 В	 името	 на	 любовта	
светът	 е	 пламвал	 неведнъж	

неудържимо.	Но	 тази	 вечер	 високите	 градуси	и	 силните	пламъци	проблясваха	 както	 в	 очите,	
така	и	в	надпреварата	по	време	на	игрите,	и	техният	пожар	не	надвиши	допустимите	норми	за	
световни	стълкновения.	Огънят	беше	трансформиран	в	луди	танцови	вихри	и	смях,	смях…	Иг-

рите на нашите инициатори на празника 
бяха атрактивни, дръзки и необичайни, но 
много	 забавни,	 весели	 и	 интересни,	 обез-
ателно	изпълняващи	се	в	екип	по	двама	–	
дама	 и	 кавалер.	 В	 първата	 игра	 господата	
трябваше	да	сложат	жартиер	на	партньор-
ката	в	играта,	като	за	целта	очите	им	бяха	
завързани с кърпа, използването на ръце 
бе	 забранено,	 а	 жартиера	 се	 придържаше	
само	 със	 зъби.	 Веднага	 щом	 жартиера	 се	
окажеше	на	бедрото	на	дамата,	двойките	се	
изправяха	и	следваше	втората	част	от	игра-
та, в която дамата трябваше с устни да спре 
люлеещата	се	между	двама	им	близалка	във	
формата	на	сърце.	Господата	си	оставаха	с	
превързани	очи	и	отговорността	за	финал-

ния	успех	падаше	на	нежните	плещи	(по-точно	устни)	на	дамите.	Във	втората	игра	господата	пре-
мериха	физическите	си	сили	и	издръжливост	в	носенето	на	жените	на	конче,	на	ръце	и	на	коляно.	
Най-издръжливата	двойка	печелеше	награда.	Последваха	игри	с	пукане	на	балони	по	всевъзмо-
жен	атрактивен	начин	и	помощни	средства,	като	духала	и	помпички.	Тези	игри	се	оказаха	доста	
забавни и ексцентрични, предизвикаха 
оживен	смях	и	нестихващи	коментари	
за	оригиналното	мислене	на	организа-
торите, които бяха съумели да съчетаят 
в	едно	любов,	смях,	шега	и	забавление.	
И	състезаващи	се,	и	публика,	бяха	изу-
мени от неочакваните обрати в бораве-
нето с помпичките и духалата, с чиято 
помощ	играещите	трябваше	да	надуват	
балони до пръсване, и то не по един или 
два, а по три - пет, като печеливша бе 
двойката, която първа успееше да спука 
определената	бройка	балони.	Тези	игри	
бяха колкото забавни и иновативни, 
толкова	и	изморителни.	Оказа	се,	че	да	
спукаш	балон	между	две	притискащи	се	 тела	не	 е	чак	толкова	лесна	работа.	Изисква	желание	
за	успех,	общи	усилия	и	най-вече	работа	в	екип.	Така	както	е	необходимо	и	в	живота.	Браво	на	
нашите	организатори,	които	показаха,	че	както	в	играта,	така	и	в	живота	важна	е	отборната	игра,	
а	не	индивидуалната	машинация!	Още	повече,	че	в	любовта	екипността	е	първостепенна	необхо-
димост,	а	уважението	и	равнопоставеността	са	другите	належащи	условия	за	хармония	и	успех!

За	финал	имаше	томбола,	в	която	се	разигра	едно	голямо	плюшено	сърце,	което	замина	в	дома	
на	щастливо	семейство.	Нека	бъдат	все	така	щастливи	и	влюбени,	и	активни	в	нашите	меропри-
ятия!	Цяла	вечер	организаторите	бяха	неуморни	на	дансинга	и	в	забавата.	Отправяме	им	нашите	
най-искрени	пожелания	за	дълго	семейно	щастие	и	разбирателство!

Празненството	се	оказа	изключително	весело	и	забавно	за	всички	присъстващи.	Бе	наситено	
с	атракции,	изненади,	шеги	и	наздравици.	Всъщност	наздравиците	не	спряха	цяла	вечер.	А	дали	
ще	се	опием	от	вино	или	от	любов,	това	няма	значение.	По-важно	е	това	да	ни	прави	щастливи!

Тилка Кайрякова,  РО Пловдив
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в подготовка за първи март
На	14	 януари	 тази	 година	 децата	

от	 специалното	 училище	 за	 деца	 с	
увреден	 слух	 в	 гр.	 София	 посети-
ха	 спектакъла	 „	 Те	 и	 Маргаритка-
та”,	 представен	 в	 залата	 на	 теaтър	
„Славянска	 беседа”,	 където	 успяха	
да	 разгледат	 и	 текущата	 изложба	
на	 картини.	 Организираното	 посе-
щение	 беше	 инициатива	 на	 тяхната	
преподавателка в Неделното учили-
ще	 г-жа	 Силвана	 Павлова.	 Разбира	
се, бяха поканени и хора с увреден 
слух	 от	 Съюза	 на	 глухите,	 за	 които	
бе	 изготвена	 специална	 брошура	 с	
част	 от	 сценария.	 Постановката	 бе	
изградена	специално	за	хора	със	слу-
хово-говорни	проблеми.	Тази	идея	се	
заражда,	когато	г-жа	Павлова	и	про-
фесионалните актьори Марияна Ко-
ева,	Здравко	и	Камен	Коев	се	срещат	
на сцената в проект на единствения 
театър на слухово увредени актьори 
в	теaтър	„Мим-Арт”.	По	време	на	те-
кущата	работа	 става	 ясно,	 че	никой	
професионален	 театър	 досега	 не	 е	
правил	 нещо	 специално	 за	 хората	 с	
увреден	 слух	 или	 изобщо	 за	 хората	
извън	норма.	След	близо	една	година	
Мирослав	 Стоилов	 режисира	 идея-
та	и	се	получава	един	изключително	
атрактивен интерактивен продукт, 

а	именно	постановката	„Те	и	Марга-
ритката”.	 След	 прекрасните	 отзиви	
на	децата	и	другите	слухово	увреде-
ни зрители, които разбираха абсо-
лютно	всичко,	което	се	случваше	на	
сцената,	без	да	се	налага	жестов	пре-
вод, екипът реши да потърси сътруд-

ничеството	 на	 Съюза	 на	 глухите	 в	
България	за	продължаване	на	проек-
та.	Идеята	е	да	се	направят	предста-
вления	в	няколко	 града	в	България,	
където има съсредоточено слухово 
увредено	 население.	 Предстои	 да	 се	
кандидатства и да се надяваме, да 
спечели.

А	 сега	 няколко	 думи	 за	 самия	
спектакъл.	 „	 Те	 и	 Маргаритката”	
представлява	 мулти-жанров	 теа-
трален продукт без думи, базиран 

на елементи от клоунадата и кукле-
ния	 театър.	 Основните	 му	 изразни	
средства	 са	 етюдно	 разкриване	 на	
действието,	ярки	клоунадни	жестове	
и	оценки,	натоварване	на	един	и	същ	
предмет с разнообразни, нетипични 
функции	 и	 изграждане	 на	 диалози	
между	 персонажите	 само	 посред-
ством	 три	 гласни	 -	 „О”,	 „Е”	 и	 „Ъ”.	
Липсата	 на	 драматургичен	 текст	 го	
доближава	до	безсловесния	театър	и	
го	прави	лесен	за	възприемане	както	
от редовия зрител, така и от хора със 
слухово-говорни	затруднения.

Проблематиката,	заложена	в	спек-
такъла е актуална и пряко свързана с 
ежедневието	на	хората	извън	норма.	
Изследвана е темата за бариерите 
в	 общуването	 между	 индивидите	 и	

трудностите да се приеме 
„различната“	 гледна	 точка.	
Сюжетът	 разкрива	 какво	 се	
случва,	когато	всеки	иска	да	
наложи	собственото	си	мне-
ние и позиция върху остана-
лите	 и	 как	 грешното	 разби-
ране	 за	 „обгрижване”	 може	
да нарани не само околните, 
но	 и	 обекта	 на	 обожание.	
Загатната	 е	 идеята,	 че	 съв-
местното	 съществуване	 и	
пълноценно	 общуване	 меж-

ду	индивидите	 е	 възможно	 едва	ко-
гато	човешкото	съзнание	бъде	осво-
бодено	 от	 натрупания	 „боклук”	 от	
предразсъдъци и фалшиви привър-
заности.

Поздравления	за	смелите	актьори	
Димитър	Драганов,	Марияна	Коева,	
Мая Младенова, които поеха всички 
рискове в това предизвикателство! 
Да	им	пожелаем	успех!

Силвана Павлова

Празници

На	18	февруари	 в	СОУ	 за	 деца	 с	
увреден	 слух	 „Свети	 Иван	 Рилски”	
бе	 отбелязана	 трагичната	 годишни-
на	 от	 гибелта	 на	 човека,	 за	 когото	
всеки	 българин	 пази	 в	 сърцето	 си	
светла обич и непокътната от пре-
вратностите на времето национална 
гордост	-	Васил	Левски.

Гости на мероприятието бяха 
представители	 на	 ЖГЕРБ	 и	 много	
родители;	 специален	 гост	 бе	 дирек-
торът	 на	 училището	 Росен	 Милач-
ков.	

В	началото	на	тържеството	проз-
вучаха	думите	на	Апостола,	цитира-
ни	от	Полина	Тодорова:	„За	Отечест-
вото	работя!”	За	свободна	България,	

„те и МарГаритката” - СпециаЛен СпектакЪЛ

възпоменание за апостола

в	която	живеем	днес.	Оби-
чайте родината си, както я 

обичаше Васил Лев-
ски и бъдете достой-
ни хора! - обърна се 
тя	към	присъстващи-
те.	 Затрогващо	 проз-
вучаха и думите на 
Росен	Милачков,	пос-
ветени на тази велика 
и страшна дата, в коя-
то	 България	 се	 прос-
ти	завинаги	с	един	от	
най-свидните си си-
нове.	 Възпитаниците	
от	 училището	 изпъл-

1 март  –  фолклорен празник Баба Марта

3 март  –  освобождението на България от  
османско владичество

8 март  –  Международен ден на жената

13 март  –  Сирни заговезни

14 март   –  начало на великденския пост

19 март  –  Св. теодор тирон /тодоровден/ 

25 март  –  Благовещение (блага вест) и  
фолклорен празник Благовец

календар

Както	 всяка	 година,	 така	 и	 тази	
в	кръжока	за	тъкани	пана	с	ръково-
дител	 Елена	 Илиева	 в	 СОУ	 за	 ДУС	
в столицата учениците с радост и 
желание	се	включиха	в	направата	на	
мартенички	 -	 коя	 от	 коя	 по-ориги-
нални	и	красиви.	Сръчните	ръце	на	
Ивана	и	Александра	и	тяхната	ръко-
водителка	 Елена	 пресъздават	 умело	
една	 от	 уникалните	 български	 тра-
диции,	която	не	 съществува	никъде	
в света - сплитането на червени и 
бели конци в най-различни форми, с 
които деца и възрастни се закичват 
на	Първи	март	-	за	здраве,	късмет	и	
благополучие.

Петра Ганчева

ниха	 стихове,	 посветени	 на	 Левски.	
Бе	 изключително	 вълнуващо	 да	 се	
види и чуе как деца с увреден слух 
напевно,	 почти	 без	 никакви	 греш-
ки,	редяха	стих	след	стих	и	трогнаха	
всички до сълзи - те възкресиха с 
детско, непресторено и искрено сло-
во	своя	образ	за	Апостола!

Невероятен един час от обичай-
ния	делник,	в	който	Левски	оживя!

След	 тържествената	 част	 се	 про-
веде традиционното състезание 
„Лъвски	 скок”,	 в	 което	 победители	
станаха	Мюслюм	Ферхатов	и	Никол	
Миленова	(ІІ-ІV	клас);	Марин	Розов	
и	Роза	Орлинова	(VІ-VІІІ	клас);	Све-
жен	Розев	и	Мергизе	Асенова	(Х-ХІІ	
клас).

Надка Ботева, главен учител и 
слухово-речеви рехабилитатор
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не	с	характерни	танци.	Планирани	са	
семинари с образователен характер 
(история,	теория	на	балета).

Курсовете	са	за:	начинаещи	(деца	
от	 6	 до	 8	 години,	 като	 се	 приемат	
деца	от	5-годишна	възраст);	напред-
нали, вече занимавали се с балет 

(от	 8	 до	 14	 години);	
за	 жени	 (желаещи,	
без	 ограничение	 на	
възрастта).	 	 Зани-
манията на студио 
„Класика”	в	Зала	1	на	
СГБ	ще	се	провеждат	
два пъти седмично 
по един астрономи-
чески час в дните по-
неделник, вторник, 
петък и събота - по 
график,	 съобразен	 с	
възрастта и напре-
дъка	на	децата.	Часо-
вете са съответно от 

е	заплащането	да	става	до	10-то	чис-
ло	на	месеца.	Цени	на	курсовете:
•	 за	1	месец		-	60.00лв	(за	предпочи-

тане	да	се	заплати	за	два	месеца)
•	 за	 занятия	 веднъж	 седмично	 -	

30.00	лв.	
•	 за	второ	дете	от	едно	семейство	-	

30.00	лв.	
•	 палцово	 обучение	 един	 час	 сед-

мично	–	20.00	лв.
Талантливите	 деца,	 които	желаят	

да	се	подготвят	по-добре	за	участия	
в балетни или танцови състезания 
или	 конкурси,	 студиото	 предлага	
индивидуални	подготовки	срещу	до-
пълнително	 заплащане.	 Игралното	
облекло	 и	 туфли	 /балетни	 обувки/	
могат	да	се	поръчват	в	студиото.

Записванията за участие вече 
могат	 да	 започнат	 на	 електронна-
та	 поща	 anetabor@mail.bg,	 на	 тел.:	
0887823970,	 или	 на	 място	 в	 сграда-
та	на	СГБ	на	адрес:	София	1000,	 ул.	
„Иван	Денкоглу”	12-14,	ет.	3.	

Текст: Христина Чопарова 
Фото: личен архив на Анета  

Илиева-Ченишева

17.00,	 18.00	 часа	 в	
делнични дни и от 
10.30	 до	 13.30	 ч.	 в	
събота.	Часовете	за	
възрастни се про-
веждат	 от	 19.30	 до	
20.30	ч.	в	делнични	
дни.	 Учебната	 го-
дина завършва на 
30	 юни,	 а	 летните	
занимания	 /по	 же-
лание/	са	до	31	юли.	
Преди	 Коледната	 и	
лятната ваканция 
се	 провеждат	 от-
крити уроци, на 
които присъстват 

родителите.	В	края	на	годината	деца-
та	се	изявяват	на	сцена.							

Заплащането	се	извършва	по	бан-
ков път, след като бъде представена 
сметката	на	 студиото.	Сумите	ще	се	
заплащат	 за	 цял	 месец,	 дори	 за	 пе-
риодите	на	ваканция.	Ще	се	заплаща	
половината сума единствено, ако де-
тето	е	болно	или	по	други	сериозни	
причини,	и	не	е	посещавало	занима-
нията	повече	от	три	пъти.	Желателно	

От	 8	 февруари	 т.г.	 e	 открита	 об-
новената	Зала	1	в	Съюза	на	 глухите	
в	България.	Неузнаваема	с	новия	си	
интериор	 и	 огледала,	 залата	 ще	 по-
среща	курсистите	на	балетно	студио	
„Класика”	 за	 занимания	 с	 класиче-
ски	балет.		

Студиото е създадено от бившата 
балерина от Националния театър за 
опера	и	балет	 в	София,	Анета	Или-
ева-Ченишева.

Какво	не	знаете	за	нея?	Завършила	
е	 държавно	 хореографско	 училище,	

профил	 „кла-
сически	 балет“.	
По-късно	 за-
вършва Музи-
кална академия 
„Панчо	 Влади-
геров“	 в	 София	
със специал-
ност	 „Балетна	
педагогика	 и	
хореография“.	

Като	артист-балерина	Анета	Илиева	
танцува отначало в небезизвестния 
балет	 „Арабеск”,	 а	 по-късно,	 в	 про-
дължение	на	16	сезона,	е	балерина	в	
Националния театър за  опера и ба-
лет,	където	танцува,	и	същевременно	
участва	на	 сцените	на	многобройни	
театри	в	страната	и	чужбина.	Повече	
от	 20	 години	 Анета	 Илиева-Чени-
шева се занимава с преподавателска 

дейност.	 Обучава	 малки	 и	 големи	
деца,	както	и	бъдещи	преподавател-
ки	 по	 балет.	 Работи	 в	 многобройни	
любителски	 и	 професионални	 шко-
ли,	във	висши	институти	в	България	
и	в	продължение	на	години	-	в	чуж-
бина,	 където	 провежда	 и	 семинари	
по	класически	балет.	Владее	немски,	
руски	и	английски	език.

Основният предмет на дейност на 
студиото е обучението на деца и въз-
растни по класически балет, запозна-
ването им с основите на класическия 
танц	по	руската	система	на	А.	Вага-
нова.	По-напредналите	се	обучават	и	
в	палцова	техника.	На	по-късен	етап	
ще	бъде	въведено	и	обучение	по	мо-
дерни танцови техники и запознава-

зително ода 
по избор от 
цикъла	„Епо-
пея на забра-
вените”	 от	
Иван Вазов 
и произведе-
ние по избор 
от	 Христо	
Смирненски 
в час по бъл-
гарски	език	и	
литература.	
Малките уче-
ници писаха  
„Писмо	 до	

Дядо	Коледа”,	гледа-
хме	 приключенски	
филм със субтитри 
и	 други	 интерес-
ни	 дейности.	 В	 из-
пълнение на учи-
лищния	 план	 за	
насърчаване и по-
вишаване	 на	 гра-
мотността подре-
дихме	 в	 училището	
и специални кътове 
за	четене.

На	 19.10.2015	 г.	
тържествено	 отбелязахме	 104	 годи-

ни	 от	 създаването	 на	 СОУ	 за	 деца	

ноември	2015	година	спе-
челиха призовите първи 
места	 на	 общинското	
първенство по бадмин-
тон.

Предстоящо	 през	 м.	
април	2016	г.	е	провежда-
нето на съвместно прак-
тическо	 обучение	 между	
учениците	 от	Професио-
нално	училище	и	колеж	–	
гр.	 Варндорф,	 Република	
Чехия	и	СОУ	за	деца	с	ув-
реден	 слух	 „Свети	 Иван	
Рилски”.	

Обмяната на прак-
тически	 опит	 ще	
осъществим	 по	 сек-

торна	 програма	 „Еразъм+”,	 „Обра-
зователна мобилност, мобилност за 
обучаеми	в	сферата	на	ПОО”	Проект	
№2015-1-BG01-КА102-013828,	„Заед-
но	в	професията”.

И	 всичко	 -	 с	 грижата	 за	 нашите	
ученици с увреден слух, които иска-
ме	да	направим	достойни	български	
хора.

Полина Тодорова, ПДУД, СОУ за 
деца с увреден слух „Свети Иван 

Рилски” - Търговище

с увреден слух 
„Свети	 Иван	
Рилски”,	 а	 за	 3	
декември,	 меж-
дународният ден 
за солидарност 
с проблемите на 
хората	 с	 увреж-
дания, нашите 
ученици пред-
ставиха песни с 
жест	 и	 мимика,	
танцуваха и раз-
криваха своите 
таланти.	 Децата	
се веселиха и на 
коледното тър-

жество	в	механа	„Капанът”	по	повод	
коледните	и	новогодишните	празни-
ци.

Реализираният	 неотдавна	 про-
ект	 по	 програма:	 4Спорт	 за	 деца	 и	
юноши	с	увреждания	и	деца	в	риск”	
към	Министерството	на	младежта	и	

спорта, мотивира учениците ни за 
системни занима-
ния с физически 
упражнения	 и	
спорт.	 Подобриха	
се техническите и 
тактическите им 
умения за овладя-
ване на спортове-
те волейбол и бад-
минтон.

И резултатите 
не	закъсняха.	След	
усърдната учи-
лищна	 подготовка	
и работата по про-
екта, спортните ни 
таланти	 през	 м.	

Образование

Нашето	 училище	 не	 е	 обикнове-
но.	 Никога	 не	 е	 било.	 Нашето	 учи-
лище	е	средище	за	възпитание	и	кул-
тура.	 Така	 го	 чувстваме	 всички	 –	 и	
учители	и	възпитатели.

Децата	ни	са	с	увреден	слух.	Деца-
та	ни	са	мили	и	безпомощни	-	когато	
идват	малки,	а	после	силни	–	когато	
си	отиват.	Такива	искаме	да	ги	знаем	
и	в	бъдещи	години.

Затова	и	всяка	година	в	училище-

то	ни	се	стремим	да	въвеждаме	нови	
практики на обучение, съвремен-
ни методи за възпитание, участие 

в европейски проекти 
за наука и образова-
ние, които да дават на 
учениците ни най-нов 
поглед	 за	 научното	 по-
знание.

Тази	 учебна	 година	
започна	 успешно.	 Вече	
имаме напълно обно-
вени санитарни поме-
щения	 на	 І	 и	 ІІ	 етаж	 в	

общежити-
ето.	 Функ-
ц и о н и р а 
полезно и 
и н т е р н е т 
в	 сградата	
на учебния 
корпус, кой-
то създава 
удобство за 
провежда-
не на ефек-

тивен образователно-възпитателен 
процес със слухово увредените уче-
ници.

В	 училището	 ни	 се	 осъществява	
целенасочена слухово-речева ре-
хабилитация в специална учебна 
среда.	Можем	 да	 се	 похвалим,	 че	 за	
развиване на слуховото възприятие 
и	на	 говорните	 умения	на	 ученици-
те с нарушения на слуха в учебните 
кабинети и в кабинетите за слухово 

речева рехаби-
литация в учи-
лищния	 корпус	
функционират 
най-съвременни 
FM	апаратури	за	
индивидуална и 
групова	 слухо-
во-речева реха-
билитация.

С разноо-
бразни дейности 
участвахме в На-
ционалната сед-
мица на четене-
то,	организирана	
от	МОН	от	 7	 до	
12	декември	2015	
г.	 Четохме	 изра-

тази прекраСна учеБна Година – 104-та за Соу за деца  
С увреден СЛуХ „Свети иван риЛСки” - Гр. тЪрГовиЩе

СъюЗъТ НА ГЛУХиТЕ В БъЛГАРия ОТВАРя 
ВРАТи ЗА БАЛЕТНО СТУДиО „КЛАСиКА”
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На	26	януари	2016	г.	бе	проведена	
кръгла	маса	под	надслов	„Устойчива	
работоспособност и разширяване на 
възможностите	 за	 трудова	 реализа-
ция	 –	 предизвикателства	 и	 насоки	
за	 реформа”.	 На	 това	 мероприятие	
бе	 поставена	 презентацията	 на	 доц.	
д-р	Бисер	Петков,	 управител	на	На-
ционален	 осигурителен	 институт	
(НОИ),	 озаглавена	 „Експертиза	 на	
работоспособността	и	осигурителни	
права”.	

В	презентацията	 са	 засегнати	че-
тири	 основни	 теми:	 състоянието	 на	
инвалидните пенсии и какви тенден-
ции	 се	 наблюдават;	 какви	 са	 резул-
татите от контролните функции на 
НОИ спрямо експертизата за трайно 
намалена работоспособност, какъв 
е	 чуждестранния	 опит	 в	 областта	 –	
конкретно	 в	 Полша	 и	 Хърватия,	 и	
какви	са	насоките	за	промяна.

Както ви информирахме вече, 
Министерството на труда и социал-
ната	 политика	 (МТСП)	 възлага	 ръ-
ководна роля на НОИ по отношение 
на	политиките	за	хора	с	увреждания	
според	проекта	 „Основни	насоки	 за	
усъвършенстване експертизата за 
работоспособността”,	 с	 който	 се	 за-
познахте	в	този	брой.	В	презентаци-
ята	си	„Експертиза	на	работоспособ-
ността	 и	 осигурителни	 права”	 доц.	
д-р	 Бисер	 Петков	 изброява	 различ-
ните видове пенсии за инвалидност, 
кога	 лицата	 имат	 право	 на	 тях	 и	 за	
чия	сметка	се	изплащат.	

Така	 например,	 пенсия	 за	 инва-
лидност	 поради	 общо	 заболяване	
получават	 лица,	 които	 са	 загубили	
работоспособността си или имат ми-
нимален	осигурителен	стаж	(в	зави-
симост	 от	 възрастта	 им),	 придобит	
от датата на инвалидизиране, а на 
слепите	 по	 рождение	 и	 ослепелите	
преди	 постъпване	 на	 работа	 –	 при-
добит до датата на заявлението за 
пенсия.	 Инвалидите	 по	 рождение	 и	

тези, които са инвалидизирани пре-
ди да започнат работа, придобиват 
право на този вид пенсия, ако имат 
една	 година	 трудов	 стаж.	Пенсия	 за	
инвалидност поради трудова злопо-
лука	и	професионална	болест	/ТЗПБ/	
получават	 осигурените	 лица,	 които	
са	 загубили	 работоспособността	 си	
докато работят, в резултат на тру-
дова злополука или професионално 
заболяване.	 Те	 имат	 право	 на	 този	
вид	пенсия,	независимо	колко	осигу-
рителен	стаж	имат.	Военноинвалид-
ните	пенсии	се	полагат	на	тези	лица,	
чиято	 работоспособност	 е	 загубена	
по	време	(или	по	повод)	на	наборна	
военна	 служба,	 запасна	 служба	 или	
резерва.	Право	на	такъв	вид	пенсия	
имат и лица, пострадали при оказ-
ване	на	съдействие	на	въоръжените	
сили.	На	пенсия	за	гражданска	инва-
лидност имат право лица, които са 
пострадали по време на изпълнение 
на	 граждански	 си	 дълг	 или	 случай-
но	от	органи	на	властта	по	време	на	
служебни	задачи	на	тези	органи.	Со-
циална пенсия за инвалидност се от-
пуска	на	лица,	навършили	16	години,	
които имат степен на трайно намале-
на	 работоспособност	 над	 71	 на	 сто.	
От	 януари	 2015	 г.	 социална	 пенсия	
за инвалидност не се отпуска, ако 
лицето	 получава	 друг	 вид	 пенсия.	
Всички	 отпуснати	 към	 31	 декември	
2014	г.	продължават	да	се	изплащат	в	
непроменен	размер.

От данни, направени по предва-
рителни	 проучвания,	 доц.	 Петков	
излага	няколко	причини	за	нараства-
нето	на	броя	на	лицата,	получаващи	
инвалидни	пенсии.	На	 първо	място	
е покачването на възрастта и оси-
гурителния	 стаж	 с	 въвеждането	 на	
точковата	 система	 през	 2000	 г.	 Ви-
сокото	 равнище	 на	 безработицата,	
както и заплахата от оставане без 
доходи	 са	 следващата	 причина.	 Не-
удачните законодателни решения, 
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жизнената	 среда	 (архитектурна,	
транспортна,	 работна),	 която	 не	 е	
съобразена	и	 адаптирана	с	нуждите	
на	хората	с	увреждания,	проблемите	
в здравеопазването и медицинските 
експертизи, недобрата координация 
между	институциите	по	издаване	на	
експертизите и липсата на контрол 
над тези дейности, допълнително 
способстват за увеличаване броя на 
хората, потребители на инвалидни 
пенсии.	

От	 01.01.2012	 г.	 към	 териториал-
ните поделения на НОИ има меди-
цински	 комисии,	 които	 разглеждат	
медицинската документация, удос-
товеряваща	 настоящото	 здравно	
състояние	 на	 лицето	 с	 увреждане,	
същи	и	решенията	на	ТЕЛК	и	НЕЛК.	
Тези	комисии	се	произнасят	по	всич-
ки	 експертни	 решения	 на	 ТЕЛК	 с	
определена	50	и	над	50	на	сто	трай-
но	намалена	работоспособност.	Към	
този момент медицинските комисии, 
функциониращи	към	териториални-
те	поделения	на	НОИ,	са	37.	

Резултатите	 от	 контролната	 дей-
ност на тези медицински комисии за 
последните	 три	 години	 са,	 че	 са	 об-
жалвани	 13	 803	 експертни	 решения	
на	ТЕЛК/НЕЛК.	Към	края	на	2015	г.	
е	приключила	процедурата	по	4	746	
решения.	След	 като	 са	 анализирани	
резултатите, се разбира, че броят на 
лицата с трайно намалена работос-
пособност	 над	 50	 на	 сто	 е	 намалял	
с	 11,91%;	 намалял	 е	 също	 и	 броят	
на лицата с трайно намалена рабо-
тоспособност	над	70	на	сто	с	23,77%.	
Също	 така	 е	 било	 наблюдавано	 и	
трайно намаляване на основните ка-
чествени показатели от дейността на 
медицинските	комисии.

За	сравнение,	в	Република	Полша	
медицинската оценка за нетрудоспо-
собност се извършва на лица, оси-
гурени	в	Институцията	за	социално	
осигуряване	на	Полша,	на	ангажира-

продължение от стр.1

Този	 Класификатор	 обединява	
медицинската оценка за вида и сте-
пента	 на	 увреждане	 и	 социалната	
оценка	за	възможностите	за	извърш-
ване	 на	 работа.	 МТСП	 препоръчва	
оценяването на лицата с трайно на-
малена работоспособност да работят 
(като	 се	 отчитат	 квалификациите	
им,	 знанията	 и	 опита),	 да	 става	 на	
база критериите на Класификатора 
на	СЗО.

Вторият проблем са натрупаните 
във времето системни грешки и за-
нижено качество на организацията 
в ТЕЛК/НЕЛК комисиите.	Сигнали	
за нарушения и недобросъвестно 
отношение от страна на членове на 
тези комисии, както и прекалено 
големият	период	от	време,	нужен	за	
получаване на експертно решение, 
повдига	 темата	 за	 подобряване	 на	
организацията	 и	 контрол	 над	 дей-
ността.

Третият	 проблем	 е	 съществува-
щата сега законова практика, спо-
ред която могат да се получават 
едновременно пенсия и заплата, 
или повече от една пенсия. Според 
„Основни	 насоки...”	 това	 поощрява	
придобиването на пенсии за инва-
лидност и увеличава злоупотребите 
от	 страна	 на	 мними	 инвалиди.	 За	
пример	 се	 посочва	 изплащането	 на	
пенсии	за	инвалидност	поради	общо	
заболяване.	 Тук	 пенсията	 вече	 е	 по	
смисъла на дадена заради самата ин-
валидност,	а	не	като	обезщетение	за	
загуби	на	трудов	доход	заради	инва-
лидизиране.

Съществен	проблем	са	също	про-
филактиката и рехабилитацията 
като услуги, които към момента са 
недостатъчни или липсват в проце-
са на лечение на заболявания и като 
резултат	 водят	 до	 тежки	 уврежда-
ния.	 Идея	 за	 справяне	 с	 тази	 ситу-
ация	 е	 да	 се	 въведат	 задължителни	

рехабилитации преди извършването 
на експертиза за работоспособност, 
както	и	 задължителни	профилакти-
ки	и	превенции	на	здравето.	Логика-
та	е,	че	когато	има	предложена	услу-
га,	 насочена	 към	 грижа	 за	 здравето	
на	 хората,	 пренебрегването	й	 от	 са-
мите	хора	ще	се	счита	като	безотго-
ворно	(и	престъпно)	отношение	към	
собственото	им	здраве.

Проблематично	 е	 и	 неправил-
ното разходване на ресурсите на 
социалното осигуряване поради не-
достатъчна	гъвкавост	на	системата.

Националният	 осигурителен	 ин-
ститут	 (НОИ)	 в	 момента	 носи	 фи-
нансова	отговорност	за	плащанията	
на база инвалидност, определена от 
органи,	пред	които	НОИ	не	отгова-
ря.	Това	се	приема	за	неефективно	и	
от	МТСП	считат	за	добра	идея	НОИ	
да участва в процеса за оценка на ра-
ботоспособността.	Аргументът	 е,	 че	
експертизата за работоспособност 
била	най-важната	част	от	всяка	пен-
сионна схема, тъй като с нея започва-
ло	евентуалното	право	на	обезщете-
ние	и	реализирането	на	това	право.

Кой ще извършва експертиза-
та на работоспособността вместо 
ТЕЛК/НЕЛК?

МТСП	 предлага	 да	 има	 структу-
риране, което да позволи добра ко-
ординация и контрол на национално 
и	 регионално	 ниво	 по	 дейностите	
за	 оценка	 на	 работоспособността.	
Идеята е НОи да организира и ръ-
ководи дейността за оценка на ра-
ботоспособността и да се създаде 
независим	орган	към	НОИ,	който	на	
базата на нова методика и при пълна 
прозрачност да извършва експерти-
зите	за	работоспособност.	Независи-
мият	орган	условно	е	наречен	тери-
ториални комисии (ТК). Съставът 
на	тези	комисии	ще	се	определи	след	
като бъде окончателно приета и ме-
тодиката за определяне степента на 
работоспособност	 според	 СЗО.	 ТК	

ще	 са	 определени	 на	 териториален	
принцип,	като	се	предвижда	към	тях	
да	има	допълнителни	състави.	В	ТК	
ще	 влизат:	 лекар	 със	 специалност	
„трудова	 медицина”,	 представител	
на	НОИ,	представител	от	агенцията	
по	заетостта	и	един	от	агенцията	по	
социално	подпомагане.	ТК	ще	рабо-
тят въз основа на документация в 
рамките на медицинската експертиза 
и	ще	могат	да	искат	повторни	такива	
в	определени	медицински	заведения.	
Агенцията по заетостта, чрез бюра-
та по труда,	ще	подпомага	лицата	 с	
увреждания	да	започнат	работа	или	
да	се	включат	в	обучение.	НОи, въз 
основа на оценката на работоспо-
собността,	 ще	 може	 да	 установява	
правото за получаване на инвалид-
на	 пенсия,	 както	 и	 включването	 в	
програмите	 за	 профилактика	 и	 ре-
хабилитация	на	ДОО.	Агенцията за 
социално подпомагане,	чрез	бюрата	
за	 социално	подпомагане	ще	преце-
нява	 потребностите	 и	 възможност-
ите	за	рехабилитация;	възможности	
за	 обучение;	 потребност	 от	 социал-
ни	услуги;	възможности	за	социално	
включване.	 Служба по трудова ме-
дицина	ще	изготвя	заключенията	за	
пригодността	на	лицето	с	увреждане	
да изпълнява дадена работа, както и 
ще	отчита	опасността	за	работещите	
и	 ще	 предлага	 мерки	 за	 приспосо-
бяване на работни места за лицата с 
увреждания.

Какво ще включва оценката на 
работоспособността?
•	 Степен	 на	 загуба	 на	 работоспо-

собност въз основа на вид и сте-
пен	 на	 увреждането,	 данните	 за	
характера на работата и условия-
та на труд, резултати от допълни-
телни	прегледи	и	изследвания.

•	 Преценка	 на	 състоянието	 на	 ли-
цето	 със	 загубена	 работоспособ-
ност	да	работи.

•	 Какви	и	кои	са	противопоказните	
условия	на	труд	за	лицето.

•	 Оценка	за	нуждата	на	лицето	със	
загубена	работоспособност	от	об-
лекчения на работното място или 
от	трудоустрояване.

•	 Определяне	 на	 нуждата	 от	 про-
филактика и рехабилитация с цел 
възстановяване на работоспособ-
ността.

•	 Определяне	на	нуждата	от	обуче-
ние	или	квалификации,	нужни	за	
работа.

•	 Определяне	 на	 срок	 за	 загубена	
работоспособност,	 включително	
датата	на	загубване	и	причината.
За	„увреждане”	ще	се	говори	тога-

ва,	когато	 експертите	 са	 установили	
увреждане	 на	 физическото,	 умстве-
ното и психическото здраве за по-
вече	 от	 6	месеца,	 на	 база	 сравнение	
с	 типичното	 за	 възрастта	 здраве.	 И	
ако	това	увреждане	пречи	на	лицето	
напълно или частично да извършва 
работата, която е извършвал към мо-
мента	на	инвалидизирането.	

Много	е	важно	двете	оценки	–	ме-
дицинската експертиза за вид степен 
на	увреждането	и	експертизата	за	ра-
ботоспособността,	да	се	изготвят	ед-
новременно и да почиват на единни 
принципи	и	единна	терминология.

В	 заключение,	 експертизата	 за	
работоспособността	 се	 изважда	 от	
Министерството на здравеопазва-
нето и се прехвърля на специален 
орган,	 според	 европейската	 практи-
ка;	 ТЕЛК-овото	 решение	 вече	 прес-
тава да бъде валиден документ и се 
заменя от експертиза за работоспо-
собността.	Това	ще	означава	в	бъде-
ще,	 че	 не	 всяка	 инвалидност	 ще	 се	
ползва	с	пълния	набор	привилегии,	а	
само тези, които компенсират дефи-
цита и премахват появилите се по-
край	увреждането	социални	и	други	
препятствия.	

Предстои	да	се	приеме	и	единни-
ят	 Класификатор	 на	 уврежданията	
на СЗО като стандарт за определяне 
на	вида	и	степента	на	увреждане	и	на	

степента	 на	 работоспособност.	 Това	
ще	 доведе	 до	 множество	 обсъжда-
ния	 и	 промени	 в	 досегашната	 нор-
мативна	 уредба.	 Процесът	 е	 дълъг	
и	 сложен,	 но	 от	МТСП	 считат,	 че	 е	
по-важно	да	бъде	започнат,	а	не	кога	
ще	бъде	финализиран	или	колко	вре-
ме	ще	 отнеме.	Предстои	 също	 да	 се	
обсъдят	някои	положения	в	законо-
дателството,	 касаещи	 получаването	
едновременно на работна заплата и 
пенсия,	 особено	 в	 случаите,	 когато	
лицето	продължава	на	същата	работа	
или	е	на	друга,	по-високоплатена.	От	
МТСП	напомнят,	че	пенсията	за	ин-
валидност	замества	загубения	доход	
в	резултат	на	намалена	или	загубена	
работоспособност	и	 съществуващи-
те	сега	практики	са	в	противоречие	с	
принципите	на	социалното	осигуря-
ване	и	на	международните	практики.	
Във	 всички	 случаи,	 когато	 човекът	
не работи, следва да получава пола-
гаемата	му	се	инвалидна	пенсия.

Не на последно място е и въпро-
сът	 за	интеграцията	на	 хората	 с	 ув-
реждания,	 както	 и	 преосмислянето	
на	права	и	отговорности	на	общест-
вените,	 държавните	 и	 общински	
структури.	Идеята	е	да	се	изгради	и	
да	се	поддържа	капацитетът	на	сис-
тема за експертиза на работоспособ-
ността, подобряване качеството на 
нормативните актове и процедури, 
въвеждане	 на	 стандарти,	 предоста-
вяне	на	възможности	за	хората	за	ак-
тивно	включване	в	пазара	на	труда.

Предстоят	 още	 много	 въпроси	
за	обсъждане.	Това	е	предварителен	
план,	по	който	ще	се	работи	тепърва,	
докато	 бъде	 постигната	 онази	 пре-
цизност,	нужна	за	окончателното	из-
бистряне на идеята за нови политики 
и повишаване на ефективността на 
социалното	 включване	 на	 хората	 с	
увреждания.

Христина Чопарова

от МтСп потвЪрдиХа: Без преоСвидетеЛСтване, 
пенСиите оСтават, правата запазени

ни в селското стопанство лица, воен-
ни	и	неосигурени	лица.	Има	различ-
ни	 служби,	 които	 извършват	 тези	
оценки за трудоспособност, но без 
изключение	всички	са	под	ръковод-
ството на Министерството на труда 
на	Полша.	За	поляците	е	от	същест-
вено значение дали здравословното 
състояние на лицето му позволява 
да работи професията си и въз осно-
ва	на	 това	 гарантира	правото	му	 да	
получава	обезщетение.	Трябва	да	 се	
подчертае,	 че	 в	 Полша	 под	 „нетру-
доспособно	лице”	се	разбира	такова,	
което	е	загубило	изцяло	или	частич-
но	възможността	да	се	прехранва	от	
труд, след като е получило наруше-
ния на нормалното функционира-
не	 на	 организма	 и	 не	 се	 предвижда	
възстановяване на тези нормални 
функции	 след	 преквалифициране.	
Включително	 под	 това	 определе-
ние	се	разбира	също	лице,	загубило	
способност да работи каквото и да е 
изобщо,	 както	 и	 такова	 лице,	 което	
частично	 е	 изгубило	 способност	 да	
работи такава работа, съответства-
ща	на	квалификацията	му.	В	Полша	
нетрудоспособността се определя за 
срок	 от	 5	 години,	 освен	 в	 случаите,	
когато	 няма	 изгледи	 за	 възстановя-
ване след този период, според меди-
цината.	

В	 Република	 Хърватия	 медицин-
ска експертиза се извършва само 
на военноинвалиди и на лица в ра-
ботоспособна	 възраст.	 Преди	 две	
години	 (през	 2014)	 там	 е	 създаден	
централен	 орган	 за	 медицинска	
експертиза	 и	 единна	 методология.	
Съобразно това ново законодател-
ство,	 в	Хърватия	 онези,	 които	 имат	
намалена работоспособност, но са в 
работоспособна възраст, имат пра-
во да получават инвалидна пенсия 
и	професионална	преквалификация.	
Получават	пълна	инвалидна	пенсия,	
когато	напълно	са	 загубили	способ-

ност да работят, спрямо здрав човек 
със	 същата	 професия.	 Получават	
частична	 инвалидна	 пенсия,	 кога-
то	 имат	 над	 50%	 загубена	 работос-
пособност.	 И	 пенсия	 при	 частична	
загуба	 на	 трудоспособност,	 когато	
лицето е прекалено възрастно, за да 
се	преквалифицира,	но	все	пак	може	
да работи на приспособено място 
70%	от	 времето.	В	Хърватия	лицата	
се преквалифицират в два случая 
-	 когато	 намалената	 работоспособ-
ност е настъпила, преди да навършат 
53	 години	 и	 когато	 имат	 остатъчна	
трудоспособност.	 Професионалната	
преквалификация там се извършва 
от центрове за професионална ре-
хабилитация, с които институтът е в 
договорни	отношения.

Според	 доц.	Петков	от	НОИ,	на-
соките, в които е добре да се развива 
у нас политиката за експертиза на ра-
ботоспособността,	 са	 няколко.	Пре-
ди всичко, да се създадат механизми, 
които	да	ограничат	достъпа	до	оцен-
ка само за лица в трудоспособна въз-
раст.	На	второ	място,	да	има	взаим-
на	връзка	между	вида	и	степента	на	
увреждане	и	способността	на	лицето	
да	продължи	да	работи.	И	въз	основа	
на тези две взаимосвързани оценки 
да се отпускат пълни или частични 
пенсии за инвалидност за определен 
период	от	време.	Трето,	нужно	е	да	се	
разработи цялостна система за оси-
гуряване	на	качеството	на	оценката	и	
да се предприемат мерки за контрол, 
както	 и	 санкции	 за	 злоупотреби.	 И	
на последно място, да се разрабо-
тят механизми за работодатели, за 
да	 се	 включат	 в	 процеса	 на	 трудоу-
строяване	на	хора	с	увреждания.	Би	
било добре да се създаде ред, който 
да	 задължи	 работодатели	 и	 освиде-
телствани лица да спазват предпи-
сания, както и да има санкции при 
неспазване	за	някоя	от	страните.					

Христина Чопарова
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ще	бъде	отразена	информация	за	но-
воприетото законодателство в соци-
алната	област.

Изданието	има	за	цел	винаги	ко-
гато	е	възможно	да	търси	български-
ят	ъгъл	на	новините	от	Брюксел.	Ще	
следи	 работата	 на	 Европейската	 ко-
мисия, Съвета по заетост, социална 
политика,	 здравеопазване	 и	 защита	
на	 потребителите,	 както	 и	 на	 Евро-
пейския парламент, Икономически-
ят и социален комитет, и на неправи-
телствените	платформи.

В	рубриката	„Вашите	права	в	Ев-
ропа”	 бюлетинът	 ще	 информира	 и	
за	правата	на	работещите	в	чужбина	
български	граждани.

Източник – сайт на МТСП: http://
www.mlsp.government.bg/index.
php?section=CONTENT&I=691

Социална тематика

Първите	месеци	на	2016	г.	преми-
наха под знака на пресконференции, 
срещи	и	заседания,	за	част	от	които	
вече	ви	информирахме.	Национално	
представителните	организации	на	и	
за	хората	с	увреждания	също	прове-
доха	 няколко	 свои	 срещи,	 на	 които	
присъства и Николай Нинов, пред-
седател	на	Съюза	на	глухите	в	Бълга-
рия.	Той	бе	предложен	за	включване	
в	 работна	 група,	 представляваща	
национално	 представителните	 орга-
низации	на	и	за	хората	с	увреждания	
пред	МТСП,	когато	се	обсъждат	на-
соки, концепции, нормативни про-
мени	и	други.

След	представянето	на	„Основни	
насоки за усъвършенстване на екс-
пертизата	 на	 работоспособността”	
на	заседание	на	НСИХУ	на	9	февру-
ари, национално представителните 
организации	на	и	за	хората	с	увреж-
дания	 изразиха	 категорично	 несъг-
ласие да бъдат встрани от участия и 
обсъждания	 по	 новите	 политики	 за	
хората	 с	 увреждания.	 В	 изготвяне-
то	на	„Основни	насоки...”	не	са	били	
включени	представители	на	органи-
зациите	 на	 хората	 с	 увреждания	 у	
нас.	 Силно	 неудовлетворени	 от	 та-
кова	отношение,	НПО	на	и	за	хората	
с	увреждания	отправят	към	Ивайло	
Калфин	Протестна	декларация.

Целият	 текст	 на	 декларацията	
следва	по-долу:

„До
г-н Ивайло Калфин, 

вицепремиер, министър на труда 
и социалната политика и предсе-

дател на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреждания 

към Министерски съвет

ПРОТЕСТНА 
ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми г-н Калфин,

Национално представителните 
организации на и за хора с уврежда-
ния, членове на Националния съвет 
за интеграция на хората с увреж-
дания, категорично протестираме 
срещу налагащата се практика да 
бъдем изолирани от сложния процес 
на бъдещи промени в секторните 
политики за хората с увреждания. 
Това поведение на правителството 
е в дълбоко противоречие с духа и 
нормата на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, 
ратифицирана от Република Бълга-
рия. В преaмбюла на този документ 
буква „о”, е записано: „Държавите – 
страни по настоящата конвенция 
считат, че на хората с увреждания 
трябва да бъде дадена възможност 
за активно участие в процеса на 
вземане на решения относно поли-
тиките и програмите, включително 
тези, които пряко ги засягат.”

По данни на Европейската коми-
сия и Европейския форум на хората с 
увреждания, 80 милиона граждани на 
ЕС са с различен вид и степен на ув-
реждане. Те представляват 15% от 
населението на общността. Време 
е правителството да спре спекула-
циите в публичното пространство, 
че хората с увреждания в нашата 
страна са необичайно много. По дан-
ни на НОИ към 30.09.2015 г. карти-
ната в числа е:

* Брой на пенсионерите с водещи 
лични пенсии за инвалидност:

Инвалидност поради общо забо-
ляване – 450 836

* Пенсии, несвързани с трудова 
дейност:

Военна инвалидност - 2 787
Социални пенсии за инвалидност 

получавана като водеща – 48 427
Социални пенсии за инвалидност 

изплащани към друг вид пенсия: 445 
481 (тази добавка представлява 25% 
от социално инвалидната пенсия и е 
в размер на 27-30 лв. След отпадане-
то от 1.01.2015г. на второто изре-
чение от чл. 101, ал.3а от КСО, през 
следващите три години всички лица 
със срочен ТЕЛК ще загубят това 
право, а те са 65-70% от всички хора 
с увреждания включени в системата 
на НОИ).

* Пенсии фонд трудова злополука 
и професионална болест: 9 333

Правителството трябва да набе-
ре кураж и да изрече на глас „голата 
истина”: „Въпреки дълбоката криза 
в системата на здравеопазването и 
лошият стандарт на живот, учуд-
ващо е, че броят на хората с увреж-
дания в България е под средните нива 
за европейските държави”.

С предложените „Основни насоки 
за усъвършенстване на експерти-
зата на работоспособността”, се 
прави поредния опит за админи-
стративно регулиране на броя на хо-
рата с увреждания, в зависимост от 
финансовите възможности на НОИ. 
Предложеният материал за обсъж-
дане на заседанието на 9.02.2016 г. на 
Националния съвет за интеграция 
на хората с увреждания, изготвен 
без наши представители, предизвик-
ва повече въпроси, отколкото пред-
лага верни решения. Неговата висока 
абстрактност и непълнота не ни 
позволява да се ориентираме в кон-
кретиката на бъдещите политики. 
Голямото бързане буди основателна 
тревога, че се цели само отнемане на 
права, а не комплексното решаване 
на проблема за социалното включ-
ване на хората с увреждания. С оглед 
големия обем на налагащата се дис-
кусия, нашето мнение е, че поста-
вените срокове са крайно нереалис-
тични и ще доведат до поредното 
влошаване качеството на живот на 
хората с увреждания. Не е възможно 
до 30 юни 2016 г. да бъде разработе-
на съществената промяна на зна-
чим обем нормативни актове и през 
следващата година да стартира нов 
тип политика в тази сфера. Ние 
считаме, че „Основните насоки за 
усъвършенстване на експертизата 
на работоспособността” трябва да 
дадат отговор на още много прин-
ципни въпроси, които впоследствие 
трябва да бъдат трансформирани в 
правни норми:

1. Как ще бъде извършвана меди-
цинската експертиза за определяне 
на вида и степента на увреждането 
и по какъв начин ще се ограничат ко-
рупционните практики?

2. Отдавна категорично сме за-
явили, че органът за експертиза на 
работоспособността не трябва да 
бъде към НОИ, поради явно наличие 
на конфликт на интереси, водещ 
до накърняване на основни човешки 
права.

Според нас комисията към НОИ 
трябва да се произнася единствено 
и само за правото на получаване на 
пенсия.

3. Трябва да се изясни последваща-
та роля на:

- Агенцията за социално подпома-
гане - процедурата по предоставяне 
на интеграционни добавки, медицин-
ски изделия и помощни технически 
средства, средства за медицинска и 
социална рехабилитация, парични 
помощи и др.;

- Агенцията по заетостта - тя 
трябва да:

* извършва специална анкета за 
оценка на остатъчната работоспо-
собност на лицето с увреждане с цел 
намиране на работа,

* организира процеса на квалифи-
кация и преквалификация,

* да разполага с база данни на 
работодателите и да осъществи 
контакт с тях, да определи подхо-
дящите работни места за хора с 
увреждания, да съдейства за промяна 
на негативните нагласи към тях, да 
осигури средства за адаптиране на 
работното място, да предостави 
на работодателите информацията 
за облекченията, които ще ползват 
при назначаване на лица нуждаещи 
се от подкрепа и др.

- Агенцията за хората с увреж-
дания – да продължи подкрепата за 
специализираните предприятия за 
хора с увреждания и да финансира 
проекти за достъпно работно мяс-
то, започване на самостоятелен 
бизнес и др.

4. Трябва да бъдат ясно опре-
делени понятията „временна” и 
„трайна” неработоспособност, не-
обходими за дейността на НОИ и 
категорията „работоспособност 
на човек с увреждане”, върху която 
може да се въздейства чрез серия от 
мерки, необходима за Агенцията по 
заетостта.

5. Как е възможно комисията за 
експертиза на работоспособността 

само по документи да извърши пра-
вилна оценка на остатъчната функ-
ционалност на лицето с увреждане 
без личен контакт с него? Никой не 
може да отрече, че работоспособнос-
тта е изключително индивидуална 
характеристика на личността и тя 
може да се променя в зависимост от 
различни фактори. Нейната оценка 
изисква комплексен подход, продъл-
жително наблюдение, тестване, екс-
периментиране, мотивиране и мно-
гообразие от подкрепящи политики 
за хората с увреждания.

6. От посочения набор от до-
кументи, които трябва да бъдат 
представени пред Комисията за екс-
пертиза на работоспособността 
оставаме с впечатление, че основни-
ят стремеж на предложената кон-
цепция е да бъдат отнемани права 
на вече работещи хора с придобити 
увреждания, което считаме за силно 
демотивиращо. Нямат отговор и 
въпросите:

- Каква ще бъде оценката на Ко-
мисията по експертиза на работос-
пособността за лица с увреждания 
без трудов стаж?

- Ще получава ли пенсия за ин-
валидност лице, което не може да 
изпълнява заеманата от него длъж-
ност, но е пренасочено в същото 
предприятие на по-ниско квалифи-
цирана работа с по малко възнаграж-
дение?

- Ще получава ли пенсия лице, кое-
то напусне работа вследствие невъз-
можност да изпълнява служебните 
си задължения, поради придобита 
инвалидност?

- Ще бъде ли отнета пенсията за 
инвалидност на лице, което е поло-
жило усилие да си намери работа 
след получаването на увреждането?

- Как ще се оценяват вида и сте-
пента на увреждане и експертизата 
на работоспособността на специ-
фичната група - военноинвалидите?

- Как ще бъде направена оценката 
на децата след навършване на 16 год., 
когато имат право на работа, а по 
българското законодателство тях-
ното пълнолетие започва на 18 год.?

- Как ще бъде реализирана „Дъл-
госрочната стратегия за заетост 
на хората с увреждания 2011-2020 г.” 
приета от правителството?

- Организирана ли е квалифика-
цията и преквалификацията на хо-
рата с увреждания, при липсата на 
ефективно функционираща система 
от специализирани учебни заведе-
ния?

- Решен ли е проблемът за дос-
тъпността на архитектурната и 
транспортна среда, който е в пряка 
връзка с условията за трудова реали-
зация?

- Осигурена ли е мотивацията на 
хората с увреждания да търсят ра-
бота, след като съществува възмож-
ността да им бъде отнета пенсия-
та и практически доходите им няма 
да нараснат?

Предложеният за обсъждане доку-
мент на заседанието на Национал-
ния съвет за интеграция на хората 
с увреждания, поражда още много 
въпроси.

Те трябва да получат отговори 
чрез задълбочен диалог между прави-
телството и национално предста-
вителните организации на и за хора 
с увреждания.

Ние, национално представител-
ните организации на и за хора с 
увреждания, използваме случая да 
изразим становище и по другите въ-
проси, поставени за разглеждане в за-
седанието на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреждания:

* Нашето становище по пред-
ложените от Министерството на 
здравеопазването промени в Закона 
за здравето е:

- В състава на предвидените ор-
гани не са включени представители 
на хората с увреждания. Ние счита-
ме, че това е задължително и произ-
тича от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания. В 
Националния съвет по оценка на ув-
режданията и работоспособността 
към Министерски съвет по чл. 102 
от проекта за промени в Закона за 
здравето, трябва да бъдат включени 
представители на национално пред-
ставителните организации на и за 
хора с увреждания. Предложението 
ни кореспондира с чл. 86а от Закона 

за здравето, който регламентира, че 
в Обществения съвет по правата на 
пациента към Министъра на здра-
веопазването са включени предста-
вители от национално представи-
телните организации на и за хора с 
увреждания.

Уважаеми г-н Калфин,
ние, легитимните представите-

ли на гражданите с различен вид и 
степен на увреждане, признати за 
социален партньор на държавата, 
категорично считаме, че за пореден 
път се прави опит да се решават „на 
парче” тежките проблеми на тази 
социална група. Заявяваме, че подо-
бен подход няма да доведе до пълно-
ценната интеграция на хората в 
неравностойно положение в обще-
ството и превръщането им в значим 
национален, обществен капитал, 
допринасящ за личностното си раз-
витие и това на България.

Обсъжданите „Основни насоки за 
усъвършенстване на експертизата 
на работоспособността” са с много 
тесен хоризонт и неясни цели. При-
лагането им в този вид ще предиз-
вика силно социално напрежение и 
ще ни принуди, да използваме всички 

разрешени от закона форми на про-
тест. Ние сме убедени, че само ком-
плексният подход и активен диалог 
с национално представителните 
организации на и за хора с уврежда-
ния, може да осигури верните реше-
ния. Декларираме, че организациите 
ни са за дълбоки промени във всички 
аспекти на политиката за хората 
с увреждания и сме готови да пред-
лагаме решения в интерес на тях и 
обществото.

С цел намиране на полезните ре-
шения, трябва спешно да бъде съз-
дадена работна група, в която да 
бъдат включени наши представи-
тели. Тя трябва да има за задача да 
формулира основните принципи на 
промени в медицинската експертиза 
и експертизата на работоспособ-
ността съобразени с поставените 
от нас въпроси.

Протестната	декларация	е	подпи-
сана	на	9	февруари	т.	г.	от	председате-
лите	на	НПО	организациите,	членки	
на	НСИХУ,	включително	и	от	Нико-
лай	Нинов,	председател	на	Съюза	на	
глухите	в	България.

Христина Чопарова

национално представителните организации на и за хората с увреждания: 
„категорично протестираме срещу изолирането ни от процеса 
на промени в секторните политики за хората с увреждания!”

На	23	февруари	т.	г.	в	Кюстендил	
се състоя заседание на областния 
управител Илия Илиев с представи-
телите	на	регионалните	организации	
на	 хората	 с	 увреждания,	 сред	 които	
бяха и представители от районната 
организация	 на	 глухите	 в	 Дупница.	
Те	 връчиха	 протестна	 декларация,	
адресирана до социалния минис-
тър Ивайло Калфин във връзка с 
планираните	 от	 следващата	 година	
реформи,	 касаещи	 инвалидите.	 В	
дискусията ръководствата изразиха 
категоричното	си	мнение,	че	в	пред-
ложените	от	МТСП	„Основни	насо-
ки за усъвършенстване експертизата 
на	 работоспособността”,	 органът,	
който	 ще	 оценява	 тяхната	 работос-

нпо на хора с увреждания се 
срещнаха с областния управител 

илия илиев
пособност, не трябва да бъде към 
НОИ	–	институцията,	 която	от-
пуска пенсиите, тъй като това е 
конфликт	на	интереси.

В декларацията се настоява 
също	 социалното	 министерство	
да	не	изолира	хората	с	уврежда-
ния от процесите на взимане на 
решения,	 които	 пряко	 ги	 зася-

гат,	 а	 да	 сформира	 работна	 група	 с	
тяхно участие, която да променя и 
подобрява секторните политики и да 
ги	включи	в	Националния	 съвет	по	
оценка	 на	 уврежданията	 и	 работос-
пособността към МС, чийто предсе-
дател	е	вицепремиерът	Калфин.

Областният управител прие де-
кларацията и изрази личната си 
позиция, че проблемите на хората с 
увреждания	 трябва	 да	 бъдат	 реша-
вани	 комплексно,	 в	 режим	 на	 диа-
лог,	за	да	се	постигне	пълноценна	им	
интеграция	в	обществото,	съобразно	
индивидуалните	 им	 възможности	 и	
потребности.

Петра Ганчева

„ВИЕ	И	ЕВРОПА”	е	новият	месе-
чен	информационен	бюлетин,	с	кой-
то Министерството на труда и соци-
алната политика си поставя за цел да 
информира за основните европейски 
политики в областта на социалните 
дейности,	заетостта	и	демографията.

Бюлетинът	 ще	 предоставя	 ин-
формация	за	участието	на	България	
в правенето на европейските поли-
тики	 за	 заетост,	 социална	 защита	 и	
включване,	квалификация	и	трудови	
умения, както и за финансирането 
чрез	 Европейския	 социален	 фонд	 и	
програмите	за	заетост.

За първи път се правят публично 
достояние	 позициите,	 които	 Бълга-
рия, чрез Министерството на труда 
и социалната политика, отстоява 
пред европейските институции, и 
ще	 представя	 темите,	 които	 обсъж-
дат министрите по труда от страни-
те	членки	на	ЕС,	както	и	решенията,	
които	те	вземат.

През	 2018	 година	 България	 ще	
поеме председателството на Съвета 
на	ЕС.	Българският	социален	минис-
тър	 ще	 председателства	 срещите	 на	
Съвета за заетост и социална поли-
тика.	За	това	целта	е	всички	българ-
ски	граждани	да	бъдат	ориентирани	
за	политиките,	които	се	обсъждат	в	
него,	 както	 и	 да	 научават	 новините	
за европейските политики в соци-
алната област, подробностите за со-
циалните измерения на различните 
европейски	инициативи.	В	бюлетина	

нов информационен 
проект на МтСп
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Всеки ден, пътувайки с метрото, 
минавам през една метростанция, 
именувана	 „Академик	 Александър	
Теодоров-Балан”.	Нищо	особено,	до-
като не попаднах на статия, посвете-
на	на	именития	български	 езиковед	
в	 списание	 „Осем”.	 Четивото	 ме	 за-
интригува	и	ме	накара	да	се	замисля	
върху един въпрос, свързан с нашия 
жестов	език.	

Малко	биография	за	академик	Ба-
лан.	Роден	е	на	27	октомври	1859	г.	в	
село	Кубей,	Бесарабия,	Украйна.	По-
лучава	висше	образование	в	Чехия	и	
Германия.	 Той	 е	 първият	 ректор	 на	
Софийския	университет.	През	целия	
си	 живот	 работи	 върху	 българския	
език	 и	 неговите	 особености.	 Благо-
дарение	 на	 академик	 Теодоров-Ба-
лан	имаме	думи	като	„влак”,	„украса”,	
„усет”	и	др.

Прочитайки	тези	редове,	се	зами-
слих	върху	чистотата	на	българския	
жестов	 език.	 Като	 ръководител	 на	
екипа	 по	 подготовка	 на	 проект	 за	
изследване	на	БЖЕ,	 тази	 тема	 е	ин-
тересна	 от	 гледна	 точка	 именно	 на	
чистотата,	 защото	 пряко	 засяга	 по-
ведението	на	глухите	спрямо	БЖЕ.

Разбира	 се,	 може	 би	 мнозина	 от	
вас	 са	 чували	 за	 странно	 звучащи-

те	 днес	 Баланови	 	 изрази	 –	 „драс-
ни-пални	 клечица”,	 например,	 с	
които	 заменя	 думата	 „кибрит”.	 За	
разлика от днешните моди да се съ-
кращават	думите	и	да	се	избира	ня-
коя	 чужбинска	 и	 по-яко	 звучаща,	
Александър	 Теодоров-Балан	 се	 е	
интересувал по-скоро от чистотата 
на	езика	и	красотата	на	българските	
думи,	отколкото	от	тяхната	дължина.

Наблюдавам	 с	 интерес	 видеок-
липовете	 и	 разговорите	 на	 хората	 с	
увреден	 слух.	 Благодарение	 на	 тези	
наблюдения	си	вадя	различни	изво-
ди	 –	 жестовият	 език	 се	 употребява	
различно	 при	 различните	 хора.	 От	
съществено	 значение	 е	 нивото	 на	
образованост	 и	 възприятие	 на	 глу-
хите	хора	спрямо	заобикалящата	ни	
среда.

Забелязах, че хората с по-ниско 
ниво	на	български	езиков	запас,	ми-
слят	главно	с	жестове,	с	представяне	
на	определени	жестови	изкази,	и	от-
там произтича един езиков проблем, 
известен	под	името	аграматизъм	-	т.	
е.,	подредба	на	думите	без	предлози,	
съюзи	и	други	части	на	речта.	А	хо-
рата	с	богат		езиков	запас	се	стараят	
да	се	изразяват	граматично	и	момен-
тално	напасват	жестовете	спрямо	ду-

мите.	Т.	е.,	ако	се	сблъскат	с	дума,	за	
която	няма	жест,	създават	нов	жест,	
който	обрисува	думата.

Тук	искам	да	споделя,	че	благода-
рение на интернет и по-точно - на 
социалната	мрежа	Фейсбук,	се	забе-
лязва	една	(от	моя	гледна	точка	-	тре-
вожна)	тенденция.	Под	влиянието	на	
глобалната	мрежа	хората	все	повече	
употребяват	жестове	от	МЖЕ	(меж-
дународен	жестов	език)	за	сметка	на	
БЖЕ.	 Това	 поражда	 опасенията	 ми	
за чистотата и автентичността на 
жестовия	ни	език.	Макар	в	минало-
то да са правени различни опити да 
се	изследва	и	да	се	утвърди	БЖЕ	от	
страна	на	Съюза	на	глухите	в	Бълга-
рия	(СГБ),	те	са	си	останали	на	ниво	
локално	 изследване	 (в	 рамките	 на	
СГБ),	но	оттам	произтича	един	про-
блем.	 Издадени	 са	 няколко	 печатни	
издания,	 но	 се	 наблюдава	 едно	 не-
припознаване и отричане от страна 
на	тихата	общественост	спрямо	тези	
продукти	на	изследванията	на	СГБ.

Вижда	се,	че	хората	с	увреден	слух	
с лекота припознават като свои думи 
от	международния	жестов	език.	Раз-
бираемо,	 тъй	 като	 в	 тях	няма	нищо	
излишно, никакви допълнителни 
жестове	за	една	дума.	А	в	изданията	

на	СГБ	има	много	думи	с	по	няколко	
жеста.	Житейския	 ми	 опит	 ме	 кара	
да	правя	следния	извод:	глухите	хора	
се стараят да махнат всичко излиш-
но	и	с	помощта	на	вербалното	изра-
зяване	 (емоционално-визуално),	 да	
придадат значение на думите, които 
искат	да	кажат.	Свързвам	този	мини-
мализъм на подредба на изречения 
с	нуждата	на	хората	с	визуално	въз-
приятие да приемат повече инфор-
мация	 с	 минимални	 усилия.	 Затова	
се	 наблюдава	 това	 припознаване	 на	
чуждите	 жестове	 за	 свои	 от	 страна	
на	глухото	общество.	

Тук	 искам	 да	 задам	 следният	
въпрос.	 Нима	 нашият	 български	
жестов	 език	 е	 толкова	 беден,	 че	 да	
приемаме	с	лекота	чуждите?	Ние	си	
имаме една култура на изразяване, 
автентична	и	българска.	Имаме	тра-
диции	в	образованието	(над	сто	и	де-
сет	 години)	и	над	осемдесет	 години	
история	 на	 организационен	 живот	
на	 хората	 с	 увреден	 слух	 (Съюз	 на	
глухите	 в	 България).	 Следователно,	
ние си имаме собствени традиции в 
изразяването	 с	 жестове.	 Нима	 тези	
факти	трябва	да	бъдат	забравени?	

От	 моя	 гледна	 точка,	 има	 едно	
решение, което се набива в очи, от 

евентуалните	много	начини	за	реша-
ване.	Надявам	се,	че	когато	стартира	
едно	 истинско	 изследване	 на	 БЖЕ,	
ние	ще	създадем	наистина	български	
жестове	-	с	идеята	те	да	са	основа	за	
обогатяване	 на	 узаконен	 БЖЕ.	 Точ-
но	тези	думи	ще	са	опора	и	твърди-
на	срещу	обезличаването	на	нашите	
български	жестов	език	и	култура.	Да	
вземем пример от бляскавото дело на 
академик	 Александър	 Теодоров-Ба-
лан,	издържало	изпитанията	на	Вре-
мето	и	Историята.	Да	имаме	наисти-
на	чист	български	жестов	език!

Предполага	се,	че	жестовете-чуж-
дици	обогатяват	речниците	на	даден	
език, но смятам, че за наше добро е 
наистина да имаме подчертано бъл-
гарски	жестов	речник,	отговарящ	на	
културата и възприятие на хората 
с	 увреден	 слух	 в	 България.	 Това	ще	
спомогне	 за	 направа	 на	 методики	
за	 обучение	 по	 жестов	 език.	 Оттам	
вече	ще	се	създадат	предпоставки	за	
наистина качествено образование и 
предоставяне на качествени прево-
дачески	 услуги,	 основани	 на	 истин-
ски	БЖЕ.	

Аз	съм	ЗА	наистина	БЪЛГАРСКИ	
ЖЕСТОВ	ЕЗИК.

Дамян Калчев

примерът на академик александър  
теодоров-Балан и нашият жестов език

Жестовият език и ние

С активизиране дейността на На-
ционалната	асоциация	на	жестовите	
преводачи	в	България	на	дневен	ред	
отново излезе позабравеният през 
годините	 на	 безхаберие	 Етичен	 ко-
декс	за	поведението	и	отговорности-
те	 на	 преводачите.	 Когато	 го	 създа-
вахме	преди	повече	от	20	години,	си	
казахме, че той трябва да бъде като 
Хипократовата	 клетва	 на	 лекарите.	
Защото	да	бъдеш	жестов	преводач	е	
не	по-малко	отговорно	за	образова-
телния,	културния	и	социалния	жи-
вот	 на	 хората	 с	 проблеми	 на	 слуха.	
Защото	 и	 най-малкото	 невнимание,	
трудното	 разчитане	 на	 тяхната	 аг-
раматична реч, особено по време на 
съдебен	процес,	 срещи	 с	полицията	
или	на	медицински	преглед	 би	мог-
ло	да	застраши	живота	им!	Този	ва-
жен	момент	 за	 тяхната	 отговорност	
винаги	 сме	 го	 подчертавали	 при	
обучението	 им	 за	 преводачи.	 И	 не	
случайно	-	ДОИ		-	държавните	обра-
зователни изисквания  за тази про-
фесия	са	много	високи.	С	тези	изиск-
вания	ще	се	занимаем	в	друга	статия.

В	 настоящия	 момент	 е	 много	
важно	 да	 си	 припомним	 някои	 от	
основните изисквания на позабра-
вения	 в	 днешно	 време	 Етичен	 ко-
декс.	Думата	кодекс	–	означава	 съв-
купност	от	правила,	убеждения	или	
норми на действие, на поведение, 
равнозначен	 на	 Морален	 кодекс.	
Той	 показва	 на	 преводачите	 как	 да	
се	 държат	 и	 да	 спазват	 определени	
изисквания при изпълнението на 
техния	жестов	превод,	на	жестовата	
услуга.	 Защото	 успехът,	 качеството	

на	този	превод	много	зависи	от	пре-
водача.	От	неговия	правилен	превод	
и не на последно място от владеенето 
на	колкото	може	по-богат	речников	
фонд	 от	 български	 думи	 и	 техните	
жестове.

Постоянно	сме	обръщали	внима-
ние	на	преводачите,	че	е	много	важно	
мястото,	 където	ще	 застанат,	 когато	
превеждат	 и	 че	 светлината	 нико-
га	не	трябва	да	бъде	зад	гърба	им,	а	
винаги	лицето	и	ръцете	им	да	бъдат	
осветени	 добре.	 Същото	 важи	 и	 за	
облеклото.	 Светлите	 и	 шарени	 дре-
хи	 пречат	 движенията	 на	 ръцете	 да	
се	виждат	отчетливо.	Да	не	говорим,	
че различните украшения - обеци, 
гривни,	пръстени	-	отвличат	внима-
нието	 от	 превода.	 Когато	 превежда,	
преводачът трябва да стои спокойно, 
да артикулира отчетливо, да не се 
движи	насам-натам,	да	не	пристъпва	
от крак на крак или да размахва ръце 
прекалено емоционално извън опре-
деленото	 изискване:	 ръцете	 и	 уста-
та	 да	 се	 движат	 в	 един	 въображаем	
триъгълник,	 за	 да	 могат	 глухите	 да	
виждат	 едновременно	 устата	 и	 дви-
женията	на	ръцете	на	превеждащия.

Доста	често	или	почти	винаги	чу-
ващите	 лектори	 и	 оратори	 говорят	
много	 бързо	 -	 така,	 че	 жестовият	
преводач не успява да преведе всич-
ко,	което	те	говорят.	Или	и	той	почва	
да бърза, или пропуска изречения и 
преводът	 става	 некачествен.	 Зато-
ва	няма	нищо	неудобно	преводачът	
да	обясни	още	в	началото	на	лекто-
ра	 (оратора),	 че	 трябва	 да	 говори	
по-бавно	 пред	 нечуващата	 аудито-

рия и ако забрави и по навик бърза, 
да	 го	 прекъсне	 и	 помоли	 да	 говори	
по-бавно.	Това	даже	е	задължително	
–	от	уважение	към	хората,	които	не	
чуват и не трябва да се приема като 
неуважение	към	лектора	(оратора).

Друго	 много	 важно	 изискване	
е	 преводачът	 да	 превежда	 безпри-
страстно	и	обективно.	Той	няма	пра-
во на проявява лично отношение и 
да	 изразява	 своето	 мнение	 в	 разго-
вора,	 който	 превежда.	 Най-лошото,	
което	може	да	направи	 един	прево-
дач,	 с	 което	 нарушава	 Етичния	 ко-
декс	е,	когато	по	време	на	превежда-
не се намесва и взима думата, без да 
пита	и	 дава	 своята	 лична	преценка.	
Такова	 поведение	 сме	 наблюдавали	
доста	 често	 у	 някои	 наши	 жестови	
преводачи.	 Трябва	 да	 се	 помни,	 че	
никой	 преводач,	 не	 само	 жестовия,	
но и езиковия няма право на свое 
мнение по време на езиков превод!

Трябва	да	се	има	предвид,	че	не	е	
морално	(етично),	жестовият	прево-
дач	 да	 разгласява	 личните	 тайни	на	
този,	на	когото	превежда	и	който	му	
се е доверил!

В	 етичния	 кодекс	 на	 жестовия	
преводач	 има	 и	 още	 изисквания,	
които	 всеки	 може	 да	 си	 прочете	 и	
припомни,	защото	на	всички	сме	го	
раздали	 и	 защото	 те	 са	 подписали	
клетвена	декларация,	че	ще	го	спаз-
ват.	Напомняме	най-важните	от	тях,	
защото	 новото,	 което	 бе	 включено	
по	време	на	общото	събрание	за	из-
бирането на новото ръководство на 
асоциацията е, че за първи път беше 
избрана и етична комисия от три-

ма	 членове,	 като	 помощен	 орган	 на	
управителния	съвет	на	асоциацията.	
Главната	задача	на	тази	комисия	ще	
бъде	да	съблюдава	точно	това	–	дали	
жестовите	 преводачи	 спазват	 Етич-
ния кодекс, за което са подписали 
клетвена декларация и съответно да 
ги	санкционират,	ако	не	го	спазват.

Етичната	комисия	не	само	ще		съ-
блюдава	 	 дали	 преводачите	 спазват	
Етичния	кодекс,	но		ще	приема	жал-
би	и	оплаквания		на	съюзните	члено-
ве		за	нередности	при	превеждането,	
ще	ги	проверява	и	ще	предлага		свое-
то мнение на управителния съвет на 
асоциацията на преводачите, който 
от	своя	страна	ще	взима	съответните	
решения.																																											

иЗ ЧУЖДия ОПиТ
Прелиствайки	 старите	 броеве	 на	

вестник	 „Тишина”	 от	 1996	 г.	 попад-
нах	на	интервю	с	тогавашната	пред-
седателка на Испанската асоциация 
на	 преводачите	 на	 жестомимичен	
език	Естер	Родригес,	за	който	си	по-
мислих, че би било интересно и за 
днешните	ни	читатели.	Естер	е	чува-
ща	 дъщеря	 на	 глухи	 родители,	 кои-
то	живеели	 в	Мадрид.	Избрана	 е	 за	
председателка на асоциацията през 
1993	 г.	 и	 споделя	 за	 себе	 си,	 че	 пе-
дагогиката	не	я	е	привличала.	Един-
ственото	 й	 желание	 е	 било	 да	 бъде	
полезна	на	 хората	 с	 увреден	 слух.	В	
интервюто	тя	разказва	 за	дейността	
на	 тяхната	 асоциация:	 „Тя	 наброя-
ва	 65	 членове.	 Целта	 ни	 е	 да	 бъдем	
в	 помощ	 както	 на	 жестомимичните	
преводачи, така и при обучението на 
езика	 на	 жестовете,	 при	 професио-

налното усъвършенстване и при раз-
личните	изследвания.	Ще	развиваме	
нашата	 дейност	 като	 организираме	
и симпозиуми, семинари, конферен-
ции,	свързани	с	превода.	Ще	инфор-
мираме	и	ще	провеждаме	курсове	за	
обучение	 и	 преквалификации.	И	 не	
на последно място е популяризира-
нето	 на	 професията	 „	 преводач	 на	
жестомимичен	 език”	 сред	 нуждае-
щите	 се	 глухи	 и	 чуващи.	 За	 да	 по-
стигнем	 всичко	 това,	 е	 необходимо	
тясно	сътрудничество	между	нашата	
асоциация и конфедерацията на ис-
панските	глухи.”

Според	 Естер	 преводач	 на	 жес-
томимичен	 език	 може	 да	 бъде	 само	
този човек, който е компетентен по 
жестов	 и	 говорим	 език.	 Той	 трябва	
да е способен да предава информа-
цията	правилно	и	на	двата	езика.	За-
щото	ролята	на	преводача	започва	и	
свършва с интерпретация на чутото 
от	него.	Всичко	извън	тази	функция	
не	е	негова	задача.

И	продължава:	„Това,	че	съм	дете	
на	глухи	родители	не	прави	задачата	
ми	 като	 преводач	 по-лесна.	 Един-
ственото ми предимство е, че имам 
познания	по	жестомимичен	език.	Но	
това	не	 е	 гаранция,	че	човек,	владе-
ещ	 жестомимика,	 ще	 стане	 добър	
преводач.	За	това	е	необходима	спе-
цифична	 подготовка	 Всеки	може	 да	
стане	преводач	само	при	подходящо	
обучение.	Едно	е	да	знаеш	този	език,	
друго	е	да	превеждаш	на	или	от	него.”

Да	се	позамислим	–	ние	къде	сме?
Миряна Мошева

за отговорността на жестовите преводачи
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Глухите хора, които работят като 
преводачи	на	жестомимичен	език,	са	
в сравнително нова като област про-
фесия.	Глухите	преводачи	обикнове-
но	 се	 използват	 като	 препредаващи	
преводачи за потребителите със спе-
циални езикови потребности, или 
като	преводачи	между	два	различни	
жестови	 езика,	 или	 между	 един	 на-
ционален	жестов	език	и	междунаро-
ден	такъв.	Необходимостта	от	глухи	
преводачи	се	разраства,	но	осигуря-
ването на обучение и образование, 
специално предназначени за тях, 
някак	си	не	са	в	крак	с	нарастващото	
им	търсене.	

През	последните	години	в	Европа	
са	 създадени	 само	 няколко	 програ-
ми	за	обучение	на	 глухи	преводачи,	
научните изследвания в областта е 
оскъдна,	а	все	още	не	се	разполага	с	
подходящи	 инструменти	 за	 оценя-
ване	на	 уменията	на	 глухите	прево-
дачи.

	 Затова	 от	 м.	 Септември	 2015	
стартира европейски проект, наре-
чен	„Развитие	на	глухите	преводачи”	
на	Еразъм	+	.	Това	е	проект,	в	който	

Тазгодишният	 финал	 на	 първен-
ството по американски футбол, из-
вестен	 като	Супербоул	 (Super	 Bowl)	
беше	 гледан	 на	 живо	 от	 около	 82	
000	 щастливци	 на	 трибуните	 и	 от	

около	 400	
м и л и о н а 
пред теле-
визорите 
по	 света.	
Събитие-
то бе едно 
от най-ча-
каните на 
планетата, 
което от-

беляза	 половинвековния	 си	 юбилей	
с	 невероятно	 пищно	 и	 грандиозно	
шоу.	 Сред	 звездите	 в	 шоуто	 бяха	
Бионсе, Бруно Марс и британската 
група	 „Колдплей”;	 а	 Лейди	 Гага	 из-
пълни	 химна	 на	 САЩ	 съпроводен	
със	 синхронен	 жестов	 превод	 от	
Марли	 Матлин,	 носителка	 на	 „Ос-
кар”.	 Марли	 направи	 впечатляващо	
синхронно изпълнение не само на 
химна, но и на най-популярната пе-
сен	„Америка	е	красива”.	За	нея	това	
е трето поред участие със синхронен 
превод	на	Суперкупата	(1993	г.,	2007	

г.	и	сега).
Мегашоуто	 завърши	 с	 гигантско	

тифози, направено от зрителите, 
които демонстрираха посланието 
„Believe	 in	 Love”	 („Вярвам	 в	 любо-
вта”).

За незапознатите Марли Мат-
лин,	 освен,	 че	 е	 единствената	 глуха	
актриса	 -	 носителка	 на	 „Оскар”,	 е	 и	
носителка	на	 „Златен	 глобус”	 за	 ро-
лята си като Сара Норман във фил-
ма	 „Деца,	 забравени	 от	 Бога”.	 И	 не	
само това - Марли е автор на четири 
книги;	 участвала	 е	 с	 благотворител-
на	 цел	 в	шоуто	 „Танцувай	 със	 звез-
дите”;	проведе	успешна	кампания	за	
благотворителност	чрез	фондацията	
си	 „The	 Starkey	 Hearing	 Foundation”;	
номинирана	е	за	наградата	„Еми”	за	
участието си в популярни телевизи-
онни	сериали,	сред	които	е	„Размене-
ни	при	раждането”,	чийто	пети	сезон	
стартира	в	началото	на	тази	година.	
Миналата	година	Марли	направи	не	
по-малко	успешен	дебют	на	 сцената	
на	 Бродуей	 в	 мюзикъла	 „Пролетно	
пробуждане”	(„Spring	Awakening”).

Член	 на	 Американския	 съюз	 за	
граждански	свободи,	Марли	се	е	из-
явявала	многократно	като	посланик	

в	 защита	
на правата 
на хората с 
увреждания	
и най-вече 
- на хората 
с увреден 
слух.	 Меж-
дувременно 
успява	да	роди	и	отгледа	четирите	си	
деца.

За	съжаление,	феновете	с	увреден	
слух, които очакваха с нетърпение 
да видят изпълнението на Марли по 
телевизията,	 останаха	 горчиво	 раз-
очаровани	-	тв	компанията	CBS,	по-
лучила правото да излъчва директно 
финала,	 даде	 само	 за…	 2	 секунди	
кадър	с	Марли.	Този	факт	предизви-
ка	 бурното	 негодувание	 на	 глухите	
американци,	 които	 заляха	 с	 гневни	
коментари	 социалните	 мрежи,	 въз-
мутени	 от	 пълното	 игнориране	 на	
участието	й	в	шоуто.	Както	се	вижда,	
не	само	у	нас,	но	и	в	САЩ	телевизи-
ите проявяват дискриминационното 
си отношение към зрителите с увре-
ден	слух.

Петра Ганчева

Скъпи	 читатели	 на	 в.	 „Тишина”,	
много	от	вас	може	би	знаят,	че	про-
грамата	Еразъм	е	програма	на	ЕС	за	
обмен на студенти, която насърчава 
всички видове образование, обуче-
ние	и	спорт	за	младежи,	и	е	създаде-
на	още	през	1987	г.	Както	подсказва	
и	 името	 на	 програмата	 (Erasmus	
-	European	Region	Action	 Scheme	 for	
the	 Mobility	 of	 University	 Students),	
акцентът е върху студентската мо-
билност.	

Еразъм+	 	 обаче	 е	 сравнително	
млада	(от	2014	г.)	и	комбинира	всич-
ки схеми за образование и обучение 
за	младежи.	Проект	на	тази	програ-
ма, разработен специално за младе-
жи	с	увреден	слух,	които	да	се	обуча-
ват	 за	жестови	 преводачи,	 стартира	
от	 септември	 миналата	 година	 и	 се	
нарича	 „Развитие	 на	 професията	
глух	преводач”.	

В	този	брой	ще	ви	запознаем	с	нея,	
както и с две от вдъхновителките в 
проекта	на	програма	Еразъм+,	Хеле	
Скьолдан	и	Мете	Сомер	Линдзи.

Хеле	 Скьолдан	 е	 ръководител	 на	
проекта	на	програма	Еразъм	+	„Раз-
витие	на	професията	глух	преводач	в	
Европа”,	а	също	така	и	набира	сред-

ства	 за	 Датската	 асоциация	 на	 глу-
хите.	 Тя	 е	 чуваща,	 но	 от	 30	 години	
активно работи за каузата на хората 
с увреден слух и отлично владее дат-
ския	 език	 на	 знаците.	 Мете	 работи	
като	 консултант	 за	 Датската	 асоци-
ация	на	глухите	и	е	социолог,	участ-
ващ	 в	 проекта	 на	 програмата.	 Тя	 е	
родена	глуха.	

За	Датската	асоциация	на	глухите	
двете	 споделиха,	 че	 организацията	
им работи за подобряване на правата 
на	глухите	хора	както	в	Дания,	така	
и	 в	 международен	 мащаб.	 Наскоро	
ДАГ	постигна	официалното	призна-
ване	на	жестовия	език	в	Дания.	„Пра-
вата	на	глухите	хора	и	достъпността	
за	тях,	датския	жестов	език	и	култура	
винаги	са	били	част	от	нашата	рабо-
та”,	каза	Мете.	„Също	разработваме	и	
много	проекти	за	заетост	на	глухите	
хора,	проекти	в	развиващите	се	стра-
ни	и	такива	за	глухи	хора	с	психични	
проблеми”.

За	инициативата,	 свързана	 с	 глу-
хите преводачи, Мете сподели, че 
наскоро	 е	 завършил	 тригодишен	
проект	(2012-2015),	чиято	цел	е	била	
да	 предостави	 обучение	 на	 12	 глу-
хи	 преводачи	 в	 Дания.	 „През	 този	
период осъзнахме, че има спешна 
нужда	 от	 повече	 изследвания	 и	 до-
казателства	 за	 положението	 на	 глу-
хите	преводачи	на	европейско	ниво.	
Затова	Датската	асоциация	на	глухи-
те	 встъпи	 в	 сътрудничество	 с	 друга	
неправителствена	 организация	 като	
Европейския	форум	на	преводачите	
от знаков език и три професионални 
образователни институции с опит 
в	 жестовия	 език	 и	 преводачество-
то	 –	 португалския	 политехнически	
институт,	 хамбургския	 университет	
и финландския университет за при-
ложна	наука”.

В	 следващите	 три	 години	 (2015-
2018)	амбициозна	задача	на	участни-
ците	 в	 проекта	 ще	 бъдат	 различни	
изследвания, които трябва да се на-
правят, като например изследването 
на	положението	на	глухите	превода-
чи	в	Европа.	Това	вече	 е	 започнало,	
като е създадена онлайн платфома, 
където всеки в рамките на няколко 
минути	може	да	отговори	на	 13	 въ-
проса,	 целящи	 да	 изяснят	 положе-

нието и да предоставят информация, 
нужна	за	изследването.	 „Ще	се	про-
веждат	и	изследвания	за	тълковните	
нормите	в	 езика	на	 знак,	ще	 се	раз-
глеждат	също	етичните	дилеми	меж-
ду	 глухи	 преводачи,	 ще	 се	 създадат	
материали	и	предложения	за	учебни-
те	 програми	 за	 различните	 нива	 на	
обучение	за	глухи	преводачи.	Такива	
материали	 трябва	 да	 има	 възможно	
най-много	 за	 различните	 страни,	 за	
да	се	застъпват	в	обучението	на	глу-
хите преводачи и да бъдат признати 
в	тази	професионална	област”,	заяви	
Мете.

Хеле	 и	 Мете	 споделиха	 също,	 че	
ще	 бъдат	 организирани	 европейски	
семинари	 на	 различни	 теми.	 Такъв	
семинар, например, предстои да се 
проведе	 на	 31	 октомври	 2016	 в	 Да-
ния,	 и	 тогава	 ще	 бъдат	 представе-
ни резултатите от направените до 
момента	 проучвания.	 Разбира	 се,	 в	
сайта	на	глухите	преводачи	ще	бъде	
пускана периодично информация и 
новини	 на	 английски	 език.	 Според	
двете	 дами,	 има	 много	 малко	 ин-

формация	 за	 глухите	 преводачи	 в	
европейски	мащаб,	което	е	проблем,	
също	и	обстоятелството,	че	много	от	
хората с увреден слух, които биват 
викани	 да	 превеждат,	 не	 получават	
възнаграждение	за	труда	си	или	ня-
мат	образователна	подготовка.

Очакванията към проекта са на-
истина	високи	–	да	растат	 знанията	
и	информираността	за	положението	
на	глухите	преводачи	в	Европа,	като	
се	 премахнат	 пречките,	 съществу-
ващи	пред	тях,	и	получат	достъп	до	
качествено	образование	и	обучение.	
Мете	 сподели,	 че	 в	 Дания	 глухите	
хора	все	още	нямат	право	да	получа-
ват	програмите	 за	 обучение	на	пре-
водачи от знаков език, които са само 
за	чуващи	преводачи.	„Но	ние	имаме	
12	 сертифицирани	 глухи	 преводачи	
от	 времето	 на	 първия	 тригодишен	
проект, като двама от тях са завър-
шили	програма	 за	 обучение	 с	 ниво,	
позволяващо	 им	 да	 работят	 като	
международни	 преводачи	 на	 жес-
тов	език.	Надяваме	се	да	се	установи	
като практика образователната под-
готовка	за	повече	глухи	преводачи	в	
Дания	за	в	бъдеще.”

Мете	сподели	още,	че	тези	12	глу-
хи преводачи работят на пълно или 
непълно работно време, получават 
заплащане	 за	 работата	 си,	 което	
е	 било	 важен	 резултат	 от	 първия	
проект.	 Те	 превеждат	 за	 различни	
мероприятия	 на	 глухите	 хора,	 на	
имигранти,	 сляпо-глухи,	 на	 между-
народни конференции и за хора в 
уязвимо	 положение,	 като	 в	 съдебни	
дела	 или	 други	 чувствителни	 ситу-
ации.	 „В	 Дания	 имаме	 глухи	 пре-
водачи,	 които	превеждат	и	на	живо	
новините	 по	 телевизията”,	 споделя	
по-нататък.

От първия проект са направе-
ни	 два	 видеоклипа	 относно	 глухите	
преводачи	 –	 един	 с	 информация	 за	
чуващи	хора	и	един	за	 глухи,	които	
могат	да	се	видят	на	http://www.deaf.
dk/doevtegnsprogstolk.	

Христина Чопарова

Международни новини
Бъдеще за глухите преводачи

Мете Сомер Линдзи

си	сътрудничат	петима	партньори	–	
университети и неправителствени 
организации,	с	цел	развитие	на	про-
фесията	на	 глухите	преводачи	в	Ев-
ропа.	 Партньорите	 са:	 Европейския	
форум на преводачите от знаков 
език,	Политехнически	институт	Ко-
имбра	(Португалия),	Университет	за	
приложни	 науки	 „Хумак”	 (Финлан-
дия),	Датската	асоциация	на	глухите	
и	 Хамбургския	 университет.	 Всеки	
от	 партньорите	 ще	 допринася	 за	
проекта	с	негови	ключови	членове	в	
различни области на компетентност 
(предимно	преподаватели	и	изследо-
ватели	в	сферата	на	лингвистиката	и	
социологията).

„Ние	 ще	 извършим	 проучвания	
за	положението	на	глухите	превода-
чи	в	Европа,	ще	предприемем	някол-
ко	 изследвания,	 които	 ще	 създадат	
нови знания и разбирания за профе-
сията	им,	и	ще	разработим	набор	от	
препоръки за курсове за обучение на 
глухи	преводачи.”,	се	казва	във	въве-
дението	в	сайта	на	глухите	превода-
чи	www.deafinterpreters.eu	

Проектът	ще	 се	 изпълнява	 до	 м.	
Август	2018	година.

Основната му цел е да се повиши 
качеството,	 приложимостта	 и	 пре-
доставянето	 на	 обучение	 за	 глухи	

преводачи.	 Дългосрочната	 цел	 е	 да	
допринесе за премахване на барие-
рите	на	пазара	на	труда	за	глухи	пре-
водачи.	Основни	пречки	за	тях	днес	
са	липса	на	официални	възможности	
за обучение и липсата на признание 
за	професията	им.	С	даването	(в	бъ-
деще)	на	 достъп	до	висококачестве-
но	обучение	за	глухите	преводачи	и	
сертифицирането	им		ще	се	извърви	
дългия	път	към	признаването	на	про-
фесията.	Също	така	и	резултатите	от	
изследванията се очаква да доприне-
сат за по-доброто разбиране и опре-
деляне на конкретните компетенции 
на	глухите	преводачи.	По	този	начин	
ще	се	способства	и	за	натрупването	
на необходимата документация, за да 
се	проправи	бъдещият	път	на	профе-
сията	„глух	преводач”.

Партньорите,	 в	 тясно	 сътрудни-
чество,	 ще	 предприемат	 стъпки	 за	
изследвания, проучвания и анкети, 
за	да	изготвят	описание	на	професи-
ята	от	различни	ъгли:	предимно	со-
циологически	и	езикови.	Освен	това	
партньорите	ще	разработят	набор	от	
общи	препоръки	за	глухите	превода-
чи,	 както	 и	 учебна	 програма,	 която	
да	може	да	се	прилага	при	различни	
степени	на	образование	в	цяла	Евро-
па.

Христина Чопарова

професия „глух преводач”

Трупата	 „My	 Dream”е	 създадена	
през	 1987	 г.,	 като	 през	 първите	 13	
години	 е	 чисто	 аматьорска	 органи-
зация.	През	2000	г.	 тя	развива	свое-
то	 ниво	 до	 изключително	 висока	
професионална степен под мотото 
„Танцувай	своята	мечта”.	В	стремежа	
си представленията им да не бъдат 
посещавани	 само	 от	 любопитство	
или	съжаление,	артистите	от	трупата	
създават	 изключително	 издържан	 и	
неповторим музикално-танцов стил, 
излъчващ	 всеотдайност	 и	 магичен	
дух.	Пълният	състав	на	трупата	е	от	
110	танцьори,	от	които	65	са	със	слу-
хови	увреждания,	30	 -	 със	 зрителни	

увреждания	и	останалите	-	с	физиче-
ски.	Арт	трупата	беше	и	в	България	
-	на	1	октомври	2010	г.	Тя	представи	
в Народния дворец на културата не-
вероятен спектакъл, част от посла-
нието	 „Избери	 да	 мечтаеш”,	 което	
ни кара да мислим отвъд рамките и 
ограниченията,	 да	 ценим	 и	 празну-
ваме	живота	 всеки	ден.	Тази	 сила	и	
стремеж	към	съвършенство	и	красо-
та	 превръщат	 артистите	 с	 уврежда-
ния	от	„My	Dream”	в	трупа-феномен	
на	световната	сцена.

Всяка	 година	 трупата	 изнася	 над	
150	 представления,	 като	 до	 този	
момент	 са	 посетили	 повече	 от	 80	
държави.	 Сред	 официалните	 лица,	
подкрепили тяхното изкуство, са 
президентите Бил Клинтън, Герхард 
Шрьодер	и	Александър	Квашневски.	
Освен	 признанието,	 благотвори-
телността	е	друга	неотменна	част	от	
успешния	път	на	„My	Dream”.	Преди	
години,	 с	подкрепата	на	китайското	

правителство, артистите създават 
благотворителен	фонд,	 в	който	вна-
сят част от средствата от представле-
нията.	С	тях	подпомагат	други	хора	в	
неравностойно	 положение.	 Така	 на-
правиха	и	в	България	 -	 организато-
рите на спектакъла дариха средства-
та от спектакъла им за кампанията 
на	 столичната	 община	 „В	 подкрепа	
на	деца	с	церебрална	парализа”	-	съ-
браните приходи бяха предоставени 
за	закупуване	на	технически	помощ-
ни	средства	за	децата.

Водещата	солистка	на	„My	Dream”	
Тай	Ли	Хуа	сподели	в	интервю	за	себе	
си	следното:

„Родена	 съм	в	 град	Ичанг	 в	про-
винция	 Хубей	 през	 1976	 година	 -	
представя	 се	 Тай	 пред	 медиите.	 И	
продължава:	-	Когато	съм	била	мно-
го	 малка,	 майка	 ми	 разказваше,	 че	
съм	 имала	 сладък	 глас	 и	 съм	 пеела	
много	 красиво.	 За	 съжаление,	 загу-
бих	слуха	си	на	2	години,	вследствие	
на	инжектирания	ми	 стрептомицин	
-	бях	се	разболяла	от	треска.	Оттога-
ва	и	досега	живея	в	безмълвен	свят.	
Но	 до	 петата	 си	 година	 аз	 не	 осъз-
навах,	 че	 се	 различавам	 с	 нещо	 от	
другите	 деца.	 Едва	 когато	 постъпих	
в	 детската	 градина	 и	 гледах	 децата	
как	 си	играя	на	различни	игри,	при	
които се използваха звуци, осъзнах 
с	 болка,	 че	 не	 мога	 да	 играя	 заедно	
с	тях,	защото	не	чувах	нищо!	Когато	
навърших	сеем	години,	ме	изпратиха	
в	училище	за	глухи	деца.	Там	първо-
то,	което	ме	порази	като	гръм,	беше,	
че учителят тропаше с крак, за да 
усетим вибрациите по пода и така да 
разберем, че иска да му обърнем вни-
мание.	 Изведнъж	 усетих	 въодуше-
вление	и	почувствах	такова	щастие,	
каквото	 никога	 не	 бях	 изпитвала.	
Легнах	на	пода,	за	да	поема	с	тялото	
си този прекрасен звук - вибрацията 
от краката и от този момент реших 
-	ще	 танцувам!	От	 този	момент	 на-
татък	аз	се	влюбих	в	танците,	които	
бяха	 неразделна	 част	 от	 музиката.	
Чрез	тях	открих,	че	музиката	ме	кара	
с танца си да изразя моя вътрешен 
свят.	Как	ми	се	искаше	да	имам	чифт	

бели танцови обувки!!! Майка ми 
трябваше	 да	 се	 откаже	 от	 работата	
си,	за	да	ме	гледа	и	да	ми	осигурява	
медицинска	 помощ.	 И	 така	 чети-
ричленното ми семейство зависеше 
единствено от месечната заплата на 
баща	ми	-	50	юана.	Той	разбра	за	мо-
ята	мечта	специално	за	рождения	ми	
ден ми купи тези толкова мечтани 
танцови	обувки.	Държах	ги	в	ръцете	
си	и	се	страхувах,	че	ще	се	изцапат	от	
пода	и	затанцувах	с	тях	на	леглото	с	
щастливи	сълзи.

Независимо от уроците в учили-
ще,	всеки	ден	се	упражнявах	упорито	
да	 танцувам.	Често	 пъти	падах	 и	 се	
наранявах.	И	за	да	не	разбере	мама,	
винаги	 ходех	 с	 панталони,	 които	 да	
покриват краката ми, дори и през 
лятото.	 Но	 мама	 един	 ден	 ме	 видя	
и разбра и вместо да ми се кара, ме 
прегърна...	След	като	завърших	сред-
но образование, бях приета да уча 
интериорен дизайн от Института за 
изящни	изкуства.	И	тъй	като	не	чу-
вах,	 седях	 на	 първия	 ред	 и	 гледах	 в	
устните преподавателя, за да разбера 
какво	 казва;	 а	 след	 часовете	 взимах	
назаем записките от състудентите си, 
които	копирах	и	заучавах.	Четири	го-
дини	от	живота	ми	в	колежа	минаха	
бързо,	а	аз	завърших	с	изключителни	
академични резултати и бакалавър-
ска	степен.	Спечелих	награда	за	про-
ектиране на един рекламен плакат в 
провинция	 Хубей.	 На	 15	 години	 се	
записах	в	трупата	и	така	продължих	
живота	си	в	нея...”

Превод Петра Ганчева

Глухата актриса Марли Матлин изпълни жестов превод на „Супербоул”-2016

за „My Dream” и  
тай Ли Хуа, 

тяхната невероятна солистка
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певта да я обучи да ползва телефон, 
Амбър	започва	да	ползва	телетип/те-
лепринтер,	 който	 през	 80-те	 години	
на	20	век	е	едно	от	първите	устрой-
ства,	 които	 могат	 да	 преобразуват	
звука	в	текст.	Устройството	прилича	
на	 пишеща	 машина,	 със	 слотове	 за	
двата края на телефонна слушалка, 
каквито навремето бяха телефони-
те	 на	 вилка.	 Малък	 екран	 отпред	
показва	 преобразувания	 текст.	 Не-
удобството му е, че устройството е 
тежко	за	пренасяне	и	е	твърде	шум-
но	при	писане	 с	 клавиатурата.	Но	 е	
първото	средство	за	общуване,	което	
Амбър	ползва	с	голямо	удоволствие,	
за да разширява социалните си кон-
такти.	Комуникацията	за	нея	е	от	из-
ключително	голямо	значение.	

Продължава	 образованието	 си	 в	
обикновена	гимназия	и	дори	е	в	клас	
за	надарени	деца.	За	да	може	да	раз-
чита	по	устните,	Амбър	винаги	сяда-
ла на първия ред и молела учителите 

да	бъдат	обърнати	към	нея.	Което	не	
успява	да	„улови”	от	учебния	процес,	
заема като записки от съучениците 
си.	Баща	й	предлага	да	се	запише	за	
обучение	по	програма	за	глухи,	но	се	
оказва, че нямат клас за напреднали, 
и	Амбър	се	отказва.	Дипломира	се	в	
челната десетка на випуска си, сред 
500	 ученика.	 Но	 следващата	 стъпка	
по	пътя	на	образованието	е	колежът.	
По-високо	 ниво,	 по-големи	 предиз-
викателства.	Бащата	на	Амбър	насто-
ява	дъщеря	му	да	ползва	подкрепа	от	
Програмата	 за	 студенти	 с	 уврежда-
ния	 и	 когато	 тя	 постъпва	 в	 колежа	
Бъркли,	има	осигурена	ФМ	система	
и	асистенти.	От	ФМ	системата	скоро	
се отказва, но асистентите са неот-
клонно	до	нея	през	всички	4	години	
на	следването.	В	Бъркли	учи	англий-
ски език и изкуства, и дори участва 
в	 съдебно	дело	 срещу	Калифорний-
ския университет за подобряване на 
услугите	му	за	глухи	и	трудночуващи	
студенти.

По	 това	 време	 вече	 се	 разгаря	
искрицата,	 която	 ще	 превърне	 Ам-
бър	в	 топ	 защитник	на	хората	 с	 ув-
реждания.	По	време	на	следването	в	
колежа,	тя	работи	като	асистент-ар-
хивист в университетската библио-
тека и се занимава със сбирката на 
Движението	 за	 правата	 на	 хората	 с	
увреждания.	Това	е	и	първият	досег	

на	Амбър	с	културата	на	глухите	и	на	
инвалидите	като	цяло.

2001	 г.	 идва	 с	 нови	 технологии	
и	 Амбър	 получава	 възможността	
за	 комуникация	 с	 ново	 средство	 –	
пейджър.	Един	от	първите	модели	е	
„Sidekick”,	с	размери	на	джобен	кал-
кулатор	и	малка	клавиатура.	Това	ус-
тройство	изключително	много	пома-
га	на	Амбър	в	годините	на	следване.	
Две	 години	посещава	Института	по	
изящни	изкуства	в	Чикаго	и	завърш-
ва	магистърска	степен	по	творческо	
писане.	През	това	време	продължава	

да	ползва	асистент	за	някои	курсове.
И ето, че на хоризонта се появява 

„Access	living”.	Годината	е	2005-а	и	ко-
гато	постъпва	на	работа	там,	Амбър	
открива, че освен нея, там работят 
още	4-ма	 глухи	служители.	Те	й	по-
магат	не	само	да	навлезе	в	работата,	
но	и	да	усъвършенства	жестовия	си	
език.	 Това	 неимоверно	 много	 раз-
ширява	границите	на	общуването	й,	
защото	 покрай	 американския	 жес-
тов	език	(ASL)	Амбър	намира	много	
приятели	сред	общността	на	глухите	
в	 Чикаго.	 Днес	 тя	 е	 председател	 на	
Комисията	по	въпросите	на	глухите	
и	трудночуващите	в	Илинойс.

Носи два слухови апарата, пър-
вите	 от	 които	 са	 били	 аналогови.	
Днес	 ползва	 цифрови	 слухови	 апа-
рати,	 и	 изключително	 много	 държи	
на	 технологиите,	 които	 й	 помагат	 в	
комуникацията	 с	 много	 и	 най-раз-
лични	 хора:	 видео	 преводаческа	 ус-
луга	 (Video	 Relay	 Service	 или	 VRS),	
текстови	 съобщения	 (смс),	 скайп,	
преводачи	 с	 американски	 жестов	
език, субтитри за хора с увреден 
слух,	 и	 технология	 за	 субтитриране	
на	 филми,	 наречена	 „Rear-captioned	
technology	 at	 the	 movies”(субтитри-
ращи	технологии	 за	кино),	 които	 са	
приложими	и	за	театъра,	и	предста-
вляват	плексигласов	екран,	на	който	
зрители	с	увреден	слух	може	да	четат	
субтитрите,	докато	гледат	филма.	

Без	тези	технологии,	както	споде-
ли	Амбър	Смок,	в	нейния	живот	со-
циалните	и	професионални	възмож-
ности	биха	били	силно	ограничени.

Тази	първа	част	от	презентацията	
предизвика	 много	 голям	 интерес,	 и	
от	всички	страни	полетяха	въпроси.	
Червенокосата	лекторка	с	изразител-
ни	жестове	и	много	отчетлива	устна	
артикулация	 с	 безупречен	 грама-
тически	 английски	 им	 отговаряше	
поред.	Тя	обясни,	че	в	САЩ	още	от	
90-те	години	на	миналия	век	същест-
вува	 Закон	 за	 хората	 с	 увреждания,	
в който има изисквания за кому-
никацията.	 Щом	 има	 глух	 човек	 се	
нуждае	от	преводаческа	услуга,	за	да	
осъществи	комуникация,	му	се	оси-
гурява	 такава,	 като	 организацията	
на	Амбър	плаща	на	преводача,	 кой-
то	 работи	 с	 тях.	 Преводачите	 обаче	
притежават	няколко	нива	на	компе-
тентност:	 начално,	 средно,	 напред-
нало,	 професионално.	 И	 е	 нужно	
нивото	на	преводача	да	отговаря	на	
потребността	на	глухия	човек.	

Културата	 на	 глухите,	 която	 бе	
спомената в презентацията й, както 
обясни	 Амбър,	 е	 цяла	 наука,	 която	
дори	 се	 преподава	 в	 училищата	 за	
глухи	 като	 История	 на	 културата	
на	 глухите.	 И	 заключава	 в	 себе	 си	
всичко	 онова,	 което	 един	 глух	 чо-

век	 е	 нужно	 да	
знае не само за 
американския 
жестов	език,	но	
и за развитие-
то	 на	 глухите	
общности,	 тех-
ните интереси, 
с п е ц и ф и ч н и 
потребности и 
целия набор от 
социологиче-
ски и културни 
о с о б е н о с т и , 

които очертават рамките на тази 
Култура	на	глухите.	Г-жа	Смок	обяс-
ни	още,	че	тежкочуващите	хора,	кои-
то	разчитат	на	по-различни	от	жес-
товия език средства за комуникация, 
изобщо	 нямат	 същото	 чувство	 към	
Културата	 на	 глухите,	 както	 самите	
глухи.	И	уточни,	че	това,	разбира	се,	
е	тяхно	право,	тъй	като	основен	аргу-
мент в закона е постановлението, че 
дадено лице първо е човек, едва след 
това	–	човек	с	увреждане,	и	избора	на	
средства	за	комуникация	е	негов	ли-
чен	и	неподлежащ	на	осъждане.

Втората част от презентацията на 
Амбър	Смок	 запозна	 всички	 с	 кни-
гата	 „Образование	 за	 глухи	 и	 сла-
бочуващи	 деца	 в	 САЩ”	 („Deaf	 and	
Hardhearing	 Education”),	 в	 която	 бе	
представена историята на най-попу-
лярния	университет	за	глухи	–	Гало-
дет,	 представени	 бяха	 други	 учебни	
заведения за хора с увреден слух и 
бе разказано как началото на обуче-
нието	на	глухите	е	започвало	с	орал-
ния	метод,	докато	тайно	(у	дома	и	в	
приятелска	среда)	глухите	хора	са	се	
обучавали	по	мануалния	(с	жестове)	
метод.

Бе	интересно	за	гостите	с	увреден	
слух в залата да научат, че учителят 
Томас	Хопкинс	Галодет,	в	чийто	клас	
се	е	озовало	глухо	момиченце	на	име	
Алис,	дъщеря	на	семейство	Когсуел,	
се е амбицирал да търси метод за 
преподаване	на	глухи.	Тъй	като	бри-
танците	не	желаели	да	споделят	своя	
орален	метод,	той	заминал	за	Фран-
ция	и	в	парижкия	институт	се	спри-
ятелил	с	 глухия	учител	Лоран	Клер,	
който	го	научил	на	френския	жестов	
език.	 Галодет	 поканил	 Клер	 да	 го	
придружи	в	САЩ,	и	когато	пристиг-
нали	 в	 Хартфорд,	 основали	 Амери-
канско	 училище	 за	 глухи,	 единстве-
ното	в	щата	Кънектикът,	което	става	
университет	„Галодет”	през	1864	г.	

Впоследствие примерът бил 
последван	и	от	други	градове	в	дру-
ги	щати,	но	оралният	и	мануалният	
метод на обучение си остават кон-
курентни, макар да търпят развитие 
като	 отделни	 системи.	В	периода	 от	
1880-1960	 г.	 глухите	 хора	 все	 още	
ползват	тайно	жестовия	език.	Освен	
това,	 за	 много	 от	 тях	 погрешно	 се	
смята,	 че	 имат	 умствени	 уврежда-
ния,	и	това	ги	поставя	в	неподходя-
ща	образователна	среда.	Този	период	
обаче изобилства от успешни по-

стъпки	 в	 много	 други	 области:	 глу-
хите хора започват да създават клу-
бове и асоциации, да се насочват към 
специфични професии, да основа-
ват	профсъюзи	 за	 глухи,	 да	ползват	
технически средства като слуховите 
апарати.

През	 60-е	 години	 един	 изследо-
вател	 на	 Галодет	 –	 Уилям	 Стоуки	 –	
успява	да	докаже,	че	американският	
жестов	 език	 притежава	 всички	 не-
обходими компоненти, за да бъде 
признат	за	език.	От	своя	страна	това	
е	своеобразно	възраждане	за	жесто-
вия език да бъде преподаван и исто-
рията	на	глухите	да	се	обогати	с	нова	
глава.

1973-а	 е	 ключова	 година,	 заради	
т.	нар.	Раздел	504	от	Закона	за	реха-
билитацията, според който се забра-
нява	на	всяко	юридическо	лице,	по-
лучаващо	 федерално	 финансиране,	
да дискриминира хората на база ув-
реждане.	Две	години	по-късно,	през	
1975-а,	се	приема	Закон	за	образова-
нието	на	всички	деца	с	увреждания,	
който прави образованието на тези 
деца	задължително.	Освен	това,	този	
закон	постановява	и	изготвянето	на	
специален образователен план за 
всяко	дете,	т.	нар.	индивидуален	об-
разователен	план	(ИОП).	Всяко	дете	
с	увреждане	трябва	да	има	план	504	
и	ИОП,	съгласуван	с	учителите	и	ро-
дителите	му.	План	504	е	за	деца,	кои-
то	 се	 нуждаят	 от	 достъпност,	 а	Ин-
дивидуалният образователен план 
(ИОП),	е	за	нуждаещи	се	от	адапти-
рана	учебна	програма	деца.	И	двата	
плана	са	правно	обвързващи.	

През	 1990	 г.	 е	 създаден	 Закон	 за	
американците	 с	 увреждания.	 Към	
тях	 спадат	 глухите	 и	 тежкочуващи-
те,	а	законът	съдържа	изисквания	за	
субтитри	и	комуникационен	достъп.

Днес	глухите	и	тежкочуващи	хора	
в	САЩ	разполагат	с	много	възмож-
ности за образование в специали-
зирани	училища	за	глухи,	с	отделни	
класни	 стаи,	 общообразователна	

продължение от стр.1

Срещата	 с	 американския	 гост	
уважиха	председателят	на	Съюза	на	
глухите	в	България	Николай	Нинов,	
медийният	експерт	на	СГБ	Христина	
Чопарова,	 председателят	 на	 РО	 Со-
фия	Дамян	Калчев,	председателят	на	
МОСГБ	 Росица	 Караджова,	 Цветан	
Кунчев,	член	на	Екипа	за	изследване	
на	жестовия	 език	 към	СГБ,	 образо-
вателни	специалисти	и	много	гости.	
За	превода	от	международен	знаков	
език	се	погрижиха	преводачи	на	На-
ционалната асоциация на ресурсни-
те	учители	(НАРУ).

В	 десет	 сутринта	 в	 зала	 313	 на	
ФНПП	не	остана	нито	едно	свободно	
място.	 Гостите	 се	 настаниха,	 напра-
вени	 бяха	 последните	 приготовле-
ния	по	презентацията,	подготвена	на	
български	и	на	английски	език.	

Като	домакин	на	срещата,	доц.	д-р	
Неда Балканска, преподавател във 

Факултета	 по	 начална	 и	 предучи-
лищна	 педагогика,	 започна	 с	 топло	
приветствие	 към	 всички	 уважили	
събитието	и	пожела	на	гостите	при-
ятни и полезни минути в компания-
та	на	гостенката	от	Чикаго.	След	това	
Стоян	 Павлов,	 секретар	 на	 НАРУ,	
обясни,	че	Амбър	Смок	е	в	България	
като	 част	 от	 американска	 делегация	
по	програма	за	обмен	на	Държавния	
департамент	на	САЩ.

Амбър	 Смок	 беше	 видимо	 раз-
вълнувана	–	от	пълната	зала,	от	сре-
щата	 с	 толкова	 много	 и	 различни	
хора	с	увреден	слух,	от	 гостоприем-
ното	 посрещане,	 от	 вниманието,	 на	
което	 скоро	 стана	 център.	 Започна	
презентацията си със своята лична 
история,	 за	 да	 даде	 възможност	 на	
публиката да я опознае максимално, 
повеждайки	 я	 по	 пътя	 от	 личното	
към	професионалното.	

В	 „Общуването:	 моята	 лична	 ис-
тория”	Амбър	сподели	с	българските	
си	слушатели,	че	е	родена	през	1978	
г.,	точно	3	години	след	приемането	на	
Закона за образование на деца с увре-
ден	слух	 (Individuals	with	Disabilities	
Education	 Act	 (IDEA).	 Родителите	
й не са знаели, че не чува, макар че 
майка	й	забелязала,	че	детето	говори	
неправилно.	Водят	го	на	лекар	и	пър-
вото	мнение	било,	че	малката	Амбър	
е	с	ментално	увреждане.	Тази	диагно-
за е твърде съмнителна и родителите 
искат второ мнение, което установя-
ва	наличие	на	 глухота.	Глухотата	на	
Амбър	е	от	умерена	до	тежка.	

Лекарят препоръчал да й поста-
вят слухови апарати и на двете уши, 
но забелязал, че малкото момиченце 
вече	 притежава	 отлични	 умения	 да	
разчита	по	устните.	Затова	дава	пре-
поръка	 детето	 да	 учи	 в	 общообра-
зователно	 училище	 и	 да	 провежда	
слухова	и	говорна	терапия.	Майката	
на	 Амбър	 я	 записва	 в	 ясла,	 където	
родителите са имали право да посе-
щават	децата	си,	с	цел	да	им	оказват	
подкрепа.	

Когато	 е	 на	 5	 години,	 започва	 да	
посещава	 детска	 градина	 и	 слухо-
во-речев	 терапевт.	 На	 8	 години	 се	
опитала	да	ползва	ФМ	системата,	но	
не	остава	очарована	от	нея.	След	го-
дини на слухово-речева терапия, тя 
вече чете толкова добре по устните, 
че	не	са	й	нужни	повече	уроци.	Като	
тийнейджър	в	прогимназията	(около	
12-13	г.),	Амбър	заявява	на	родители-
те и на терапевта си, че спира да по-
сещава	 терапиите.	 Уважават	 избора	
й, а след неуспешните опити на тера-

Срещи с амбър Смок: 
за общуването, образованието и защи-
та на правата на хората с увреждания

среда, терапии, кохлеарни импланти 
и слухови апарати от ново поколе-
ние.	 Призната	 е	 необходимостта	 от	
съхраняване	 културата	 на	 глухите,	
имат по-широк достъп до разноо-
бразни професии, официално полз-
ват	 преводачи	 и	 говор	 към	 текст	
в	 реално	 време.	 Участват	 в	 много	
изложения,	 срещи,	 конференции.	
Но	 все	 още	 има	 предизвикателства	
пред тях, които предстои да се пре-
одоляват	–	полемика	относно	кохле-
арните импланти, трудностите при 
усвояването	на	писмения	английски,	
все	повече	от	децата	в	училищата	за	

глухи	 имат	 и	 множество	 други	 ув-
реждания,	 свиват	 се	 програмите	 за	
глухи	 и	 финансирането	 им,	 търси	
се	 разширяване	 възможностите	 на	
завършващите	 с	 увреден	 слух	 да	 си	
намерят	работа.

Амбър	 Смок	 заяви,	 че	 е	 изклю-
чително	 важно	 едно	 глухо	 дете	 да	
може	 да	 чете,	 да	 пише,	 да	 владее	
както	оралния,	така	и	устния	метод.	
На въпроса как си намират работа 
и	 какви	 трудности	 срещат	 глухите	
след	завършване	на	училище,	Амбър	
заяви, че тук няма специални изиск-
вания	 и	 че	 за	 глухите	 хора,	 както	
за	 всички,	 важат	 еднакви	 правила	
–	 подават	 се	 молби,	 мотивационни	
писма,	 има	интервюта.	На	някои	от	
тези	интервюта	 глухите	 се	 срамуват	
да	ходят,	понеже	се	нуждаят	от	асис-
тент,	а	това	би	могло	да	се	изтълкува	
от работодателя с обратен знак, като 
неспособност да се справя с работа-
та.	От	друга	страна,	има	и	обратната	
ситуация	 -	 немалко	 глухи	 вземат	 за	
свои асистенти някои от родителите 
си,	но	и	на	 това	не	 се	 гледа	 с	добро	
око,	защото	на	тази	възраст	майките	
и	бащите,	ако	са	помощници,	е	леко	
излагащо	 и	 показател	 за	 неспособ-
ността на човека да се справя сам и 
да	бъде	самостоятелен.

Според	 Амбър	 Смок	 личният	
пример	е	много	показателен,	а	хората	
с увреден слух трябва да работят за-
едно	с	чуващите	за	решаване	на	про-
блематиката,	 свързана	 с	 тях.	 Кому-
никацията	 между	 двете	 групи	 хора	
е от особено значение за намирането 
на решения, и не би трябвало нито 
глухите,	нито	чуващите	да	изземват	
решаването.	 Партньорството	 има	
много	ползи,	и	една	от	тях	е,	че	няма	
командващ,	 а	 всичко	 се	прави	 заед-
но,	 в	 името	 на	 взаимното	 уважение	
към	човешките	права	и	достойнство.	

Христина Чопарова 
Изображения:  

Александър Добрев, Хр. Чопарова

От мястото на събитието
за „Access living”:

Институцията, чийто предста-
вител като директор по въпроси-
те на застъпничеството се явява 
Амбър	 Смок,	 е	 създадена	 през	
1980	г.	и	е	ангажирана	с	насърча-
ване	на	приобщаването	за	хората	
с	увреждания,	за	да	живеят	по-са-
мостоятелен	и	пълноценен	живот.	
В	САЩ	„Access	living”	(в	буквален	
превод	„Достъпно	живеене”	е	на-
ционално	 призната	 като	 водеща	
сила	в	застъпничеството	на	общ-
ността	с	увреждания,	защитаваща	
гражданските	 права	 на	 хората	 и	
оборваща	 стереотипите	 за	 тях.	
Техният	 персонал	 и	 доброволци	
съчетават знания и личен опит, за 
да	предоставят	на	хората	с	увреж-
дания	 програми	 и	 услуги	 за	 дос-
тъп	до	всички	аспекти	на	живота,	
както	 и	 ги	 учат	 да	 се	 застъпват	
за	 себе	 си.	Идеалната	цел	 е	 да	 се	
премахнат пречките, които стоят 
пред	 хората	 с	 увреждания,	 за	 да	
могат	 да	 живеят	 достойно	 и	 да	
имат	добро	бъдеще.
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На месец 2242 лв. трябват на семейство с 2 деца
Онлайн	 изданието	 „Стандарт	 Нюз”	 съобщава,	 че	 според	 изследване	 на	

КНСБ	по	2	242	лв.	месечно	са	нужни	на	4-членно	семейство	от	двама	въз-
растни и две деца, за да покрива разходите си за храна, образование, здравео-
пазване	и	поддръжка	на	жилището,	за	издръжката	на	живот	през	последното	
тримесечие	на	2015	г.	На	човек	от	домакинство	са	необходими	по	560,55	лв.	на	
месец.	От	синдиката	са	изчислили,	че	границата	на	бедност	в	края	на	2015	г.	е	
295	лв.,	което	е	почти	на	същото	ниво	отпреди	една	година.	Със	средства	под	
този	праг	живеят	30%	от	българите	или	2,2	млн.	души.	Една	трета	от	тези	до-
макинства	обаче	са	с	доходи	близки	до	линията	на	бедност,	което	предполага,	
че	те	много	лесно	може	да	изпаднат	в	крайна	бедност	-	при	загуба	на	работа,	
пенсиониране,	болен	човек	в	семейството.

Над	издръжката	на	живот	 (561	лв.)	 са	 само	22%	от	българите	 -	1,5	млн.	
души.

Изследването	на	КНСБ	отчита	тревожна	тенденция	-	с	нови	37	000	се	уве-
личават	нископлатените	работници.	Това	са	462	000	работещи,	чиято	заплата	
не	е	по-висока	от	60%	от	средната	за	страната.	Все	повече	се	задълбочават	и	
регионалните	 различия	 в	 заплащането.	 В	 области	 като	Смолян,	Кърджали	
и	Силистра	средните	нива	на	заплащане	са	отбелязали	спад	през	м.	г.	„През	
2016	г.	при	колективното	трудово	договаряне	с	работодателите	ще	настоява-
ме	за	10-15%	ръст	на	възнагражденията”,	заяви	президентът	на	КНСБ	Пламен	
Димитров.

Всеки българин - с държавен имейл
Държавата	ще	ни	прави	електронна	поща	и	ще	ни	я	дава	заедно	с	новите	

лични	карти.	Служебните	мейли	ще	служат	за	ползване	на	услугите	на	пра-
вителството в интернет, според публикувания в интернет проект за развитие 
на	електронната	идентификация,	който	е	един	от	най-важните	за	внедряване	
на	е-правителството.

Имейлът	ще	 се	издава	 служебно	при	подновяването	на	личната	карта	 с	
такава,	в	която	има	електронен	идентификатор,	предвижда	правителството	
при	изпълнение	на	стратегията	за	електронно	управление.

Подмяната	на	картите	трябва	да	започне	от	догодина,	като	вече	бе	обявена	
обществена	поръчка	за	близо	500	млн.	лева.	Адресът	на	държавния	имейл	ще	
бъде	включен	в	чипа	на	личната	карта,	с	който	българите	ще	се	идентифи-
цират,	за	да	ползват	услугите	на	администрациите	онлайн.	На	тази	поща	ще	
бъдат	изпращани	автоматично	всички	отговори	от	администрации,	готови	
документи	и	съобщения.

Предвидено	е	още	гражданите	да	могат	да	пренасочат	имейла	за	общуване	
с	държавата	и	към	редовната	си	електронна	поща	и	дори	да	получават	есеме-
си	от	него.	Това	ще	става	през	специален	потребителски	портал.	Удостове-
рение,	че	дадена	услуга	е	извършена	от	държавата,	ще	дава	само	служебният	
имейл,	независимо	дали	прехвърленото	на	личната	поща	съобщение	е	полу-
чено,	или	не.

На	държавния	имейл	ще	се	изпращат	и	съобщения	за	важни	събития,	но	
не	е	уточнено	какво	разбира	администрацията	под	важно	събитие.

Освен	системата	за	електронна	поща	пилотният	проект	за	идентификато-
ра	включва	и	изграждането	на	няколко	регистъра.	Първият	ще	е	на	електрон-
ните	идентификатори	и	той	ще	е	интегриран	със	системата	за	българските	
документи	за	самоличност	на	МВР.	Регистър	ще	има	и	в	транспортното	ми-
нистерство.

В	отделна	система	ще	са	институции	и	фирми,	които	държавата	е	овласти-
ла	да	издават	електронни	идентификатори	на	гражданите.	Реално	през	този	
регистър	ще	 става	 и	 електронната	 проверка	 на	 документи	 за	 самоличност	
-	 нещо	 като	 онлайн	 еквивалент	 на	 показването	 на	 личната	 карта	 пред	 чи-
новниците	в	момента.	Електронната	идентификация	ще	върви	и	с	цялостна	
промяна	на	регистъра	на	ЕГН-а.

ЕГН-та	са	разпръснати	на	сървъри	по	общини,	а	трябвало	да	се	съберат	
на	 едно	място,	 което	да	 е	 достъпно	по	 електронен	път	денонощно	и	 седем	
дни	в	седмицата.	Адресният	регистър	също	ще	бъде	централизиран,	в	него	се	
очаква	да	има	промени.

Електронният	идентификатор	и	централизираният	регистър	на	ЕГН	ще	
представляват и достъп до националната система за електронно здравеопаз-
ване,	предвижда	пътната	карта.	В	тази	система	ще	се	издават	електронни	ре-
цепти	за	лекарства,	през	нея	ще	се	дават	направленията	за	специалист	или	
лечение	в	болница.

Системата	 за	 електронно	 здравеопазване	ще	 се	 прави	от	 здравното	ми-
нистерство	с	6	млн.	лв.,	осигурени	от	Оперативната	програма	„Добро	упра-
вление”.

Припомняме,	към	момента	в	България	няма	единен	регистър	на	хората	с	
различни	заболявания,	липсват	обобщени	данни	както	за	онкоболните,	така	
и	за	хора	с	увреждания.

До	2020	г.	е	предвидено	електронното	правителство	да	е	напълно	изграде-
но	и	поне	300	администрации	да	предоставят	услугите	си	напълно	онлайн.	
Това	означава	тези	услуги	да	могат	да	се	 заявяват	онлайн,	да	 се	плащат	по	
електронен	път	и	гражданинът	да	получава	резултатите	електронно	без	ника-
къв	досег	с	чиновник.	В	момента	в	България	няма	нито	една	такава	напълно	
електронна	услуга.

ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНиЦиТЕ 
НА ДОМАШНи ЛюБиМЦи

Чип	–	задължителнo,	повод	и	намордник	-	не
На	всяко	домашно	куче	вече	задължително	ще	се	поставя	микрочип,	ре-

шиха депутатите, приемайки окончателните промени в Закона за ветеринар-
но-медицинската	 дейност.	 Чипът	 представлява	 електронно	 зрънце,	 което	
се	поставя	в	по-дебела	игла	на	спринцовка	и	се	инжектира	в	лявата	плешка	
подкожно.	Чипът	има	15-цифрен	номер	и	до	смъртта	на	животното	остава	
в	него.	Това	е	неговото	ЕГН.	Разчита	се	с	баркод-четец,	подобен	на	мобилен	
апарат,	 който	 се	 доближава	 до	 кучето	 и	 на	 екрана	 излиза	 номерът.	 Той	 се	
вписва	в	паспорта,	а	чипирането	гарантира,	че	не	може	да	стане	подмяна	на	
документа.	Ако	кучето	бъде	откраднато	и	намерено,	стопанинът	му	може	да	
докаже	 с	 номера	 от	 чипа,	 че	животното	 е	 негово.	 Вече	 всички	 ветеринари	
разполагат	и	с	европейски	паспорт	за	кучета	и	котки.	Номерът	на	паспорта	
се нанася заедно с номера на чипа във формуляр, попълнен от ветеринарния 
лекар.	Данните	влизат	в	електронния	регистър	на	кучетата	в	България.	Без	
такъв	паспорт	куче	не	може	да	напусне	пределите	на	страната.	След	поставя-
нето	на	чипа	ветеринарният	лекар	трябва	да	въведе	данните	в	Интегрираната	
информационна	система	на	Българската	агенция	по	безопасност	на	храните	
(БАБХ).	

Регистрацията	на	домашните	любимци	и	в	момента	е	задължителна	при	
навършване	 на	 4-месечна	 възраст	 или	 в	 7-дневен	 срок	 от	 придобиване	 на	
куче	над	тази	възраст.	Собственикът	регистрира	любимеца	си	при	ветери-
нарен	лекар,	но	вече	отпада	задължението	да	представя	документ	за	платена	
такса.	Всеки	стопанин	на	куче,	който	остави	домашния	си	любимец	без	чип,	
ще	плати	глоба	от	200	лева.	Предвидена	е	една	година	гратисен	период	след	
влизане	в	сила	на	новия	закон,	така	че	всички	собственици	имат	една	година	
да	си	заведат	кучето	да	си	поставят	микрочип.

Чипът	не	е	задължителен	за	котките,	освен	ако	животното	не	пътува.
Изненадващо	обаче	парламентът	се	отказа	да	глобява	стопаните	на	голе-

ми	породи	кучета,	които	 ги	разхождат	по	паркове	и	 градинки	без	повод	и	
намордник.

Подбра и подготви Петра Ганчева

Световната	 олимпиада	 „Абилим-
пикс”	 за	 хора	 с	 увреждания	 старти-
ра	 през	 1972	 г.	 в	Япония,	 на	 основа	
на конкурса за умения, наречен 
„WorldSkills”	 („Световни	 умения”),	
както и от модела на параолимпий-

ските	игри.	Така	се	ражда	конкурсът	
за насърчаване на професионал-
ните	 умения	 на	 хора	 с	 увреждания	
„Abilympics”,	 който	 е	 комбинация	
между	 опит,	 умения	 (способности)	
и	олимпийското	движение.	Първата	
олимпиада	„Abilympics”	се	провежда	
в	Токио	под	мотото	„Придобиването	
на професионални умения отваря 
пътя	 към	 едно	 блестящо	 бъдеще”.	
„Abilympics”	се	провежда	на	всеки	че-
тири	години.	Тази	година	9-то	поред	
световно	състезание	„Abilympics”	ще	
се	проведе	на	25	и	26	март	в	Бордо,	
Франция,	с	активното	съдействие	на	
френското	 Министерство	 на	 труда.	
По	 примера	 на	 Япония,	 Франция	 и	
другите	 страни-членки	 на	 движе-
нието	„Abilympics”	в	началото	на	де-
кември	миналата	година	и	в	Москва,	
Русия	 се	 състоя	 първият	 национа-
лен шампионат по професионални 
умения	 за	 хора	 с	 увреждания	 „Аби-
лимпикс”.	Шампионатът	 официално	
бе	 открит	 в	 изложбения	 комплекс	
„Крокус	 Експо”.	 Общо	 254	 души	 от	
цялата страна бяха участниците, 
които премериха опит, знания и про-
фесионализъм	в	29	професии.

Ето	 част	 от	 разказа	 на	 Василий	
Скрипов, публикуван в сайта на ВОГ 
(Общоруската	 организация	 на	 глу-
хите):

„В	 центъра	 на	 павилиона	 асо-

вете	 на	 компютърните	 технологии	
съсредоточено	 бяха	 навели	 глави;	
в	 един	 от	 ъглите	 на	 площадката	 се	
бяха	 разположили	 дърводелците	 и	
майсторите-бояджии;	 но	 много	 от	
зрителите се бяха струпали в сек-
торите	 на	 фризьорите	 и	 готвачи-
те.	 Автомеханиците	 се	 опитваха	 да	
разберат причината за повредата в 
чисто	 новичкия	 автомобил;	 бижу-
терите	 напрягаха	 зрението	 си,	 за	 да	
възпроизведат от малкия къс сребро 
емблемата	 на	Абилимпикс…	До	 тях	
зъботехниците обработваха проте-
зи	 и	 коронки.	Майсторите	 на	 изку-
ството	на	подреждане	на	цветя	тво-
ряха	 своите	фантастични	творби.	И	
навсякъде	 сновяха	 фотографи,	 сред	
които	 имаше	 не	 само	 журналисти	
от разни издания, но и участници в 
шампионата, чиято задача беше да 
подготвят	 репортаж	 от	 състезания-
та.

Искрите от електрозаварките не 
можеха	да	се	видят	от	зрителите,	за-
щото	конкурсните	места	бяха	разпо-
ложени	в	специални	кабини	на	края	
на	 огромния	 павилион	 и	 покрити	 с	
тъмни	 завеси.	Между	 другото,	 тази	
професия	 е	 една	от	най-сложните	и	
интересните	на	Абилимпикс.	Глухи-
те	заварчици	в	Русия	са	малко,	и	за	
наша радост в шампионата участва-
ше	 един	 от	 тях	 -	 Сергей	 Дмитриев	
от	Твер.	И	 двойно	 по-драго	 ни	 ста-
на,	когато	той	бе	признат	за	един	от	

най-добрите сред заварчиците - на 
церемонията	 с	 награждаването	 на	
Сергей	връчиха	златен	медал	и	цен-
на	 награда,	 заедно	 с	 билет	 за	 учас-
тието	 му	 в	 международното	 състе-
зание	 „Абилимпикс”	 във	 Франция.	
Но	 за	 Сергей	 най-голямата	 награда	
беше сертификатът за работа, връ-

Любопитно
първи шампионат по професионално 

майсторство „абилимпикс”
чен	му	от	 главния	заварчик	на	едно	
от	 най-големите	 производствени	
обединения	 в	 Русия	 „Трансмашхол-
динг”	 в	 тверския	 „Центросвармаш”	
-	 Игор	 Алексеев.	 Сергей	 призна,	 че	
се	 почувствал	 безкрайно	 щастлив	
от	победата	си	и	ще	се	постарае	и	в	
Бордо	във	Франция	да	се	представи	
достойно.	 В	 момента	 той	 завършва	
Политехническия	колеж	в	Твер	и	га-
ранцията,	 че	 след	 завършването	ще	
работи	в	най-престижната	фирма,	го	
вдъхновява	да	се	старае	още	повече,	
за	 да	 завърши	 блестящо	 образова-
нието	си.

Между	другото,	Колин	Алън,	пре-
зидентът на Световната федерация 
на	глухите	също	пожела	да	се	проб-
ва	като	заварчик.	Дадоха	му	костюм,	
защитна	маска	с	екран	(цялото	обо-
рудване	 е	 родно	 производство).	 И	
скъпият	ни	гост	от	чужбина	успя	да	
направи върху алуминиевия лист 
3	 букви	 -	 абревиатурата	 на	 федера-
цията:	 СФГ.	 И,	 пак	 между	 другото,	
в своето встъпително слово Колин 
Алиен	 подчерта	 важността	 на	 меж-
дународното	 съревнование,	 наблег-
на на това, че то в реално време и с 
реални	 хора	 осъществява	 на	 дело	
правото	 на	 хората	 с	 увреждания	 на	
труд	-	право,	което	е	заложено	в	Кон-
венцията	на	ООН.

И	така,	доживяхме.	Международ-
ното	движение	Абилимпикс	дойде	и	
в	нашата	страна!	В	това	виждам	едно	
хубаво	 начало.	 Ние	 сме	 свикнали	
спортисти и артисти да получават 
медали и звания, да им се изразява 
почит,	 да	 изживеят	 своята	 минута	
на	слава,	да	ги	дават	по	телевизиите,	
да	 получават	 дипломи	 и	 награди.	А	
представителите на обикновените 
трудещи	 се	 в	 различните	 професии	
бяха	лишени	от	всичко	това.	Е,	 сега	
вече	няма	да	е	така,	благодарение	на	
Абилимпикс!	Разбира	 се,	 важността	
на този шампионат не е само в това 
да	се	връчат	медали	на	победителите.	
Най-значимото	 в	 него	 е	 професио-
налният	 стимул,	 който	 ще	 накара	
младите хора да повишават своята 
квалификация, да бъдат най-добрите 
в своята професия!

И	 да	 увеличат	 престижа	 на	 спе-
циалностите	си,	което	не	само	може	
да	 им	 даде	 по-добро	 заплащане,	 но	
и	 морално	 удовлетворение.	 Ние	 с	
ирония се отнасяхме към съветски-
те	традиции	и	звания	„Най-добър	в	
професията”	 или	 „Победител	 в	 со-
цсъревнованието”.	 Но,	 ето,	 че	 зад	
граница	са	намерили	една	съвремен-
на и привлекателна форма на тези 
състезания.	Която	за	нас,	хората	с	ув-
реждания,	има	в	пъти	по-голямо	зна-
чение.	Да	почувстваме	с	пълна	сила,	
че сме необходими, професионално 
значими.	И,	излезли	в	големия	свят,	
общувайки	с	колеги	от	същата	про-

фесия от цялата страна, да разменя-
ме	опит.	Както	каза	вицепрезидентът	
на	ВОГ	Станислав	Иванов:	„Участи-
ето	в	конкурса	Абилимпикс	дава	на	
нашите	 младежи	 мотивация	 да	 се	
трудят, да повишат квалификацията 
си, да почувстват радостта, че имат 
работа,	 че	ще	имат	и	 възможността	
да развиват своето професионално 
образование.”

Сред	участниците	голям	и	особен	
интерес предизвикаха победителите 
в	професиите	„Автомеханик”,	 „Ком-
пютърна	 анимация”,	 „Фризьорство”,	
„Зъботехник”.	И	ако	сред	аниматори-
те	победителят	Павел	Сахаров	е	мно-
го	 добре	 познат	 и	 на	 посетителите	
на	сайта	и	на	читателите	на	ВЕС,	то	
Санан Гурбанов, признат за най-до-
брия	автомеханик,	едва	сега	започва	
своя професионален път - той учи в 
московския	колеж	№	21,	наскоро	на-

върши	18	години	и	всичко	в	живота	
му	тепърва	предстои.

А	всичките	призьори	в	професия-
та	„Фризьорство”	учат	в	един	и	същ	
московски	колеж	„Юго-Запад”	и	са	в	
една	 група	 -	 тази	 на	 „художник-мо-
делиер	 във	фризьорското	 изкуство”.	
Любопитното	 е,	 че	 шампион	 стана	
единствения представител на силния 
пол	-	Денис	Евдокимов!

-	За	нас	е	много	важен	всеки	един	
участник	в	шампионата,	неговото	бъ-
дещо	развитие	-	каза	Лидия	Фролова,	
президент	на	Абилимпикс	 за	 Русия.	
-	Сега	ще	събираме	данни	за	тях,	осо-
бено	 за	 победителите,	 ще	 създадем	
база	 данни,	 с	 която	 ще	 привличаме	
вниманието	 на	 работодателите.	 И	
съвместно	с	ВОГ	ще	проведем	отде-
лен шампионат по професии, които 

са	само	за	хора	с	увреден	слух.	Защо-
то	 те	 са	 изключително	 много	 огра-
ничени откъм разнообразни профе-
сии, а за тяхното трудоустрояване 
на пазара на труда основно пречат 
проблемите	с	комуникацията.	Вижте	
-	тук,	на	Абилимпикс	състезанието,	в	
края на третия ден се оказа, че няма 
никакъв проблем при взаимното об-
щуване!	Значи	може,	значи	работи!

На	 тържествения	 концерт	 своя	
талант представиха слепите и нечу-
ващите	 артисти	 от	 Театъра	 на	 ми-
миката	и	жеста,	децата	от	ансамбъла	
„Ангели	на	надеждата”,	а	глухият	ре-
жисьор	 Алексей	 Знаменский	 заедно	
с	чуващия	певец	Уейланд	Род	изпъл-
ниха	 със	 синхронен	 жестов	 превод	
песента	„Нашата	Земя”	(Soul	Union).

Ще	има	ли	продължение	история-
та	Абилимпикс	в	Русия?	За	това	спе-
циално за нашия сайт разказа един 
от	 организаторите	 на	 шампионата,	
вицепрезидентът на ВОГ Станислав 
Иванов:

-	Много	се	радвам,	че	ни	се	удаде	
да	 проведем	 първия	 руски	Абилим-
пикс	 така,	 както	 го	 бяхме	 замисли-
ли!	 А	 само	 преди	 половин	 година	
провеждането	 му	 беше	 под	 въпрос!	
Главната причина беше недости-
гът	на	средства.	И	в	този	момент	ни	
помогна	 Министерството	 на	 обра-
зованието	 на	 РФ.	А	 за	 бъдещето	 на	

тези професионални шампионати за 
инвалиди	може	 да	 не	 се	 безпокоите	
-	тяхното	провеждане	вече	е	заложе-
но	в	държавния	бюджет	за	4	години	
напред,	 по	 линията	 на	 държавната	
програма	„Достъпна	среда”.

Защо	 разказвам	 за	 този	 шампи-
онат?	 Защото	 тук,	 в	 България,	 все	
още	е	огромен,	да	не	кажа	отчайващ,	
проблемът с намиране на работа на 
младите	 хора	 с	 увреден	 слух.	Изход	
от	 него	 е	 намерил	 медодобивният	
завод	 на	 „Аурубис	 България”,	 който	
прави	 своя	 практикантска	 програ-
ма,	за	да	подготви	нови,	квалифици-
рани	 кадри	 и	 37	 работници	 са	 вече	
назначени, след като са преминали 
дуално	 обучение,	 т.е.	 едновременно	
са се обучавали за нова професия и 
са я практикували на конкретното 
работно	 място.	 Началото	 е	 дадено	
през	 2011	 г.,	 като	 „Аурубис	 Бълга-
рия”	ползват	 германския	опит	в	ду-
алното	обучение	и	 го	 съобразяват	 с	
българските	 условия	 и	 действащите	
държавни	 образователни	 изисква-
ния.	 Първата	 особеност	 е,	 че	 прак-
тикантите	 задължително	 трябва	 да	
са	 завършили	 средно	 образование.	
Наемането на ученици за обучение 
чрез	работа	обаче	бе	регламентирано	
от	 българските	 закони	 едва	 от	 тази	
година.

Както	се	вижда,	при	добро	жела-
ние, при проявени находчивост и 
приложени	на	практика	иновативни	
решения	-	изход	винаги	има!	Движе-
нието	Абилимпикс	и	последователи-
те	му	са	пример	за	това.

Петра Ганчева 
Снимки ВОГИнфоРу
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наистина са предназначени за цени-
тели - повече за естетическата насла-
да	и		чувство	за	силата	на	живота.	А	
поднесени от една красива и амби-
циозна	млада	жена	 с	 увреден	 слух	 -		
звучат като послание към хората и от 
света.	И	вероятно	тъкмо	заради	това	
послание,	 Людмила	 Гъркова	 е	 вече	
търсен	автор	и	в	други	страни.	През	
ноември	 тази	 година	 тя	 е	 поканена	
да	 организира	 своя	 самостоятелна	
изложба	в	Словакия.

За	себе	си	тя	казва:	„Аз съм тър-
сач на приказното и мечтаното, на 
необикновеното в заобикалящия ни 
свят. Вдъхновението търся в прос-
тите неща – капка акварел, търкул-
ната по листа, в линията оставена 
от молива в белия безкрай. Всяка моя 
рисунка е отражение на вътрешния 
ми свят, емоция, закачка към зрите-
ля и търсене на чувство от негова 
страна. Смятам, че основната цел 
на изкуството е да вълнува. Аз правя 
това с щипка чудо, с щипка цвят, а 
даже и с мъничко смях.”

Нека да има успех творческия 
„глас”	 на	 Людмила	 Гъркова,	 който	
винаги	да	я	съпътства!	

Йорданка Димитрова 
Снимки: Асен Станев

Прелиствайки	пожълтелите	стра-
ници	на	вестник	„Тишина”,	попаднах	
на	 броевете	 му	 от	 11	 май	 и	 18	юни	
от	 1989	 година.	 За	 моя	 приятна	 из-
ненада	 тя	 се	 оказа	 годината	 на	 50-я	
юбилей	на	нашата	пантомима,	чиято	
първа	изява	е	била	в	далечната	1939-
та.	 Сега	 няма	 да	 се	 впускам	 да	 раз-
казвам историята на пантомимата 
като	изкуство,	също	и	да	припомням	
имената на всички онези талантли-
ви	 глухи	 артисти,	 които	 разнесоха	
славата	й	не	 само	 у	нас	 в	България,	
но	и	в	чужбина,	чрез	участието	си	в	
международни	 изяви.	 Това,	 което	 е	
по-вълнуващо,	 е	 да	 предам	 думите	
на	 много	 наши	 и	 чужди	 деятели	 на	
изкуствата, за да почувствате тяхно-
то	възхищение.

Силвия	 Тихова,	 редактор	 в	 бъл-
гарското	 радио:	 „Пантомимата	 на	
глухите	 не	 е	 подражателна,	 а	 търси	
свой	 стил,	 свой	 творчески	 ъгъл	 на	
зрение,	от	който	наблюдава	живота.	
В	отделни	етюди	има	от	този	обичан	

от всички ни чаплиновски хумор, 
съчетаващ	 състоянието	 на	 крехка	
човешка	 беззащитност	 и	 неизтощи-
ма		жизнена	енергия”.

Захари	 Иванов,	 поет:	 „За	 мен	
пантомимата	 е	поезията	на	 театъра.	
С изявите на пантомимния театър 
на	 глухите	 от	 София	 тази	 мисъл	 се	
затвърди	в	мен.	Философските	идеи	
на	спектаклите	на	българските	тихи	
пантомимисти	 са	 наситени	 с	 много	
емоции	и	широта.	Хуморът	на	 	пан-
томимата им  носи насладата на са-
тиричния	стих”.

Владимир	Тихов,	ръководител	на	
художествената	 програма	 на	 праз-
ниците	 на	 изкуствата	 „Аполония”:	
„Едно	 от	 най-радостните	 ни	 изжи-
вявания по време на празниците на 
изкуствата в Созопол бе вечерта с 
групата	 на	 Николай	 Ганчев.	 С	 бла-
годарност	пазим	усмивките,	с	които	
тихите	пантомимисти	ни	дариха”.

Вельо	 Горанов,	 художествен	 ръ-
ководител	 на	 театър	 „Движение”:	
„Това	 са	 артисти!	 Те	 не	 чуват,	 но	 в	
изкуството	 няма	 чуващи	 и	 нечу-
ващи.	 Тяхното	 изкуство	 се	 приема	
спонтанно.	 Те	 спечелиха	 публиката.	
С	таланта	си	и	занапред	ще	печелят	
нови	успехи!”

Хироши	Конзими,	вицепрезидент	
на	 аматьорските	 театри	 /Япония/:	
„От	 момента,	 когато	 сцената	 бе	 ос-
ветена, до края на представлението 
на	българските	пантомимисти	аз	бях	
притаен	и	захласнат”.

Марта	 Капферер	 /Австрия/:	
„Много	 бих	 искала	 такъв	 стил	 пан-
томима	да	създадем	и	у	нас”.

Антонио	 де	 Пиери	 /Италия/:	
„Гледал	 съм	 много	 постановки,	 но	
в	 спектакъла	 на	 българските	 глухи	
пантомимисти	 е	 постигнат	 завиден	
синтез	между	актьорската	игра,	сце-
нография,	 звук	 и	 режисьорско	 при-
съствие.	Това	за	мен	е	чисто	българ-
ски	патент”.

Богдан	 Глущак,	 художествен	 ръ-
ководител	на	Олщинската	пантоми-
ма	на	глухите	/Полша/:	„Обикновено	
гледам	на	пантомимата	като	профе-
сионалист - това е направено добре, 
това	–	не.	Вашият	спектакъл	ме	граб-
на	още	от	началото	и	до	края	го	гле-
дах	като	обикновен	зрител,	 а	когато	
свърши,	 искаше	ми	 се	 да	 продължи	
още.	Това,	честна	дума,	ми	се	случва	
рядко.	 Трупата	 на	 тихите	 пантоми-
мисти	от	София	е	много	интересна.	
Определено	 мога	 да	 кажа,	 че	 вече	
има	и	се	говори	за		„български	стил”	
в	пантомимата	на	глухите”.

Макар	 че	 горните	 отзиви	 са	 на-
правени по повод прекрасния спек-
такъл	 „Стремление”	 на	 софийския	
пантомимен състав с ръководител 
Николай  Ганчев, ние имаме пълно-
то	 основание	 да	 се	 гордеем	 с	 тези	
хубави	думи,	които	преписах	за	вас.	
Защото	те	се	отнасят	за	всички	наши	

„тихи”	артисти.	Защото	аз,	като	жив	
свидетел на изминалите събития, 
мога	да	твърдя,	че	тази	възхита	те	я	
заслужават;	 и	 защото	 действително	
българските	пантомимисти	са	много	
талантливи!	Но	и	 същевременно	ме	
обхвана	дълбока	тъга	-	къде	изчезна-
ха	 техните	 талантливи	 изяви?	 Защо	
не	 виждаме	 повече	 групи	 и	 поста-
новки по време на нашите фестива-
ли?

Ето	и	думите	на	двама	от	нашите	
искрени	 чуващи	 приятели,	 загри-
жени	 за	 пантомимното	 изкуство	 на	
глухите,	изказани	по	време	на	50-го-
дишнината:

Стефан	Цонков,	методист	по	теа-
трална самодейност към  софийската 
община	 „	 Триадица”	 (към	 която	 се	
числи	 софийската	ни	районна	 орга-
низация):	 „Основният	 въпрос,	 кой-
то трябва да се реши съвместно със 
СГБ, е създаването на пантомимен 
център	 към	 РО	 на	 глухите.	 Какво	
имам	предвид?	Център,	който	да	об-
хване	 повече	 младежи	 и	 той,	 наред	
с творческата реализация на пан-
томимния	 театър	 на	 глухите,	 да	 се	
занимава с теоретични и методоло-
гични	проблеми.	Да	 бъде	 център	 за	
подготовка	на	ръководители	 за	раз-
виване	на	пантомимното	изкуство.”

Проф.Васил	 Инджев,	 първият	
художествен	 ръководител	 на	 со-
фийския  пантомимен състав, пре-
подавател	 в	 тогавашния	 	 ВИТИЗ,	
днес	 НАТФИЗ:	 „Пантомимата	 има	
голямо	значение	за	хората	с	увреден	
слух,	 защото	 чрез	 нея	 те	 се	 срещат	
с изкуството, стават равноправ-
ни	 	 актьори	 с	 чуващите,	 обогатяват	
своята душевност, придобиват ново 
самочувствие.	 Половинвековният	
юбилей	 на	 софийския	 пантомимен	
състав	 на	 глухите	 е	 повод	 не	 само	
за	радост	и	гордост,	но	и	вглеждане,	
за да се развива и процъфтява това 
изкуство и сред най-малките от учи-
лищата	 за	 глухи	 деца,	 а	 сред	 тях	 са	
бъдещите	талантливи	мимове”.

В	последвалите	 години	 след	 този	
юбилей	ръководството	на	СГБ	взима	
мъдрото	решение	да	се	учреди	награ-
да	на	името	на	нашия	пръв	и	много	
талантлив пантомимист Стефан 
Йосифов.	 Освен	 това,	 на	 всеки	 две	
години	 да	 се	 провежда	 конкурс	 за	
млади	пантомимисти	до	30-годишна	
възраст,	изявяващи	се	в	 соло,	 дуо	и	
трио	пантомимно	изпълнение.	

В	 годините	 от	 1993	 до	 2000	 бяха	
изпълнени три поредни конкурса 
в	София.	 	На	 тези	конкурси	винаги	
е	 била	 домакин	 районната	 органи-
зация	на	 глухите	в	София,	където	 е	
живял	 и	 творил	 Стефан	 Йосифов.	
Времето	за	провеждане	е	било	в	края	
на	май	и	началото	на	юни	–	за	да	мо-
гат	участниците	да	бъдат	настанява-
ни	за	една	нощ	в	общежитието	на	со-
фийското	училище,	където	е	можело	
да	им	се	осигурява	и	храненето.	След	
2000-та	 година	 необяснимо	 защо,	
конкурсите спряха! Оправданието 
беше	 	 „по	 икономически	 причини”.	
Но за мен причината бе в липсата на 
желание	да	се	продължи	традицията.	

Изминаха	вече	16	години	и	всич-
ко	 е	 забравено	 и	 покрито	 с	 прах.	
И ето че преди седмица, при раз-
чистване на един от складовете на 
СГБ,	открихме	съкровище	-	кутии	с	
идеално запазени златни, сребърни 
и бронзови медали с лика  на Сте-
фан	Йосифов.	Ликът	е	изработен	от	
нашия талантлив, вече покоен ху-
дожник	Любомир	Стайков!	А	ето	ги	
и	дипломите	–	само	остава	да	бъдат	
вписани	в	тях	имената	на	наградени-
те и поредността на конкурсите!

Трябва	 ли	 да	 изхвърлим	 това	
съкровище	 на	 боклука	 като	 непо-
требно, след цялата слава на наша-
та	 българска	 пантомима?	 Защо	 не	
се вслушаме в далновидните думи 
от	 завещанието	 на	 нашите	 големи	
приятели,	 Стефан	 Цонков	 и	 Васил	
Инджев,	 които	 цитирах	 по-горе?	
Най-малкото,	което	можем	да	напра-
вим, е  да възстановим конкурсите 
за	млади	пантомимисти.	 Расте	ново	
поколение млади хора с увреден 
слух, които с добре ръководена ме-
тодическа	помощ	могат	да	възродят	
някогашната	 слава	 на	 българската	
пантомима.	Иска	се	само	едно:	жела-
ние,	желание	и	само	желание!

Не бива да оставяме традициите 
да	си	отиват,	а	спомените	за	тях	–	да	
се	изличават.

Миряна Мошева 
Изображения: архиви на Музей СГБ

пантомимното изкуство: вЪзХититеЛниЯ 
таЛант на ГЛуХите артиСти

Личности

Знаете ли коя е 
актрисата, за коя-
то е била написана 
„Деца,	 забравени	
от	 бога”	 -	 пиеса-
та	 с	 три	 награди	
„Оливие”,	 играна	
цееели	 887	 пъти?	
Ами,	 запознайте	
се.

Родената	на	29	февруари	1944	г.	в	
Девилс	Лейк,	Северна	Дакота,	Филис		
е	най-голямото	от	деветте	деца	в	се-
мейството	на	Естер	и	Филип	Фрелик.	
Всички	 –	 както	 родителите,	 така	 и	
децата	им,	са	глухи.	Филис	има	оби-
чайната	 за	 деца	 с	 липсващ	 слух	 би-
ография	 -	 посещава	 училището	 за	
глухи	 в	 Северна	 Дакота,	 а	 след	 ди-
пломирането	си	през	1962	г.	продъл-
жава	 образованието	 си	 в	 колежа	 за	
глухи	 и	 тежкочуващи	 Галодет,	 днес	
университет.

Въпреки че е записала специал-
ност	 „библиотечни	науки”,	 театърът	
живо	я	влече	и	участва	в	 театрални	
постановки.	 Запознанството	 й	 по	
това	време	с	Дейвид	Хейс,	един	от	ос-
нователите на Националния театър 

на	 глухите,	предопределя	присъеди-
няването	й	към	голямото	семейство	
на	театралите	със	слухови	дефицити.	
И	въобще	не	е	случайно,	че	тя	скоро	
става вдъхновение за история, която 
ще	се	играе	и	до	днес,	вече	36	години	
-	„Деца,	забравени	от	Бога”	(Children	
of	a	Lesser	God).	

Фрелик	 получава	 главната	 жен-
ска роля в продукцията на Бродуей, 
написана	от	Марк	Медъф.	Постанов-
ката разказва за професионалния 
конфликт и романтичната връзка 
на	 глухата	 студентка	 Сара	 Норман	
и	 нейният	 чуващ	 преподавател,	
Джеймс	Лийдс.	Освен,	че	е	написана	
специално	 за	Филис,	 пиесата	и	 е	 до	
голяма	степен	вдъхновена	от	нейна-
та	лична	история	 със	 съпруга	й	Ро-
бърт	Стейнбърг,	сценичен	дизайнер.	
Отначало	пиесата	се	играе	в	щатския	
университет	на	Ню	Мексико	и	роли-
те	се	изпълняват	от	Филис	и	съпруга	
й.	Докато	Гордън	Дейвидсън,	дирек-
торът	 на	 „Форум	 Марк	 Тейпър”	 в	
Лос	Анджелес,	не	изказва	мнението,	
че	 главната	мъжка	роля	 е	 нужно	да	
се изпълнява от по-професионален 
актьор.	

След	което	Дейвидсън	се	заема	да	
постави	пиесата	в	театър	Лонгрей,	и	
я	 поставя	 цели...	 887	 пъти,	 като	 ро-

Филис Фрелик
вдъхновение за Бродуей

лята на преподавателя се изпълнява 
вече	 от	 Джон	 Рубинщайн.	 Поста-
новката	на	Медъф	„Деца,	 забравени	
от	 Бога”	 печели	 цели	 три	 награди	
„Лорънс	Оливие”,	а	през	1980	година	
в	 категорията	 „най-добра	 актриса”	
Филис	 Фрелик	 получава	 наградата	
„Тони”.	 Нейният	 екранен	 партньор,	
Джон	 Рубинщайн	 пък,	 получава	
„Тони”	за	„най-добър	актьор”.	

Но изпълнителите, за разлика от 
героите	си,	остаряват.	Пиесата	обаче	
продължава.	 С	 течение	 на	 времето	
ролите	на	Сара	ще	се	играят	от	таки-

ва	имена	като	Елизабет	Куин	и	 глу-
хата актриса Линда Бов, по-позната 
на	публиката	от	близо	20-годишната	
телевизионна	сага	„Улица	Сезам”.	

Същата	 роля,	 но	 във	 филмовата	
версия,	ще	донесе	„Оскар”	за	най-до-
бра актриса на Марли Матлин през 
1986	година.	Филис	Фрелик	по-късно	
се	снима	и	в	други	пиеси	на	Медъф,	
а	 през	 1985	 получава	 номинация	 за	
„Еми”	 (телевизионният	 „Оскар”)	 за	
изпълнението	 си	 в	 „Любовта	 нико-
га	 не	 мълчи”.	 Следват	 поредици	 те-
левизионни	 участия,	 а	 последната	 ú	
роля	е	в	крими	сериала	„От	местоп-
рестъплението”	 (CSI:	 Crime	 Scene	
Investigation)	 през	 2011	 г.	 Някои	 от	
вас	може	би	ще	си	спомнят,	че	екран-

ният	 Гил	 Грисъм	 (Уилям	 Патерсън)	
имаше	майка	–	Бети	Грисъм,	която	не	
чува.	Е,	в	ролята	бе	Филис	Фрелик.	

Тя	и	съпругът	й	Робърт	имат	две	
деца с естествен слух, които пер-
фектно владеят американският зна-
ков	език	(ASL).	На	32-те	игри	Супер-
боул	в	Сан	Диего	през	1993	г.	Филис	
е	тази,	която	превежда	химна	с	езика	
на	 знаците.	 На	 10	 април	 2014	 г.	 тя	
умира	на	70-годишна	възраст	в	дома	
си	 в	 Темпъл	 Сити,	 Калифорния,	 от	
рядко	 дегенеративно	 неврологично	
заболяване,	 за	 което	 не	 съществува	
лечение.

Христина Чопарова

продължение от стр. 1
Ден	 след	 откриването	 на	 излож-

бата	 бях	 с	 нея.	 Залата	 бе	 тиха,	 само	
моята светкавица бляскаше, за да 
„наруши”	 невероятния	 мир	 на	 кра-
сотата,	 създадена	 от	 Люси.	 Завър-
шила	 е	Националната	 художествена	
академия	преди	5	години.	За	съжале-
ние,	може	би	заради	глухотата	си,	не	
успява	да	намери	работа	като	худож-
ник	 или	 като	 илюстратор	 в	 голяма	
фирма,	 която	 да	 ú	 осигури	 достоен	

доход.	 За	 това	 продължава	 напред	
–	 с	 учението!	 Завършва	 последо-
вателно	 две	 магистърски	 степени.	
Едната	 	 -	 „Икономика	и	управление	
на	сгради	и	съоръжения”	в	УНСС,	и	
втора	–	„Счетоводство	и	контрол”		в	
СУ	„Климент	Охридски.	Сега	работи	
като	застраховател.

Но	 рисуването	 е	 нейния	 живот.	
И	по	думите	на	нейната	майка	–	Ки-
рилка Гъркова, бивш председател на 
АРДУС,	изложбата	не	е	обикновена	и	
традиционна	изява.	Тя	е	за	специал-
ни	хора.	Не	за	такива,	които	комер-
сиално	ще	си	купят	картина,	за	да	я	
сложат	в	спалнята	си.	Не.	Картините	
на	Люси	нямат	дори	обявена	цена.	Те	

първа самостоятелна изложба на младата художничка 
с увреден слух Людмила Гъркова
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довиждане

Довиждане,	ти	ми	казваш	тихо,	
Довиждане,	колко	много	любов.	
Боли	сърцето	ми	-	не	казвай	сбогом,	
аз	пак	ще	съм	в	твоя	живот.	

И	сутринта,	когато	се	събуждам,	
усещам	сълзите	как	падат	бавно,	
недей	да	плачеш	-	пак	тихо	казваш:
„Обичам	те,	любов,	ела	до	мен!”

Минават	дните,	месеци,	години,	
една	тъй	чакана	надежда	ни	събра.	
В	прегръдките	ни	-	двама,	запленени,	
от	радост	и	с	отминала	тъга.	

надежда нова
Аз	пак	живея	със	надежда	нова,	
в	сърцето	грее	младостта,	
аз	пак	копнея	за	любов	гореща,	
в	душата	бликва	радостта.	

Къде си ти, тъй в мрака все се лутам, 
душата	ми	за	нежност	страда	в	този	
миг,	
Къде	си	ти,	горя	аз	цялата	от	срам,	
че	може	би	ще	 връхлетя	 към	 тебе	 с	
вик.	

Ела,	вземи	сърцето	ми,	разкъсай	го,	
защото	вечно	в	него	болката	гори,	
не	зная	друг	ще	се	намери	ли,	
с	обич	да	я	стопи	във	този	миг?	

Зоя Гюрова

изречения
Не	показвайте	какво	имате.	Ще	се	

види	какво	нямате.
За	 работа	 трябват	 кадърни	 хора.	

За	всички	други	работи	-	доверени.
Имате	 само	 два	 недостатъка	 –	

това, което казвате и това, което пра-
вите.

Не	питайте	защо	Ви	лъжат.	Вина-
ги	е,	защото	Ви	обичат.

Щом	достигнете	целта,	отдръпне-
те	се!	Вече	сте	мишена.

Препоръчвам	 мълчание	 на	 тези,	
които научават какво мислят, едва 
когато	започнат	да	говорят.

Намерих	място	под	Слънцето.	Из-
горях.

Едни	се	сещат	от	пръв	път.	Други	
–	друг	път.

Има	изпреварващо	мислене.	И	из-
преварено.

Не е лошо младите да вярват в 
нещо.	Ние	вече	вярвахме	веднъж.

Щом	тръгнат	на	училище,	децата	
научават, че са не само малки, но и 
тъпи.

Омръзнаха	 ни	 вашите	 грешки.	
Искаме	да	правим	свои.

За	 едни	 народи	 бъдещето	 идва.	
Нас	ни	сполетява.

Ние	 сме	 за	 демокрация.	 За	 тази	
демокрация,	за	която	не	сте	вие.

Братя	българи!	Да	обичаме	Бълга-
рия!	Тя	си	няма	друг,	освен	нас.

Всичко	ни	 е	напредничаво.	Само	
другото	изостава.

Избори.	 В	 едни	 кресла	 се	 сменят	
мозъци.	В	други	задници.

Заслужилите	идват	винаги	навре-
ме.

Отива	ми	зелено.	В	брой.
Това	 постигнахме,	 борейки	 се	 за	

онова.	Ако	не	беше	онова,	нямаше	да	
постигнем	това.

„Най-после	и	аз	имам	своите	кръ-
гове”	–	помислил	давещ	се.

Пазете	се	от	властта.	Особено,	ако	
я	имате.

Не	 съм	и	помислял,	че	ще	мисля	
това,	което	мисля.

Тъкмо	 се	 сетих	 какво	 да	 кажа,	 и	
казах	друго.

„Скъпи,	луда	съм	по	тебе.	Върни	
се,	ако	и	ти	си	луд.”

Разликата	 между	 верните	 и	 не-
верните	 жени	 е	 в	 доверчивостта	 на	
съпрузите.

 
Мъжете	винаги	имат	повече	деца	

от	жените.
Пламен Миронов

анекдоти
Папата	 каца	 на	 „Хитроу”	 и	 шо-

фьорът	 потегля	 към	 Лондон.	 Попа-
дат в задръстване, закъсняват, но 
шофьорът	спазва	правилата.	Папата	
сяда	зад	волана	и	дава	газ	в	насрещ-
ното.		Буф	–	спира	ги	полицай.

-	Защо	сте	в	насрещното?
-	Закъсняваме	-	казва	папата.
Полицаят	звъни	на	шефа	си.
-Спрях	 тук	 един,	 кара	 в	 насрещ-

ното.
-	Кой	е?
- Не знам, ама папата му е шо-

фьор.

*    *    *    *    *
Вбесен	клиент	в	ресторант:
-	Нима	мислите,	че	ще	ям	тази	по-

мия?	Веднага	извикайте	управителя.
-	Безполезно	е	–	казва	сервитьор-

ът.	Той	също	няма	да	я	яде.

*    *    *    *    *
-	Откраднаха	ми	колата.
-	В	полицията	ходи	ли?
-	Ходих.	Не	са	те.

*    *    *    *    *
Клиент	към	руса	сервитьорка:
-	Искам	едно	12-годишно	уиски.
- Господине, нямаме, кръчмата ра-

боти	едва	от	3	години.

	-	Имате	ли	боксови	ръкавици?
-	Не.
-	Имате	ли	шапка	за	плуване?
-	Не.
-	А	имате	ли	кънки?
-	 Не,	 господине.	 Ние	 продаваме	

алкохол.
-	Тогава	ми	дайте	бутилка	уиски,	

но Господ ми е свидетел, че исках да 
спортувам.

*    *    *    *    *
Жена	влиза	в	аптеката	и	пита:
-	Кое	е	по-подходящо	за	мъж	–	ва-

лериан,	или	валидол?
-	Каква	е	диагнозата?	–	пита	апте-

карката.
-Ботуши	за	500	лв.

*    *    *    *    *
Дете	 седи	 в	 най-скъпата	 ложа	на	

„Уембли”.	До	него	възрастен	мъж	лю-
бопитно	пита:

- От къде намери пари за толкова 
скъп	билет,	моето	момче?

-	Татко	ми	го	купи.	
-	А	къде	е	татко	ти?	
-	Вкъщи...	Търси	си	билета.

*    *    *    *    *
-	Отче,	искам	да	се	изповядам.
- Направи си фейсбук и ми се мах-

ни	от	главата.

Тишина

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

Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
petra.gantcheva@gmail.com

ХРиСТиНА ЧОПАРОВА
медиен	експерт	и	PR
mediaandpr_sgb@mail.bg

Отдел традиционни и нови медии:
Йорданка ДиМиТРОВА
Главен	редактор	на	в.	„Тишина“
Петра ГАНЧЕВА
Редактор	на	в.	„Тишина“,
администратор	на	ФБ	страницата	на	СГБ
http://www.facebook.com/sgbbulgaria

Направление “Медии и PR”Адрес на редакцията:
1000	София,	 
ул.	„Денкоглу”	№	12-14
тел.:	(02)	980	47	78
е-mail: tishina@sgbbg.com

Графичен	дизайн:
Борис	Димитров

Печатница:
Веда принт
тел.:	088	932	11	77

Отдел технически:
Александър ДОБРЕВ
Администратор	официален	сайт	на	СГБ
www.bg.sgbbg.com
и	електронен	формат	на	в.	„Тишина“
http://tishina.sgbbg.com

Адрес на направлението:
1000	София,
ул.	„Денкоглу”	№	12-14,	ет.	4 СЪЮЗ	НА	ГЛУХИТЕ	В	БЪЛГАРИЯ

ИЗДАТЕЛ:

КЛАДЕНЕЦ

Как така на кладенеца хрумна
да измисли свойто огледало?
Вгледах се и долу бързо лумна
мойта сянка – факла загоряла.

Кой разправя, че с вода отдавна
потушават всякакви пожари?
Изгревът запален му се мярна –
той го размножи тъй, както свари.

Птица изтърва зърно, израстна
истинско дърво. И в есен тиха
меч дамоклев спуснаха листата,
огледалото без звън строшиха.

Янка Йорданова

ПОСЛАНИЕ

Фотографите вече си тръгнаха –
самодоволни,
самонадеяни,
самодостатъчни.
Всички капанчета
летаргично се прозяват
и унило притварят очи.
Само силует на художник
на самотна скала
с брада от водорасли бленува
да нарисува
как слънцето морето целува.
Долу на брега един слепец
в бутилка от шампанско пуска
в морето своето послание:
„Любовта е пропаст
в морето на живота, 
и ако някой копнее
да направи мост над нея
с ръцете и мечтите си, 
ще ме намери тук –
на брега на надеждата
до самотна скала. 
Тогава художникът
ще нарисува
своя блян.

Георги Чернев

И	 през	 тази	 година	 съюзните	
бази за отдих са с отворени врати за 
всички.	

Повечето	 бази	 вече	 са	 напъл-
но обновени след извършването 
на	 основен	 ремонт.	 Обновени	 са	 и	
ресторантите,	в	които	всеки	по	же-
лание	 може	 да	 се	 храни	 питателно	
и	здравословно.	По	Решение	на	УС	
на СГБ, цените в почивните ни бази 

ПОЧиВКи
График на смените и тарифите  

за почивка за сезон 2016
остават	непромени,	като	миналого-
дишните.	По-долу	следва	графикана	
смените и тарифите за почивка за 
сезон	2016.	Заявки	за		резервации	се	
подават	 в	 Районните	 организации	
на	СГБ	по	места.	Крайният	срок	за	
получаване	 на	 заявките	 от	 Район-
ните	организации	до	 	ЦУ	на	СГБ	е	
най-късно	до	28	април	тази	година.	

График на смените през 2016 г.
I

НЕАКТИВЕН
СЕЗОН

01.06	-	10.06
II 11.06	-	20.06
III 21.06	-	30.06
IV

АКТИВЕН
СЕЗОН

01.07	-	10.07
V 11.07	-	20.07
VI 21.07	-	30.07
VII 31.07	-	09.08
VIII 10.08	-	19.08
IX 20.08	-	29.08
X

НЕАКТИВЕН
СЕЗОН

	 30.08	-	08.09
XI 09.09	-	18.09
XII 19.09	-	28.09

Цени в почивните бази на СГБ  
за сезон 2016 година

В	НЕАКТИВЕН
СЕЗОН

В	АКТИВЕН
СЕЗОН

Цена	на	легло	
в двойна стая в 

хотел „Тишина“ 
в Приморско

11	лв. 12	лв.

Цена	на	 
апартамент в  
Приморско

45	лв. 50	лв.

Цена	на	легло	
в двойна стая в 

„Студенец“
9	лв. 10	лв.

Цена	на	легло	
в двойна стая в 

„Албатрос“
9	лв. 10	лв.

Цена	на	легло	
в двойна стая в 

СЗМБ
9	лв. 10	лв.

-	За	деца	до	2	годишна	възраст	безплатно,	не	ползват	легло.
-	За	деца	от	2	до	12	годишна	възраст	-	9	лв.	на	ден	в	Приморском	7	лв.	на	

ден	в	„Студенец“,	„Албатрос“	и	СЗМБ.
-	За	организационни	мероприятия	на	СГБ	в	Приморско	в	неактивен	се-

зон	-	13	лв.	на	ден
Цените	са	с	ДДС.	Допълнително	се	заплаща	Курортен	фонд,	който	всяка	

година	е	различен	и	се	определя	от	общината.
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В	 сайта	 на	 Московската	 градска	
организация	 на	 глухите	 Deafmos.
ru	 в	 секцията	 „Новини”	 редовно	 се	
публикуват	 клипове	 с	 готварски	
рецепти	 в	 рубриката	 „Кухнята	 на	
глухите”	 (Deaf	 Kitchen).	 Рецепти-
те	 са	 представени	 изключително	
живо,	 увлекателно	 и	 артистично	 на	
жестов	 език.	 Линкът	 към	 видеото	 с	
тяхната	 най-нова	 рецепта	 „Карто-
фи	по	селски”	е:	http://www.deafmos.
ru/news/deafmostv/retsepty-kartofel-
poderevenski-/

КАРТОфи СОТЕ 
(КАРТОфи ПО СЕЛСКи)

Картофите	 са	 едни	 от	 любимите	
ястия	 във	 всяко	 семейство.	 Жени-
те-домакини	 го	 обожават	 заради	
бързото	 му	 приготвяне	 и	 многото	
оригинални	 начини	 на	 приготвяне.	
Задушени,	пържени,	варени	или	пе-
чени;	с	месо,	с	гъби	или	зеленчуци…	
Днешната	 ни	 рецепта	 е	 с	 невероят-
но вкусните розови картофи, които 
имат	 тънка	 коричка	 и	 нямат	 нужда	
от	белене	 -	 трябва	 само	добре	да	 ги	
измиете	с	гъба.

ПРОДУКТиТЕ СА: картофи - 
1	 кг.;	 олио	 или	 зехтин	 -	 4-5	 супени	
лъжици;	 половин	 чаена	 лъжичка	
червен	 пипер	 и	 същото	 количество	
смлян	черен	пипер;	копър	(изсушен	
или	 пресен	 -	 според	 сезона);	 чесън	
(сушен)	и	сол	на	вкус.	

За да направите перфектните кар-
тофи соте, трябва да знаете някои 
правила	за	тяхното	приготвяне.	Така	
ще	изненадате	гостите	си	с	вкусотия,	
която	няма	да	забравят!	Характерно-
то	за	картофите	соте	е,	че	се	подлагат	

приготвяме	сметана	(15%)	-	200	гр.;	4	
лентички	 бекон,	 леко	 запържени	 и	
нарязани	на	парченца;	чесън	и	сол	на	
вкус - всичко се разбърква внимател-
но.	 С	 готварски	 щипки	 изваждаме	
картофките	от	тавата	и	ги	нареждаме	
върху	ефектни	салфетки	-	готови	за	
хапване!	Потопени	в	соса	от	сметана,	
те са фантастично вкусни!

Искам да ви дам някои полезни 
съвети за тези красиви и перфект-
ни	картофи:	първо,	чесънът	може	да	
бъде	 и	 пресен.	 Но	 чесънът	 на	 прах	
прави картофките ароматни и им 
придава	особен	вкус.	Второ	-	карто-
фите	 не	 трябва	 да	 се	 белят,	 защото	
чрез кората запазват в себе си всички 
витамини	и	полезни	вещества.	Дори	
самата	 кора	 съдържа	 много	 храни-
телни съставки, които са полезни за 
организма.	И	трети	съвет:	за	да	при-
дадете на своето творение пролетно 
настроение, поръсете със ситно на-
рязани в мъничко масло пресни ма-
гданоз	и	копър!

Надявам	се	да	ви	е	вкусно.	Прия-
тен апетит!

Преведе Петра Ганчева

на два начина на 
топлинна обра-
ботка.

Сготвени	 по	
тази рецепта, те 
изглеждат	 неве-
роятно празнич-
но, за разлика от 
обикновени пър-
жени	 или	 варени	
картофи.	 А	 ако	
са от пролетните 
пресни картофи, 
заедно със смета-
ната	като	 гарнитура,	 стават	фантас-
тична	 вкусотия!	 По	 принцип,	 тези	
картофи	може	да	се	поднесат	и	като	
гарнитура	 към	 основното	 ястие	 с	
месо,	 риба	 или	 зеленчуци;	 но	 може	
и да се сервират като самостоятелно 
ястие.	Те	са	по-вкусни	и	полезни	от	
тези в Макдоналдс! 

ПРиГОТВяНЕ:	 Първо	 ги	 на-
рязваме на половинки, а после и на 
резенчета.	Сваряваме	ги	в	леко	под-
солена	вода,	за	да	омекнат	(за	около	
5-10	мин.).	 Внимавайте	 при	 варене-
то,	 защото	 трябва	 да	 са	 леко	 сваре-
ни,	 да	 не	 се	 разпадат.	 След	 това	 ги	
отцеждаме	и	охлаждаме.	В	стъклена	
купа изсипваме растителната мазни-
на	с	подправките,	като	ги	разбърква-
ме хубаво и изсипваме картофите в 
нея,	 като	 ги	 разбъркваме,	 за	 да	 по-
пият добре мазнината с подправки-
те.	 Нареждаме	 ги	 в	 предварително	
намазана с мазнина тавичка и запи-
чаме	в	предварително	загрята	до	200	
гр.	фурна	за	около	15-20	минути.	Го-
товите запечени картофки трябва да 
са със златист цвят, покрити с вкусна 
хрупкава	коричка.	В	отделна	купичка	

Днес,	 както	 се	 знае,	 хората	 са	 се	
съсредоточили	 главно	 върху	 оцеля-
ването си, а не върху това да купуват 
всеки	 сезон	 нови	 дрехи.	 Със	 сигур-
ност	всяка	девойка	и	жена	търси	ев-
тини	начини	да	освежи	пролетния	си	
гардероб.	И,	както	се	оказва,	може	да	
използва прости и пестеливи трико-

ве	за	да	изглежда	съвсем	в	крак	с	мо-
дата.	Те	 са	 няколко,	 но	най-същест-
вените	са	тези:

1.	Пазаруване	от	разпродаж-
би

Много	често,	когато	свършва	
даден сезон, дрехите се разпро-
дават	 на	 ниски	 цени	 и	 тогава	
идва идеалният момент да под-
новите	гардероба	си.	Сред	куп-
чините	дрехи	на	разпродажбите	
винаги	 ще	 се	 намери	 дреха,	 с	

която,	 в	 съчетание	 с	 друга	 дреха	 от	
гардероба,	 ще	 се	 получи	 чисто	 нов	
тоалет.

2.	Дрехите	на	мама	-	отново	в	упо-
треба

Модата	е	един	безкраен	кръговрат	
и	много	често	след	години	тенденци-
ите	се	връщат.	Затова	и	съветът	е	да	

проверите	 гардероба	 на	
майка	 си	 -	 има	 голяма	
вероятност да откриете 
нещо	 модерно,	 красиво	
и	скъпо	за	вас.	Понякога	
майките ни имат дре-
хи, които и на нас седят 
добре	 особено,	 ако	 ги	
съчетаем	с	наши	неща.

3.	Размяна	на	дрехите	
с приятелка

Дрехите	 омръзват	
изключително	 бързо,	
особено	 на	 тийнеджър-

ките	и	младите	 дами.	И,	 ако	 хубаво	
прегледаме	 гардероба,	 ще	 видим	 в	
него	 чисто	 нови	 дрехи,	 обличани	

само	веднъж-дваж!	Сега	му	е	време-
то	да	ги	разменим	с	приятелка!

4.	Препродайте	 старите	 си	 дрехи	
или	ги	преправете

Може	 да	 обявим	 дрехите,	 които	
не	носим,	за	продажба	в	някой	сайт	
и с получените средства да подновим 
гардероба	си	пролетта.

Източник: dama.bg  
и teenproblem.net

Судоку

как да подновим икономично  
гардероба си за пролеттада ГотвиМ вкуСно С…  

DEAF KITCHEN от руСиЯ

За всекиго по нещо

ВОДОРАВНО:	 1.	 Площ	 за	 из-
литане,	 или	 кацане	 на	 самолети.	 5.	
Град	в	Унгария.	7.	Стихотворение	от	
Радой	 Ралин.	 11.	Фигура	 от	 висшия	
пилотаж.	 12.	 Стихотворение	 от	 Ди-
митър	 Полянов.	 13.	 Грубовълнеста	
овча	порода	в	Арабския	полуостров.	
15.	Руска	танкова	огнехвъргачка.	17.	
Летописи.	 19.	 Игрище	 за	 тенис.	 20.	
Героиня	на	Луис	Карол.	22.	Народен	
певец	в	Казахстан.	23.	Река	в	Италия,	
приток	 на	 р.	 По.	 24.	 Малък	 духов	
музикален инструмент, обикнове-

ШаХМат
Уважаеми	 любители	 на	

шахмата, 
Желаем	 ви	 красиви	

мигове	 и	 удоволствие,	 с	
интересните задачи, пред-
ставени от Иван Виденов, 
небезизвестният наш шах-
матист	 и	 автор	 на	 много	
шахматни задачи, който е с 
увреден	слух.

Днешната	задача:

Мат	в	5	хода.	

Отговорът	от	миналия	брой:

но	от	 глина.	26.	Град	в	Румъния.	27.	
Запълнена с вода падина по земната 
повърхност.	28.	Главният	площад	на	
древногръцки	 град.	 29.	 Горско	 дър-
во	 от	 рода	 на	 върбите.	 30.	 Мрежа	
за	 ловене	 на	 паламуд.	 34.	 Събитие,	
момент, от който се започва лето-
броене.	 36.	 Столицата	 на	 Латвия.	
38.	 Известна	 италианска	 фамилия,	
производители	на	цигулки.	39.	Аме-
рикански	 писател,	 драматург	 /1888-
1953/	-		„Ана	Кристи”.	40.	Героиня	на	
Буш	 Ласло	 от	 комедията	 „Депутат”.	

42.	 Стара	 мярка	 за	 тегло.	 43.	 Град	 в	
САЩ,	щат	Пенсилвания.	44.	Комич-
на	опера	от	Г.	Доницети.	45.	Хоботен	
бозайник.	 46.	 Унгарски	 поет	 епик	
/1817-1882/	 -	 „Толди”.	 47.	 Зрителен	
орган.	48.	Езеро	във	Финландия.

 ОТВЕСНО:	 1.	 Стъкло	 на	 фото-
графски	 негатив.	 2.	 Наш	 окръжен	
град.	 3.	 Тържествена	 наздравица.	 4.	
Древна	 арменска	 столица.	 6.	 Висо-
кодънна чаша  от скъпоценен метал 
за	причастие.	7.	Род	папагали.	8.	Го-
лям	 съд	 за	 къпане.	 9.	 Роман	 от	 Лев	
Толстой.	 10.	 Балканска	 столица.	 14.	
Малка театрална пиеса с комедиен 

характер.	 15.	 Действащо	
лице	 от	 балета	 „Скитска	
сюита”	 от	 Прокофиев.	
16.	 Семейство	 жилещи	
ципокрили	 насекоми.	 18.	
Плътна	 светла	 вулканич-
на	скала.	20.	Град	в	Индия,	
щат	Махаращра.	21.	Герой	
на	 Боян	 Болгар	 от	 рома-
на	 „Син	 срещу	 баща”.	 24.	
Град	 в	 Северна	 Италия.	
25.	Гигантска	жаба.	29.	Ге-
роиня	на	Д.	Димов		от	ро-
мана	„Тютюн”.	31.	Първата	
марка	 руски	 автомобили.	
32.	Дребна	тесноноса	май-
муна.	 33.	 Стихотворение	
от	 У.	 Керим.	 35.	 Ираное-
зични племена от сармат-
ски	произход,	от	ІІ	век	пр.	
н.	 е.	 37.	 Град	 в	Бирма.	 39.	
Река	в	Монголия.	41.	Град	
в	Япония	на	о.	Хоншу.	43.	
Тюркменски	 средновеко-
вен	поет.

Съставил:  
Василка Кирова
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