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На 11 февруари 1991 г. Ев-
ропейският съюз взе решение 
за създаване на телефон 112 за 
спешни повиквания, утвърдено 
на 29 юли същата година. Услу-
гата 112 гарантира безопасността 
на 500-милиона граждани, които 
живеят и пътуват в рамките на 
ЕС. 

През 2009 г. Европейската ко-
мисия, Европейският парламент 
и Съветът на Европа приеха съв-
местна декларация за обявяване-
то на 11 февруари за „Европейски 
ден 112”, в който европейските 

институции и държавите-член-
ки провеждат информационни 
кампании, пресконференции и 
др., посветени на Единния евро-
пейски номер за спешни повик-
вания 112 (ЕЕНСП112). Една от 
инициативите на ЕС в този ден 
беше приетата директива, с коя-
то се призоваваха всички държа-
ви-членки да осигурят необходи-
мите технически възможности, 
за да могат и хората с увреждания 
да ползват услугата. Именно тази 
директива стана повод за срещи 
и разговори на ръководството на 

Съюза на глухите в България с де-
путата Захари Георгиев, на които 
бяха обсъдени възможностите за 
достъп на хората с увреден слух 
и говор до тел. 112. Това бяха на-
чалните, но много важни стъп-
ки, предприети от институцията 
СГБ за достъп до този номер за 
спешни повиквания.

Сега, съвсем наскоро, на 27 
април т. г. председателят на Съ-
юза на глухите в България при-
съства на заседание на Коми-
сията по вътрешна сигурност и 
обществен ред в парламента, на 

Германски професор ще поставя отново кохлеарни 
импланти на деца в болница „Тракия“

Ус п я х м е ! 
Ще имаме достъп до тел. 112!

В наскоро състоялата се дис-
кусия на тема „Демографското 
развитие на България - изчезващ 
вид ли са младите предприемачи” 
бе цитиран починът на смолянски 
работодател, за да мотивира мла-
дите си работници да ходят ре-
довно на работа. Всеки, който има 
пълен месец без отсъствия, полу-
чава по 100 лв. бонус върху запла-
тата. Той бил принуден да въведе 
поощрението заради липсата на 
трудова дисциплина и нехайно 
отношение, въпреки че организи-

БАН: Младите не възприемат труда като ценност
рал за своя сметка транспорта на 
работниците до фирмата.

„Трудът не се възприема като 
някаква ценност и източник на 
богатство сред младото поколе-
ние”, показва проучване на Ин-
ститута за изследване на населе-
нието и човека към БАН, също 
цитирано на дискусията. Този 
факт, наред с намаляване на броя 
на младите хора у нас, задълбоча-
ва още повече проблема на биз-
неса с намирането на подходяща 
работна ръка. Проф. Катя Влади-

През 2013 г. немският хирург 
проф. Щефан Датцерт, директор 
на университетската клиника в 
Бохум, Германия, заедно с доц. 
д-р Петър Руев, извършват в 
МБАЛ „Св. Иван Рилски” първа-
та в Стара Загора кохлеарна им-
плантация на възрастен пациент. 
Тогава се заражда и идеята гра-
дът да се превърне в национален 
Център за кохлеарно импланти-
ране по подобие на клиниката 
в Бохум и той да се нарича Тра-
кийски център за кохлеарни им-
плантации. Година по-късно нем-

мирова цитира доста смущаващи 
факти, които потвърждават този 
извод: „Висок е и процентът на 
младите българи, които не учат и 
не работят, но и не желаят да рабо-
тят. Издържат ги родителите им, 
обикновено заминали на гурбет в 
чужбина. Тези млади хора смятат, 
че ако се хванат на работа, ще по-
лучават по-малко пари, отколкото 
им изпращат родителите.”

Голямото предизвикателство е 
кой и как ще успее да активизира 
хората, които са извън пазара на 

което бяха обсъдени последни-
те, уточнени с МВР, МЗ и мобил-
ните оператори изменения в те-
кста на Закона за Националната 
система за спешни повиквания 
с единен европейски номер 112, 
№ 554-01-185, внесени от Ата-
нас Мерджанов и група народ-
ни представители на 11.12.2015 
г. Те бяха одобрени и подкре-
пени единодушно от всички 
присъстващи на заседанието и 
бяха внесени в пленарна зала 
за първо четене. На 12 май т. г. 
единодушно с 93 гласа „за” де-

путатите приеха на първо чете-
не внесените промени в Закона 
за Националната система за 
спешни повиквания с единен 
европейски номер 112. Според 
вносителите от левицата новите 
текстове ще засегнат около 100 
000 български граждани с ув-
редени слухови и говорни въз-
можности. Те ще влязат в сила 
шест месеца след обнародване-
то им в Държавен вестник.
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ският специалист отново гостува 
в болницата, където извършва 
нови операции с поставяне на 
кохлеарни импланти и по пре-
ценка на българския УНГ екип 
извършва консултации. 

Днес Тракийския център за 
кохлеарно имплантиране в Ста-
ра Загора към болница „Тракия 
Парк” вече е факт.  Той е създа-
ден с цел адекватно реализиране 
на всички етапи в процеса на по-
ставяне на кохлеарни импланти 
и следоперативната рехабилита-
ция на пациентите.  С помощта 

на университетската УНГ-кли-
ника в Бохум, това е първият по-
добен център за консултиране, 
поставяне, настройване на кох-
леарни импланти и рехабилита-
ция на пациентите, действащ из-
вън София. На 27 и 28 май 2016 г. 
проф. Датцерт, заедно с доц. Руев, 
отново ще извършат операции и 
поставяне на кохлеарни имплан-
ти на деца със слухови пробеми. 
Още на 16 май започна предва-
рителното записване, както съ-
общиха от болницата.  
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труда, смята проф. Владимирова. 
Повечето от тях са с ниско обра-
зование, без професия, без трудов 
стаж. В същото време младите, 
които все пак тръгват да търсят 
работа, показват необосновано 
високи изисквания към запла-
щането на труда: „Младите не 
искат да работят за 500-600 лв. 
на месец, но и нищо не предлагат 
като умения, защото не вярват, че 
ако положат усилия, нещо ще се 

промени”, казва Ивета Стефано-
ва, председател на Националната 
асоциация на младите предприе-
мачи. Затова от там настояват за 
по-добри условия за развитие на 
предприемачеството сред млади-
те хора - по-лесно кредитиране, 
намаляване на административ-
ните пречки при стартиране на 
бизнес, подкрепа в намиране на 
пазари.

Profit.bg

Никой не е забравен – среща на върха на ООН
През 2000 година ООН про-

вежда среща на високо равни-
ще, на която се приема Декла-
рация на хилядолетието. Тогава 
е създадена и международната 
програма Цели за развитие през 
хилядолетието (The Millennium 
Development Goals  или MDGs) 
до 2015 година. В тази програ-
ма всички 189 страни-членки на 
ООН (които са 193 в момента), 
и най-малко 23 международни 
организации, се ангажират да 
помогнат за постигането на 8 

цели до 2015 г.: изкореняване 
на крайната бедност и глада, 
постигане на всеобщо начално 
образование, насърчаване на 
равенството между половете и 
овластяване на жените, нама-
ляване на детската смъртност, 
подобряване на здравословно-
то състояние на майките, борба 
с ХИВ / СПИН, малария и други 
болести, гарантиране устойчи-
востта на околната среда, разви-
ване на глобално партньорство.

Всяка цел е обхващала кон-

кретни целеви групи, както и 
срокове за постигане. За да се 
ускори напредъкът, финансовите 
министри на Г-8 се споразумяват 
през юни 2005 г. за осигурява-
нето на достатъчно средства от 
Световната банка, Международ-
ния валутен фонд и Африкан-
ската банка за развитие, за да се 
отменят от 40 до 55 милиарда до-
лара дългове, дължими от тежко 
задлъжнелите бедни страни, за 
да им позволят да пренасочат ре-
сурсите си към програми за по-
добряване на здравеопазването 
и образованието и за намаляване 
на бедността.

За съжаление обаче, повечето 
поставени цели не са постигнали 
напредък. Въпреки помощта за 
някои държави, повечето сред-
ства са били пренасочени за об-

лекчаване на дългове, помощ при 
природни бедствия и войни, от-
колкото за развитие. В резултат 
много от целите в международ-
ната програма остават непостиг-
нати. През септември 2010 ООН 
прави преглед на целите и напре-
дъка по тях, и се поставят нови 
ангажименти, свързани с жените, 
децата и нови инициативи в све-
товен мащаб за борба с болести-
те, глада и бедността. 

Налага се да се създадат Цели 
за устойчиво развитие (SDGs) и 
на най-голямата конференция на 
ООН през юни 2012 г. правител-
ствата подновяват своя силен по-
литически ангажимент за устой-
чиво развитие и за насърчаване 
на интеграцията, съгласуваност 
на политиките и изпълнението 
на действията в областта на со-

циалните, икономическите и еко-
логични области. 

От 11 до 20 юли 2016 г. Ню 
Йорк ще бъде домакин на поли-
тически форум на високо равни-
ще под надслов „Гарантиране, че 
никой не е забравен” (Ensuring 
that no one is left behind). На 
тази среща на върха ще се пре-
разглежда програмата на ООН за 
устойчиво развитие 2030, приета 
миналата година през септември. 
Това е нужно, тъй като хората с 
увреждания не са били споме-
нати в Целите за развитие през 
хилядолетието (MDGs) и като 
резултат са били многократно из-
ключвани от много важни ини-
циативи за развитие и финанси-
ращи потоци по целия свят. 

продължава на стр. 10
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Дойде ре-
дът на поред-
ната класа-
ция в цифри / 
факти от фей-
сбук страни-
цата на СГБ за 
периода от 25 
април (денят, 
в който бр. 
7-8 на вестник 
„Тишина” беше пуснат онлайн в 
сайта на съюза) до момента.

Този път първото място по 
брой на преглеждания, лайква-
ния и споделяния зае публика-
цията за двата златни медала, из-
воювани от нашите спортисти на 
световното първенство по борба 
за глухи в Иран - 2 587 души.

На второ място се класира 
новината за извоюваната шам-
пионска титла в световното пър-

венство по борба от Панайот Ди-
митров от Добрич - 1 723 души. 
Горди сме с нашия нов световен 
шампион и му пожелаваме от 
сърце да извоюва и олимпийска-
та титла!

Третото място по брой на пре-
гледалите го заема съобщението 
за приема на молби за средства-
та за ЖЕ превод по чл. 51 - 1 023 
души.

И, разбира се, по повод ве-
ликденските празници, над 860 
души са харесали пожеланията 
ни за здраве, мир, надежда и бла-
гополучие по повод Възкресение 
Христово.

Тенденцията с публикуване 
на препратка (линк) към сайта 
на СГБ, където се пускат онлайн 
новите броеве на вестника, про-
дължава и е била видяна от 668 
души, посетили препратката - 
което говори за очевиден и траен 
интерес към нашия вестник. 

Факт, който много ни радва!
Петра Ганчева,   

администратор на страница-
та на СГБ във Фейсбук 

На 23-и април младежката ор-
ганизация към Съюза на глухите 
в България организира и прове-
де поклонническо пътуване до с. 
Пчелари. Причината беше бърза-

Преди повече от година в кул-
турния дом на СГБ в столицата 
се състоя интензивен курс по 
жестов език. В него взеха учас-
тие 16 души, сред които Цветан 
Кунчев от София, Тилка Кайря-
кова от Пловдив, Радка Радева от 
Ямбол, Златка Дечкова от Горна 
Оряховица, Август Максимов 
от Шумен, Катя Благоева от Ва-
рна и Пламен Константинов от 
Дупница, Кристина Григорова 
от Хасково, Тина Николова от 
Стара Загора, София Калинова 
и Гинка Самунджи от Пловдив; 
Ренета Маринова от Плевен и Ва-
лентина Христова и Петя Керче-
ва-Ангелкова от София. Нарочно 
изброявам имената на участни-
ците, защото именно те станаха 
свидетели на това, което описвам 
в публикацията за курса, излязла 
както в бр. 8 на вестник „Тиши-
на” от 30 април 2015 г., така и във 
фейсбук страницата на съюза:

„…След това Александър До-
брев, специалист във видеоцен-
търа на СГБ, представи интерак-

Първенството по борба за глухи - 
на първо място във фейсбук

ЕДНО ПЪТУВА НЕ ДО С.  ПЧЕ ЛА РИ

та и нелепа загуба на техния по-
коен приятел Ридван Мустафа.

За поклонението бе организи-
ран транспорт с автобус, който 
премина през София, Пловдив, 

Стара Загора и Хасково, за да 
вземе групи от членове на МОС-
ГБ и след това да ги върне по мес-
та. След Пловдив в автобуса бе 
пълно с цветя и венци в почит на 
един от най-дейните млади само-
дейци на Хасково. 

Пристигайки в селото, бяхме 
посрещнати от семейството на 
Ридван, като неговата сестра 
Нефизе ни съпровождаше още 
от Хасково. Отидохме до младия 
гроб, поставихме венците и по-
стояхме в молитвено мълчание. 
Всеки си тръгна в дълбоки раз-
мисли за ценността на живота и 
важността на всеки един миг. За 
това какво прави и какво ще ос-
тави след себе си един ден, когато 
житейския му път на земята при-
ключи. 

Ридван остави много хубави 

Какво стана с публично даденото обещание за „Жестоматика”?
тивния жестов 
речник, съз-
даден за полз-
ване онлайн. 
Разбрал, че по 
различни техни-
чески причини 
ползването на 
„Жестоматика” 
(о с ъще с тв ена 
по проект към 
Мтел) е затруд-
нено, което ú 
пречи да стане 
популярна, До-
брев съвсем сам, 
без ничия по-
мощ, я направил 
лесна и достъп-
на за ползване 
през интернет 
мрежата. В ско-
ро време в но-
вия, модерен и 
с ъ в р е м е н е н 
сайт на СГБ 
този речник ще 
може да се полз-

ва свободно от всички. Залата 
буквално се взриви от радостни 
емоции, когато Добрев съобщи 
тази новина... Всички наскачаха 
и го поздравяваха един през друг, 
а той, смутен от вниманието към 
него, не можеше да намери точ-
ните думи, с които да изрази чув-
ствата си...”

До ден днешен нито в сайта 
на СГБ, нито някъде другаде в 
интернет може да се види обеща-
ният интерактивен речник, съз-
даден от Добрев, въпреки така 
тържествено даденото обещание. 
И ако припомням това, то е, за-
щото вече е обявена обществе-
ната поръчка за проекта за бъл-
гарския жестов език и е време 
хората да видят и научат за него.

Надявам се най-после да ста-
нем свидетели на една съвре-
менна платформа за ползване на 
нашия жестов език, така, както е 
в останалите цивилизовани дър-
жави в ЕС и по света.

Петра Ганчева

Момент от обсъждането на интерактивния жестов речник, 
създаден от Александър Добрев

спомени у всички, които го по-
знават и в тази връзка да изпъл-
ним молбата на неговото семей-
ство: всеки, който има снимка 
или видеозапис с него, да го из-
прати до редакцията на вестник 
„Тишина” или до районната орга-
низация в Хасково.

Преди да отпътуваме за Хаско-
во, където бяхме решили да отде-
лим време за културна разходка, 
бяхме поканени на обилна по-
черпка от родителите на нашият 
приятел с молитва за Бог да прос-
ти. Опитахме най-различни до-
машно приготвени закуски от на-
турални продукти, които рядко 
срещаме в големите градове. На 
сбогуване обещахме някой ден 
пак да се върнем и да разгледаме 
прекрасните местности с тучна 
зеленина и, разбира се, да хвър-

лим въдици в река Арда, която 
минава съвсем наблизо. Прис-
тигайки в Хасково, автобусът 
ни остави точно под монумента 
„Света Богородица”, покровител-
ка на града. Успяхме да направим 
и разходка из парка над памет-
ника, запалихме и по свещица в 
параклиса. Дълго се разделяхме, 
но трябваше да отпътуваме, тъй 
като времето напредваше.

Благодарим за топлия при-
ем на семейството на Ридван и 
Нефизе, благодарим на органи-
заторите от МОСГБ, благода-
рим и на транспортната фирма 
„Милпет -1” ЕООД за толеранса. 
Няма да кажа последно сбогом, 
а само „сбогом”, която от сла-
вянски език съдържа благослова 
„Бог да е с теб!”

Силвана Павлова

ординаторите и секретарите.
Системата е доста ефективна, 

тъй като таблото служи за добър 
пример, спомага за създаване-
то на приятна приятелска среда. 
Таблото е удачна, лесно изпъл-
нима и ефективна система за об-
щуване, която е семпла и лесна за 
поддържане. Важното е да е раз-
положено на видно място, така 
че всеки да може да го вижда и да 
е достъпно за всички. Препоръ-
чително е визуалните средства (в 
случая - цветни листчета, лепя-
щи листчета и пр.) да могат да се 
сменят лесно, а буквите в тях да 
са големи, за да се четат добре.  
Но е важно да е спазват и някои 
от тези препоръки, за да има 
ефект от това нововъведение в 
работата на РО:

1: Фокусирайте текстовете на 
листчетата върху подобрението 
и позитивната промяна в отно-
шенията между членовете, спря-
мо тяхното собствено представя-
не и това, което са постигнали в 
работата, у дома или с приятели 
(дори това да е едно посещение 
на музей или изложба). Може да 
се закачат и снимки от тези мо-
менти - като нагледна илюстра-
ция.

2: Не сравнявайте постижени-
ята им, не ги противопоставяйте 
един на друг. По този начин ще 
имате възможност да подчертае-
те личния принос в дейността на 
всеки един отделен съюзен член.

3: Давайте позитивна обра-
тна връзка за приноса на члено-
вете спрямо техните собствени 
най-добри постижения досега, 
а не спрямо най-високото ниво 
въобще или някаква перфектна 
цел. По този начин те ще се съ-
ревновават със себе си и моти-
вацията им ще бъде по-висока 
по-продължително време.

4: Давайте своевременна об-
ратна връзка. Колкото по-навре-
менна е тя, толкова по-ефектив-
но би било нейното споделяне.

5: Начинът, по който отразя-
вате своята положителна обратна 
връзка е като използвате опи-
сателни изречения за похвала, 
например: „Сашо, чудесна рабо-
та си свършил! И занапред дано 
бъде така!”.

6: Насърчавайте коментарите 
между членовете по отношение 
публикуваните на таблото рабо-
ти. В тези случаи потвърждавай-
те обратната връзка, която дават 
един на друг. Например, когато 
някой направи положителен ко-
ментар за някого, вие може да 
добавите бележка, в която да по-
сочите този факт: „Лили, много 
точно обърна внимание каква 
фантастична работа е свършила 
Мими!”

Ако тази простичка, но ефек-
тивна система за общуване е 
добре обмислена, ще даде отлич-
ни резултати в стимулирането и 
повишаването на участието на 
всички членове в дейността на 
РО. Както се вижда, не е необхо-
димо кой знае колко много - едно 
табло и комплект цветни лист-
чета с маркери за писане… А и 
като цена не е никак скъпо - едно 
средно голямо табло е около 10 
лева, кубче листчета - 2-3 лева. 
Ефектът е гарантиран, стига да се 
обясни точно на хората за какво 
и как служи таблото.

Петра Ганчева

Лесно, ефектно и позитивно средство за общуване
Тази идея се роди като после-

дица от наскоро проведен раз-
говор с колежка, която с болка 
сподели, че напоследък членове-
те все по-рядко имат желание да 
се включват в дейността и почти 
не идват в клуба. Хрумна ми, че 
това, която предлагам, може да се 
използва именно с цел да се по-
добрят взаимоотношенията меж-
ду координаторите и секретарите 
на РО и ТО, и членовете, за да се 
повиши мотивацията за по-ак-
тивното им включване. Идеята 
ползва за основа системата на 
общуване във фейсбук мрежата и 
в случая е приложима за всички 
членове на дадена организация - 
и от младите, и от възрастните. 
Състои се в нещо много просто: 
закачането на бележки върху 
табло за обратна връзка. В много 
от клубовете има специални къ-
тове с табла, на които се поставят 
важни съобщения. Тези табла 
всъщност могат да се използват и 
като средство за общуване, един 
вид като система за размяна на 
мнения, идеи, похвали и критики 
както от членовете, така и от ко-
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В спокойна и ведра атмосфера преминаха събранията на ТО

Провеждането на отчетните събрания за дейността за 2015 г. на трите организации 
към РО на СГБ в Стара Загора започнаха от 18 април т. г., когато се състоя събранието 
на ТО „Тих Труд”. То премина в спокойна обстановка, освен в моментите, когато се ко-
ментираше дисциплинарното поведение на някои работници в предприятието.

На ТО-Градска беше на 20 април и също премина нормално. Членовете бяха довол-
ни от отчета през изминалата година. Предложиха нови идеи и инициативи за работа. 
Искаха да се обогати съюзният живот чрез организиране на повече мероприятия; да 
има по-висока информираност, която да се предоставя чрез видеоклипове и субтитри в 
сайта на СГБ и страницата на фейсбук. Изразено бе и мнение да се организират повече 
екскурзии из страната. Дискутира се и новата визия на вестник „Тишина”. Няколко от 
възрастните членове се оплакаха от малкия шрифт и от променения цвят на заглавието, 
който е тъмносин, а те били свикнали със светлосиния цвят. Предложиха емблемата на 
СГБ в най-горната част на вестника да се уголеми. Стана ясно, че повечето членове не 
са свикнали и не са запознати как да четат вестника онлайн, където могат да променят 
размерите на шрифта и снимките.

На събранието на ТО в Казанлък, което се състоя на 21 април, гости бяха Красимир 
Михалев, председател на РО и Никола Нанев, член на РС. Членовете изразиха жела-
ние за по-голяма активност в организирането на мероприятията и подпомагането на 
по-възрастните членове при попълване на различни документи. Изказано бе желание и 
за предстоящ ремонт на клубното помещение, което трябва да се осъществи в най-ско-
ро време с помощта на общината и със съдействието на БЧК, предоставил помещението 
за безвъзмездно ползване.

Отчетните събрания на ТО се проведоха, съгласно определения дневен ред. Допъл-
ваха се различни дебати и дискусии по различни проблеми и успехи, което е доказател-
ство за сплотеният живот на съюзните членове.

РО на СГБ Стара Загора пожелава ползотворна и успешна работа на всички членове 
в системата на СГБ.

Антония Хубенова

Младите старозагорци избраха ново ръководство
На 5 май т. г. се проведе отчетно–изборното събрание на младежката районна ор-

ганизация на глухите в гр. Стара Загора. Присъстваха младежи от 18 до 30 г. възраст. 
Имаше и гости – председателят на РО Красимир Михалев и заместник председателката 
Антония Хубенова. След съставени и приети комисии, събранието започна по пред-
варително обявения дневен ред, който включваше: 1. Отчетен доклад на дейността на 
МРОГ за периода 2014–2015 г. 2. Програма за дейността на МРОГ за 2016 г. 3. Избор на 

ново ръководство и 4. Текущи.
Въпреки малкия брой на младежите, членуващи в системата на СГБ, успяха да се 

съберат навреме в залата на РО. Тина Николова, която е и в ръководството на МОС-
ГБ, води и докладва по време на събранието. Наред с прочита на доклада и приемане-
то на програмата, част от членовете отбелязаха, че глухите младежи в района стават 
все по-малко с всяка година. Явно масовото приложение на кохлеарната имплантация 
играе голяма роля в днешно време, карайки родителите на имплантирани деца да ги 
отдръпват от себеподобните им връстници, страхувайки се, че с използването на жес-
товете, децата им ще забравят да „говорят” правилно. Макар, че жестовият ни език още 
не е приет, младежите твърдо вярват, че щом бъде разбран – ще бъде заобичан. Наред с 
изказванията за по-активно участие в дейността на организацията, е видно, че големи-
ят проблем с липсата на свободно време, финансови възможности и стимули продъл-
жава да стои.

Изборите преминаха гладко – от 4 предложения за председател, трима си направи-
ха отвод и единодушно беше избран Тончо Иванов. За членове на ръководството бяха 
предложени и избрани Тина Николова и Николай Динев. Поради изчерпване на днев-
ния ред, събранието беше закрито с пожелания за успешна и ползотворна работа.

Антония Хубенова

За по-богата дейност и активно участие
Общите отчетни събрания на териториалните организации към РО-Шумен се про-

ведоха съгласно утвърдения график. Първо бе събранието на 18 март в клуба на тери-
ториалната организация в Попово, последвано от това на ТО в Нови пазар на 2 април. 
Организацията в Търговище отчете дейността си на 16 април, а градската организация 
в Шумен проведе своето събрание на 3 май т. г. Само в ТО-Попово нямаше нужния 
кворум, затова бе спазен чл. 27 устава и събранието започна с час по-късно. На всяко 
събрание присъстваше съответният отговорник, определен от РС.

Събранията преминаха делово при спазване на дневния ред с прочит на докладите 
за извършената дейност през 2015 и приемане на проектопрограмата за дейността през 
настоящата година. Изказванията и въпросите към докладите на организациите бяха 
еднотипни. Събранията биха могли да се квалифицират и като дискусионни срещи по 
проблемите на организацията, свързани с въпроси, вълнуващи членовете ни. Най-чес-
то разискваният въпрос бе отново безработицата, тъй като Търговищка и Шуменска 
област, са областите с най-високо ниво на трудово неангажирани хора от всички целеви 
възрастови групи. Дадоха се предложения за организиране на повече екскурзии и обо-
гатяване на културния живот на хората с увреден слух и бе даден подробен отговор на 
различните запитвания, отправени от присъстващите.

Маргарита Друмева, координатор РО-Шумен

Отчетните събрания на ТО приключиха
През месеците март и април т. г. в петте ТО в Момчилград, Кърджали, Димитров-

град, Харманли и градската организация в Хасково съгласно устава на СГБ се прове-
доха отчетните събрания по места при дневен ред: Отчетен доклад за дейността на СО 
за 2015 г.; Програма за работата на ТО през 2016 г. и текущи въпроси. На събранията 
присъстваха Кристина Григорова, председател на РО-Хасково и Теодора Христозова, 
координатор.

Макар събранията да бяха проведени през почивните дни - събота и неделя, поради 
липса на кворум се изчака 1 час. И в петте ТО председатели на събранията бяха секре-
тарите на ТО, които с кратки доклади информираха присъстващите членове за извър-
шената работа през отчетния период. Представени бяха разнообразни мероприятия, 
проведени по места със скромни средства от самите членове. Подчертано бе, че в ТО 
се провеждат редица прояви по повод традиционни празници, но почти нищо не се 
знае за това, защото не се дава гласност във вестник „Тишина”. Организационната дей-
ност, освен събиране на членски внос, включва и провеждане на вътрешни събирания 
за решаване на текущи въпроси и проблеми, като част от социалната дейност, с която 
се уреждат документи и молби за подпомагане, получаване на средствата за жестов пре-
вод; ТЕЛК и др. Разбира се, не бяха пропуснати и обичайните проблеми: трудностите 
за набиране на нови членове, за събираемостта на членския внос, за липсата на работа 
сред членовете, за ниските доходи; а в ТО Момчилград и Димитровград бяха засегнати 
и слабата заинтересованост и посещаемост от членовете в клубовете.

По втора точка от дневния ред членовете бяха запознати с предстоящите мероприя-
тия за работа на ТО през 2016 г., където допълнения не се направиха и бяха гласувани в 
предложените им варианти.

По трета точка – на поставените въпроси относно къде ще се проведе туристиче-
ският събор през тази година, ще се организира ли екскурзия за 12 юли и подаването 
на документите за средствата за ЖЕ превод по чл. 51 отговориха председателят и коор-
динаторът на РО. И накрая след изчерпване на дневния ред, събранията бяха закрити.

Теодора Христозова, координатор на РО-Хасково

Отчетоха дейността си
По график и съобразно утвърдения дневен ред се проведоха отчетните събрания в 

териториалните организации към РО на глухите в Дупница - на 15 април в Сандански; 
на 16 април в Петрич и на 21 април в Благоевград.

На събранията ръководствата отчетоха своята дейност и направиха програмите си 
за дейността през настоящата година. Акцентът навсякъде бе за подобаващото отбе-
лязване на съюзния празник 12 юли; за участието в националния туристически събор; 
честването на международна седмица на хората с увреден слух и на Трети декември. 
Най-много дебати имаше по трета точка от дневния ред – текущи, на които се обсъж-
даха въпросите къде ще е туристическият събор; целевите помощи по чл. 51 и техният 
размер; социалните помощи, отпускани от РО и СГБ; промените относно инвалидните 
пенсии и ТЕЛК и т. н. Присъстващите на събранията представители на РО отговаряха 
на поставените въпроси.

Атмосферата навсякъде бе спокойна, членовете се отнасяха с разбиране и загриже-
ност за дейността на собствените си организации, които са неразделни звена от Съюза 
на глухите в България.

Горица Милчева, координатор на РО-Дупница
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През май т. г., както всеки път по Великден, залата на клуба в районната организация 

в Дупница се оказа тясна, за да събере всички, дошли да си честитят светлия празник. 
С весели лица и усмивка на лицето членовете се поздравяваха с „Христос возкресе!” и в 
отговор получаваха „Воистина воскресе!”. Всеки носеше по малко шарени яйца и козу-
нак, тъй като си знаеха, че по традиция пак ще се избират най-хубаво изписаното яйце 
и най-вкусно направения козунак. Насядаха край масите и Петър Тричков, председа-
телят на РО, отправи към всички поздрав със сърдечното пожелание за много здраве, 
мир и любов.

След като бяха огледани красиво изписаните яйца на всички кандидати в конкурса 
и бе установено, че всичките са еднакво достойни за първото място, бе даден старт на 
състезанието за най-здраво яйце.

В надпреварата за това на кого яйцето ще остане здраво най-малкият член на орга-
низацията за малко да стане пръв.

В крайна сметка се оказа, че на всички писаните с мерак яйца бяха чукнати или от 
двете или от едната страна... Накрая всички си хапнаха от яйцата и се почерпиха вкус-
ните козунаци.

Петра Ганчева

Колко малко е нужно, за да бъдем задружни!

Както всяка година и тази, отговорничката за клуба Стойка Сапунджиева, председа-
телката на РО Ценка Калчева, председателката на градската организация в Горна Оряхо-
вица Стефка Василева и всички нейни членове, които уважиха събитието, организира-
ха провеждането на поредната своеобразна изложба на козунаци и великденски яйца.

Клубът се изпълни с хора, глъчка и смях, когато започна състезанието по счупване на 
яйцата. Всеки се надяваше неговото яйце да е победител в оспорваното първенство. А 
те, яйцата - красиви, изписани, изрисувани като на картина - да ти е жал да ги строшиш! 
Всяка жена се беше постарала да покаже майсторлъка си с нейните шарени и писани 
яйца. Да не говорим за козунаците - от вкусни, по-вкусни!

Емоцията бе достатъчна да събере всички присъстващи – млади и стари, да се съз-
даде атмосфера на приятелство и задружност. Всяка от жените разказа как и по какъв 
начин е нашарила с чудни рисунки яйцата си. И в прекараните заедно мигове всички 
забравиха за трудния си живот и за битката за оцеляване, за безпаричието и безизхо-
дицата…

Колко малко е нужно на човек, за да бъде ощастливен, да отпусне душата си, да глът-
не с лекота малко въздух… Такива мигове са необходими на хората и то с малко усилия! 
Де да имаше всеки месец по един такъв Великден, та да отдъхваме по малко от тежките 
житейските проблеми...

Мариана Станчева, координатор РО-Горна Оряховица

Традиционен великденски конкурс
На 4 май, в сряда, както всяка година, по традиция, клубът на районната организа-

ция на глухите в Стара Загора събра членовете по повод организираната от ръковод-
ството на РО великденска изложба-конкурс за най-красиво боядисани яйца, най-вкус-
ни козунаци и курабии. За наше изумление, в този ден клубът се оказа прекалено тесен 
за всички присъстващи на събитието.

Празненството започна с пожеланията на председателя на РО Красимир Михалев 
за Великден и за българските традиции и обичаи. А след това една по една бяха разгле-
дани наредените на красиво оформената дълга маса конкурсни творби. Те бяха коя от 
коя по-привлекателни и задачата на журито (в състав Йордан Тодев, Тина Николова и 
Георги Георгиев) да излъчи първите трима победители, се оказа доста трудна задача...

В крайна сметка, след дълго обмисляне, то отсъди първото място на Станка Богдано-
ва, втора стана Петрана Кирилова, а трета - Мария Манчева.

Наградите този път бяха малко „по-различни” – брашно, олио и захар. По този повод 
класираната на второ място Петрана Кирилова се пошегува, че трябва да направи меки-
ци за всички в залата, от което въздухът направо се взриви от гръмогласно избухналия 
смях.

Великден в Хасково

И тази година традиционно, на третия ден след Великден членовете на градската ор-
ганизация в Хасково се събрахме, за да отбележим този голям и велик празник. В следо-
бедните часове заприиждаха мъже и жени и всеки, който беше боядисвал яйца и правил 
курабии и козунаци, носеше по малко от всичко.

Не след дълго насядахме около трапезата в очакване на „голямото чупене” на яйцата. 
Председателката на РО г-ца Григорова поздрави присъстващите с Възкресение Хри-
стово, а г-жа Христозова обясни защо се боядисват червени яйца на този ден и какъв е 
огънят, който се пренася от Йерусалим в полунощ във всички църкви в страната, за да 
може всеки да си запали свещичка от него и да я занесе у дома за здраве.

Празненството бе великолепно и завърши с хубави пожелания за здраве и любов 
между всички нас.

Нека има повече такива празници, които да ни събират, си пожелаха присъстващите.
Козунаци за празника
На 28 април т. г. в клуба на РО в Хасково се получиха 90 броя козунаци, предоставени 

ни от г-жа Стоянова, експерт в отдел „Социални дейности” към общината, от кампа-
нията на омбудсмана Мая Манолова. На следващия ден те бяха раздадени на 50 души, 
членове на РО.

Теодора Христозова, координатор на РО-Хасково 

Великденска надпревара за най-здраво яйце
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Наградените участници бяха сърдечно поздравени и от председателя Красимир Ми-
халев, и от всички присъстващи. А накрая, всички се включиха в трапезата, която ни 
очакваше примамливо, като първо се чукнахме с шарени яйца за здраве.

Антония Хубенова

Шарени и писани, от красиви, по-красиви

Няма нищо по-хубаво от пролетните празници в нашия християнски календар! На-
стъпи поредният - Великден! По този повод на Велики четвъртък се събрахме в клуба 
да боядисаме, според традицията, яйца, като предварително си бяхме приготвили бои 

и всякакви други консумативи за това. С 
много настроение, шеги и закачки, мъже и 
жени се включиха в това занимание. Пра-
вихме си много снимки, забавлявахме се. 
След като приключихме, яйцата ни стана-

ха шарени и писани, от красиви - по-кра-
сиви! След това си направихме своеобра-
зен малък конкурс за най-хубаво яйце и 
на първо място отличихме прекрасната 
работа на Зоя Карамихалева. 

А ръководството на организацията поздрави всички с настъпващите великденски 
празници като им пожела здраве и много пъти такава задружност и сплотеност!

Маргарита Друмева, координатор РО-Шумен

Трети в състезанията по волейбол
Спортен клуб „Труд, спорт и здраве” към РС на КНСБ в Шумен организира за поре-

ден път голям спортен празник, посветен на Първи май, деня на труда. Събитието по 
традиция се проведе на игрищата на ученическия стадион към   СОУ „Сава Доброплод-
ни”. И по традиция членовете на районната организация на глухите в града се включиха 
във всички дисциплини. Председателят на регионалната организация на КНСБ Анета 
Денева поздрави участниците за празника на труда и откри игрите.

Малчуганите от 30 ЦДГ „Космонавт” бяха подготвили атрактивна музикална програ-
ма, която забавлява всички участници и гости на спортния празник.

Спортните ентусиасти никак не бяха малко - 16 отбора излъчиха победители в тур-
нира по футбол; 4 отбора спориха за първото място по волейбол, а 12 тима се  конку-
рираха кой е най-точен на дартс. Оспорвани бяха и съревнованията по тенис на маса и 
теглене на въже.

Много бяхме радостни и горди от спечеленото трето място в надпреварата по волей-
бол. Тази година не успяхме да се преборим за купата в надпреварата по дартс, макар да 
водехме убедително в началото.

Маргарита Друмева, координатор РО-Шумен

Великденска беседа на клуба на пенсионерите в София
На 27-ми април, непосредствено преди Великден, залата в културния дом на СГБ в 

столицата се изпълни от оживени членове. Вълнението бе покрай предстоящата пре-
зентация по повод най-големият църковен празник. След въведителните думи на пред-
седателката на женсъвета към РО-София Милка Костова, Силвана Павлова включи 
проектора и на стената грейна иконата на празника. Филмът, който бе излъчен, разказ-
ваше за трудния, но славен път на Иисус Христос, за неговото разпятие и чудно Въз-
кресение. Повечето хора познават историята на това славно чудо, но този път разказът 
бе по-задълбочен и всички бяха съсредоточени в интересната презентация. След фил-

ма започна една приятна бесе-
да, в която се включиха всички 
присъстващи със своя опит и 
традиции в празнуването на 
Великден. Бяха споделени и 
интересни идеи за празнична-
та трапеза. Организаторката 
на това събитие, обеща и за 
бъдеще да подготвя предста-
вяния на различни празници 
и събития. Следващото такова 
ще бъде излъчването на филма 
от конкурса за Мис и Мистър 
„Тишина”.

Силвана Павлова
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В истински празник се пре-
върна гостуването на клуб „Уи-
лям Шекспир” за учениците от 
СОУ за деца с увреден слух „Све-
ти Иван Рилски”. Този клуб се 
състои от ученици от Х клас на 

ПГЧЕ „Митрополит Андрей” и 
от ХІ „в” клас на І СОУ „Свети 
Седмочисленици”.

Поводът беше международ-
ният ден на книгата, който чест-
вахме на 23 април. На тази дата 

Отбелязаха Международния ден на книгата

Седмица на Земята в СОУ за деца с увреден  
слух „Свети Иван Рилски” в Търговище

Всяка година повече от един 
милиард души по целия свят 
отбелязват събитието, като де-
монстрират подкрепата си за 
опазването на околната среда. 
Фестивали, митинги, и събития 
на открито се проведоха в почти 
200 страни на 22 април.

Учениците от СОУ за деца с 
увреден слух „Свети Иван Рил-
ски” в Търговище също взеха ак-
тивно участие в отбелязването на 
празника.

В часа на класа, посветен на 
Деня на Земята, учениците сами 
стигнаха до извода, че Земята е 
нашия дом, домът на нашето се-
мейство, на нашите приятели. За-
това ние трябва да се погрижим 
за себе си и за своята планета!

С ентусиазъм всички се вклю-
чиха в акцията по почистването 
на училищния двор, който вина-
ги се е отличавал със своята под-
реденост и уют.

Много емоции и старание вло-
жиха участниците в конкурса 
за подреждане на икебана. След 
конкурса беше подреден кът с 
техните цветни творби и рисун-
ки, свързани с темата.

За активното си участие в 
Седмицата на Земята училището 
беше наградено с грамота от об-
щинското ръководство на града.

Надка Ботева, главен учител

преди 400 години напуска този 
свят най-значимият автор на 
книги в англоезичната литера-
тура и един от най-видните дра-
матурзи в световната литература 
- Уилям Шекспир.

Най-напред беше представена 
презентация за живота и твор-
чеството на знаменития автор. 
Уникално беше представянето 
на училищната пиеса по мотиви 
от„Укротяване на опърничавата” 
на Уилям Шекспир с жест и ми-
мика. Красивата Бианка привли-
ча мъжките погледи, а кандида-
тите за ръката ú са неизброими. 
Баща ú обаче отклонява всички 
предложения с мотива, че иска 
да се омъжи първо по-голямата 
ú сестра - опърничавата Катрин. 
И въпреки че кандидат се намира 
и за нея, Катрин съвсем не е сго-
ворчива в отговор на ухажването 
му.

Богатият поетически език на 
Шекспир, оставил огромен от-
печатък върху световната лите-
ратура и култура, беше преведен 

перфектно на жестомимичен 
език от младите таланти.

Многобройни бяха искрици-
те в очите на техните зрители. И 
сълзите.

Режисьор и сценарист на 

постановката е ученичката от ХІ 
клас на ПГЧЕ „Митрополит Анд-
рей” Силвена Гоман. Едно пре-
красно начало на нови приятел-
ства, а може би и проекти?

Надка Ботева, главен учител

Поредното сбогуване на по-
редния випуск от завършилите 
училището за деца с увреден слух 
в София бе предшествано от 
една чудесна изненада на „Модна 
къща АГРЕСИЯ”. Със съдействи-
ето на Мая Антова, собственик 
на модната къща, абитуриенти-
те от училището получиха нови 
костюми (пълен комплект с ризи, 
вратовръзки и папионки). На 
снимката момчетата, щастливи 
позират с току-що облечените 
костюми.

На 11 май в присъствието на 
малки и големи възпитаници на 
училището се състоя трогателно 
изпращане на абитуриентите, на 
което имаше не само цветя, ус-
мивки и смях, но и сълзи…

Изпратиха абитуриенти и… първолаци

Заедно с големите батковци и 
каки празнуваха и първолаците, 
които завършиха успешно и пре-
минаха във втори клас.

Петра Ганчева 
Изображения: фейсбук стра-
ницата на ССУ с ДГ за деца с 

увреден слух-София
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стимулиране на слуховия нерв. 
Процесът на следоперативни 
настройки е строго индивидуа-
лен. Той е итеративен и изисква 
стриктно събиране, обработване 
и анализиране на информацията 
от предходни настройки. Спе-
циалистите посещават перио-
дични курсове, организирани от 
фирмите производители, с цел 
повишаване на образователната 
квалификация. Пациентите имат 
възможност да бъдат приети в 
центъра по клинична пътека 114 
в рамките на 5 дни. През този пе-
риод им се правят аудиограма, 
настройка на процесора и интен-
зивна слухово-речева рехабили-
тация.

Рехабилитация на слуха и 
речевата дейност. Специали-
стите с професионално образо-
вание „Слухово-речева рехаби-
литация“ могат да изпълняват 
успешно тази дейност. Макар и 
с дългогодишен професионален 
опит, те трябва да преминат през 
специализиран курс на обучение, 
където да се диференцират осо-
беностите при рехабилитацията 
на лица с КИС. Програмите за 
рехабилитация не се различават 
значително от тези на лицата с 
конвенционални слухови апара-
ти, но се набляга на вида, степен-
та и характера на новосформи-
ращото се слухово възприятие у 
пациента с КИС, както и за въз-
можностите, методиките и перс-
пективите за развитие на речта 
и интерпретацията на чуждия 
говор при наличието на това въз-
приятие. Периодът на привик-
ване и адаптация към слуховата 
протеза - кохлеарен имплантат 
е строго индивидуален и зависи 
от психологическите особености, 
характера на личността, специ-
фиката на адаптационните му 
възможности и способността за 
изграждане на нови навици.

Слуховият тренинг (обуче-
нието за чуване с КИС) включ-
ва специални упражнения, раз-
лични по характер в зависимост 
от индивидуалните особености 
на пациентите. Той цели разви-
тието на слуховите способности 
чрез максимално използване 
възможностите на КИС. Това е 

дълъг и труден процес. Необхо-
дима е първоначална интензивна 
рехабилитация, а в последствие 
и целенасочена, системна и упо-
рита работа както от страна на 
рехабилитатора, така и от близ-
ките и самия пациент. Слухови-
ят тренинг се организира и про-
вежда на базата на установена 
програма, включваща необходи-
мите физиологични елементи за 
нормалното развитие, съставена 
индивидуално и конкретно спо-
ред нуждите и възможностите на 
лицето. Рехабилитаторите - спе-
циалисти трябва да поддържат 
контакт със семействата на паци-
ентите с КИС, да ги информират, 
насочват и мотивират за непре-
късната рехабилитация на слуха 
и развитие на речта в домашни 
условия.

Социална интеграция на 
слухово увредените инвалиди 
с КИС. Социалните служби и 
социалните работници, които 
трябва да посещават семействата 
на хората с увреден слух и съо-
бразно с обстановката да дават 
съвети и насоки за физическо, 
психическо и рехабилитационно 
подпомагане, не са запознати с 
проблемите на КИ. Това налага 
провеждане на курсове за запоз-
наването им с КИ и КИС, още 
повече, че за интеграцията на 
децата с КИС е необходима здра-
ва и социално стабилна семейна 
среда.

В много градове на страната не 
съществуват центрове за обуче-
ние на деца с увреден слух, а со-
циално икономическото положе-
ние не позволява на семействата 
да се преселят там където има 
такива. При подобни случаи в 
света се създава т.нар. „Училище 
за родители“ - курс под формата 
на писма и видеокасети с уроци в 
помощ на родителите и учители-
те от масовите детски градини и 
училища при решаване на съот-
ветните проблеми.

За повече информация 
и телефони за записване:  
http://trakiahospital.com
Подготви: Христина Чопарова 

Изображения: архив на болница 
„Тракия”, с любезното съдей-

ствие на Стоян Стратиев

Здраве

продължение от стр.1   
Всяка година расте броят на 

пациентите, които чуват благода-
рение на кохлеарния си имплант. 
Стратегическото местоположе-
ние на Тракийския център за 
кохлеарни имплантации в Стара 
Загора е много удобно за паци-
ентите от цялата страна, смятат 
неговите основатели доц. д.м. Пе-
тър Руев, и проф. д-р Щефан Дат-
цер, ръководител на УНГ- клини-
ката в Бохум.

Поставянето на кохлеоим-
планти се налага при пациенти 
с увредени слухови клетки, на 
които конвенционалните слу-
хови апарати не могат да помог-
нат. Проблемът е особено важен 
за децата със слухови проблеми. 
1:1000 от новородените се раждат 
с проблемен слух, по мнението на 
доц. д-р Петър Руев. Увреждане-
то трябва да се открие възмож-
но най-рано: до шестия месец 
от развитието на детето, защото 
това улеснява диагностицира-
нето на проблема, поставянето 
на слухов апарат или извършва-
нето на операция. „Всички бебе-
та, които се раждат в нашата 
болница, твърди той - имат въз-
можност за изследване на слуха 
още по време на престоя им в от-
делението. Това е практика във 
всички европейски болници, тъй 
като ранното слухопротезиране 
дава възможност на мозъка на 
кърмачето да съзрее и да изгради 
необходимите комуникационни 
връзки. Резултатите при късно 
диагностициране на проблема 
не са толкова добри“, казва доц. 
Руев.

Какво е кохлеарна имплан-
тация? Кохлеарната импланта-
ция (КИ) е едно от най-големите 
постижения в съвременната 
отология. Тя се прилага успеш-
но в целия свят през последни-
те 30 години. Публикуваните 
на световни форуми резултати 
потвърждават еднозначно пол-

зата от КИ. Кохлеарните им-
плантатни системи (КИС) са 
подходящи както за пре-, така и 
за пост- лингвални пациенти с 
дълбока сензорна глухота. В по-
следните години се наблюдава 
тенденция за поставяне на кохле-
арни имплантати на деца на въз-
раст около една година, както и 
за двустранно имплантиране.

Основни производители на 
кохлеарни имплантати в свето-
вен мащаб са MED-EL (Австрия), 
Cochlear (Австралия), ABC 
(САЩ). Кохлеарната имплантат-
на система (КИС) е най-новото 
постижение на микроелектрони-
ката и медицината за стимулира-
не на слуховото възприятие на 
хора с дълбока сензорна глухота. 
Състои се от външна и вътрешна 
част. Външната част включва: ре-
чеви процесор, кутия за батерии 
и предавателна намотка, а въ-
трешната част: имплантат, акти-
вен и опорен електрод. 

Как работи КИС? Звуците се 
улавят от микрофон и се пре-
връщат в електрически сигнал. 
Сигналът се приема от речевия 
процесор, където се „кодира“ 
(преобразува се в специална ком-
бинация от електрически импул-
си). Тези импулси се изпращат 
към предавателна намотка, която 
ги предава през кожата (чрез ра-
диовълни) към имплантата. Им-
плантатът изпраща комбинация 
от електрически импулси към 
електродите в кохлеата. Слухови-
ят нерв улавя тези слаби електри-
чески импулси и ги изпраща към 
мозъка. Мозъкът интерпретира 
тези сигнали като звук.

Пътят, по който минава все-
ки пациент със слухова протеза 
(кохлеарна имплантатна систе-
ма), е: предоперативна диагно-
стика, оперативна интервенция, 
следоперативна настройка на ре-
чевия процесор, рехабилитация 
на слуха и речевата дейност. 

Предоперативна диагности-

ка. За техни-
ческите въз-
можности за 
корекция на 
слуховото въз-
приятие чрез 
к о х л е а р н а т а 
имплантация 
хората трябва 
да се информи-
рат правилно. 
Битува масова 
дезинформа-
ция по две ли-
нии - първата 
„след кохлеар-
на импланта-
ция пациентът 
става напълно 
чуващ“, и вто-
рата „това е 
мозъчна опе-
рация, която 
е много опас-
на и вредна за 
човека“. Ето 

защо е крайно необходимо из-
граждането на информационен 
център, предоставящ вярна и 
всеобхватна информация на слу-
хово увредените лица и техните 
семейства. На пациенти, подхо-
дящи за КИС от медико-диагно-
стична гледна точка, следва да се 
разясняват предварително същ-
ността, предимствата и затруд-
ненията от употребата на КИС, 
какви реалистични очаквания 
може да имат, какъв модел и вид 
КИС да бъде избрана. При лип-
са на достатъчна популяризация 
и информация в медицински-
те среди и поради установената 
в страната децентрализация, в 
клиниката не се получава пъл-
ната статистическа картина на 
подходящите за кохлеарна им-
плантация пациенти. Същевре-
менно някои пациенти и техните 
семейства предприемат действия 
за предоперативна диагностика, 
оперативна интервенция и други 
съпътстващи медицински услуги 
в чужбина.

Оперативна интервенция. 
Операцията на пациентите, пре-
минали успешно предоператив-
ните изследвания, се извършва 
от УНГ- хирурзи, преминали 
специализирани курсове на обу-
чение. Пациенти до 18 години се 
приемат в болницата по клинич-
на пътека 117 и за тях оператив-
ната интервенция е безплатна. 
За да може едно медицинско за-
ведение да извършва кохлеарна 
имплантация по тази клинична 
пътека, то трябва да отговаря на 
следните изисквания: клинична-
та пътека се изпълнява в клини-
ка / отделение ІІІ ниво на компе-
тентност, съгласно медицински 
стандарт по „Ушно-носни-гър-
лени болести“. Изискванията за 
наличие на задължителни зве-
на, апаратура и специалисти са 
в съответствие с медицински 
стандарт „Ушно-носно-гърлени 

болести“.
Следоперативни на-

стройки на речевия 
процесор.  Настройката 
на КИС да се извършва 
в Кохлеарния център от 
клинични аудиолози и/
или клиничен инженер. 
За изпълнение на на-
стройките, освен про-
фесионалните знания 
и умения, аудиолозите 
трябва да притежават 
и допълнителни ком-
пютърни умения при 
работа със специали-
зирания софтуер, тео-
ретични знания за кох-
леарните имплантатни 
системи, стратегиите на 
преобразуване на зву-
ка, обработка на реч и 

Германски професор ще поставя отново кохлеарни 
импланти на деца в болница „Тракия“
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да комуникират и чрез жестов 
език с дистанционно симултанен 
превод, а така също и чрез из-
ползване на текст да се свържат с 
единния номер за спешна помощ. 
До юни 2012 г., когато приключи 
окончателно хората със слухови 
и говорни увреждания от 22 дър-
жави имаха достъп до 112 при 
аварийни случаи.

През същата тази 2012 г., в 
бр. 6 и бр. 11 на вестник „Тиши-
на” са публикувани внесените 
в парламента предложения на 
СГБ, приети на Общото събра-
ние на 29 май, за промяна в за-
конодателството на РБългария, 
във връзка с ратификацията на 
конвенцията на ООН за права-
та на хората с увреждания, от-
правени до междуведомствената 
група, която разработва проект 
за двегодишен план за действие, 
съдържащ мерки за привеждане 
на нормативната уредба в съ-
ответствие с ратифицираната 
Конвенция за правата на хората 
с увреждания. В тях е включен 
и текст, отнасящ се до достъпа 
до телефонния номер за спешна 
помощ 112, а именно: „На ос-
нование чл. 26, т. 3, на хората, 
лишени от слух, да се предоста-
вят мобилни телефони за виде-
оразговор или компютри, като 
помощно средство. Телефон 112 
да приема писмени съобщения 
(смс) и да може да осъществява 
видеовръзка на жестов език.”

Няколко месеца по-късно, на 
заседание на Комисията по въ-
трешна сигурност и обществен 
ред в Народното събрание, про-
ведено на 18 септември 2013 г., 
на което присъстват Стоян Гра-
матиков, директор на дирекция 
„Национална система 112” към 
Министерство на вътрешните 
работи; Васил Панев, председател 
на Съюза на глухите в България; 
Николай Нинов, заместник пред-
седател на Съюза на глухите в 
България; Йорданка Димитрова, 
главен редактор на в. „Тишина”; 
Вера Василева, жестов преводач 
и представители на мобилните 
оператори, бе разгледан Зако-
нопроект № 354-01-43 за изме-
нение и допълнение на Закона 
за Националната система за 
спешни повиквания с единен 
европейски номер 112, който 
бе внесен от Захари Георгиев и 
Христо Монов на 26 юли 2013 
г. за обсъждане в парламента. 
В текстовете бе направено пред-
ложение да се разшири обхва-
тът на Националната система за 
спешни повиквания чрез пре-
доставяне на възможност да се 
осъществява свързване с номер 

Социална тематика

УСПяхМЕ - ЩЕ ИМАМЕ ДОСТЪП ДО ТЕЛ. 112!
продължение от стр. 1

За да се стигне до този мо-
мент, беше изминат дълъг, бли-
зо седемгодишен път (от 2009 
до сега), изпълнен с много труд-
ности, които с общите усилия 
на всички, съвместно със СГБ и 
заинтересованите институции, 
вкл. и мобилните оператори, 
бяха преодолявани поетапно. В 
настоящата статия накратко и 
хронологично излагаме с факти 
развоя на събитията, в които 
СГБ систематично и настойчи-
во правеше необходимото, за да 
се постигне този дълго очакван 
успешен резултат.

Моментът, в който Европей-
ският съюз на глухите публику-
ва информация за приетата от 
Европейския парламент декла-
рация, (внесена през септем-
ври 2011 г. от членовете на ЕП 
Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, 
Румъния), д-р Адам Коша (ЕНП, 
Унгария), Ева Лихтенбергер (Зе-
лените-ЕСА, Австрия), Джани 
Питела (S&D, Италия) и Джесин 
Майснер (АЛДЕ, Германия), за 
достъп до службите за спешна 
помощ на телефон 112 с жестов 
език, се оказва решаващ. В ин-
формацията на ЕСГ се казва, 
че „въпросът за необходимост-
та от достъпни 112 служби за 
спешна помощ трябва да бъде 
решен спешно.” Защото дотога-
ва - до 2011 г. - тел. 112 не е дос-
тъпен за глухите хора във всич-
ки държави-членки на ЕС и само 
някои държави-членки имат на 
разположение технологии, с кои-
то се осигурява такъв достъп до 
тел. 112 (чрез проекта REACH112 
или със смс).

За всичко това писахме в бр. 
18-19 и бр. 20 от същата година 
на вестник „Тишина”. 

Нека припомня за проекта 
REACH112 (абревиатурата на 
латиница е съкращение от Отго-
вор на Всички Граждани, които 
се Нуждаят от Помощ). Проек-
тът стартира на 01.09.2009 г и е 
частично финансиран от Евро-
пейската комисия по програма-
та ICT PSP CIP с участието на 22 
държави-членки, включително 
потребителски организации и 
световни телекомуникационни 
компании. REACH112 беше екс-
периментиран в реално време в 
пет държави - Франция, Холан-
дия, Швеция, Испания и Обеди-
неното кралство и предостави 
възможност на хиляди хора да 
общуват чрез видео, глас и текст 
едновременно със службите за 
спешно реагиране. Той даде въз-
можност на глухите потребители 

112 с кратко текстово съобщение 
(SMS). Почти месец след това, на 
24 октомври, депутатите приеха 
на първо четене предложените 
промени в Закона за спешния 
телефон 112. Но се оказа, че има 
силна съпротива срещу този 
начин на комуникиране със 
спешния телефон - мобилните 
оператори и хора, които работят 
в системата за спешни повиква-
ния, бяха на мнение, че изпра-
щането на есемеси не е достатъч-
но надеждно и ще бъде трудно 
приложимо. Министерството на 
здравеопазването също бе про-
тив този метод за подаване на 
сигнали до тел. 112, предвидени 
в закона.

През 2015 г., след избор на из-
цяло ново ръководство на СГБ, 
работата по осигуряването на 
достъп до единния европейски 
номер за спешно повикване 112 
(ЕЕНСП112) бе продължена с 
внесените през декември съща-
та година промени в закона за 
спешния телефон от групата БСП 
Лява България, чиито предста-
вители преди това се срещнаха с 
ръководството на СГБ. Предло-
жените поправки, предвид вече 
променените критерии, бяха в 
две направления: да се осигури 
достъп до националната систе-
ма на граждани със слухови или 
говорни увреждания и проме-
ните да влязат в сила 6 месеца 
след обнародването в „Държа-
вен вестник”. От своя страна, ми-
нистър Румяна Бъчварова изказа 
уверението, че МВР би могло да 
се справи с тази задача и впо-
следствие председателят на СГБ 
Николай Нинов получи писмо, 
подписано от г-жа Бъчварова, 
в което бе отправена покана за 
участие в работната група по 
въвеждането на способ за дос-
тъп до услугите на телефон 112 
на хората със слухови и говорни 
увреждания, във връзка с пис-
мо № КС-530-00-2 от 24 май 2015 
г. на Комисията по вътрешна си-
гурност и обществен peд на На-
родното събрание на Република 
България. След изпратеното от 
председателя на СГБ официал-
но писмо до Атанас Атанасов, 
председател на Комисията по 
вътрешна сигурност и общест-
вен ред при НС, препратено от 
него до министъра на вътреш-
ните работи Румяна Бъчварова, 
отново се заработва по пред-
ложените промени в закона за 
достъп до тел. 112. Именно за-
това министър Бъчварова от-
прави поканата за включването 
на г-н Нинов в работната група, 
като дава израз на своята анга-

жираност и подкрепа. Успоред-
но с това заместник министърът 
на вътрешните работи Красимир 
Ципов отправи отворено писмо 
до Даниела Дариткова, депутат 
от ГЕРБ, относно внесените из-
менения в закона, в което ясно 
и конкретно са дадени нужните 
промени в текстовете така, че да 
бъдат приети без възражения от 
депутатите. Писмото завършва с 
показателния текст: „…считаме, 
че решение на проблема следва 
да се търси, като се използват 
разпоредбите на специалния 
Закон за интеграция на хората с 
увреждания, в чийто чл. 2, т. 1 се 
въвежда принципът на равноп-
оставеност на хората с уврежда-
ния, като в глава четвърта, раз-
дел IV „Създаване на условия 
за достъпна жизнена и архи-
тектурна среда” се задължават 
визираните държавни институ-
ции да създават условия, което 
да даде възможност на хората 
с посочените увреждания да 
получат помощно средство, за 
да ползват телефонната услуга, 
предоставяна от НССП чрез 
телефон 112, които МВР в из-
пълнение на задълженията си 
по чл. 23 от ЗНССПЕЕН 112 да 
включи в изграждането на сис-
темата.

Считаме, че съответни по-
мощни средства - технически 
апарати или софтуерни прило-
жения, осигуряващи достъп до 
ЕЕН 112, чрез способите, посо-
чени в мотивите на законопро-
екта, могат да се предоставят на 
нуждаещите се граждани чрез 
Агенцията за хората с уврежда-
ния, която поддържа регистър 
и следва да има точна информа-
ция за броя и данните им.

В допълнение на горното пред-
ложение е проведена допълни-
телна среща с представители на 
МВР, всички мобилни оператори, 
които осъществяват дейност на 
територията на Република Бъл-
гария и Съюза на глухите в Бъл-
гария, като всички участници са 
изразили готовност за разреша-
ване на проблема и са постигна-
ли консенсус по отношение на 
техническите възможности за 
осигуряване на достъп до ЕЕН 
112 на гражданите със слухови 
или говорни увреждания.”

Тази година, през месец април, 
след участието на председателя 
на СГБ Николай Нинов в трите 
заседания на работната група 
към МВР съвместно с всички 
мобилни оператори, водени от 
г-н Граматиков, бяха финали-
зирани окончателно предложе-
нията за техническото решение 

на достъпа на хората с увреден 
слух и говор до тел. 112, който 
да стане възможен чрез без-
платно мобилно приложение, 
представляващо дървовидна 
структура с картинни образи, 
автоматично локализиране на 
мястото и чат за доуточняване 
на точен адрес. Впоследствие, 
след последното заседание на 
комисията, на 7 април, замест-
ник министърът на вътрешните 
работи Красимир Ципов напра-
ви публично изявление, в което 
обяви, че: „Най-после, след бли-
зо 5 години упорит труд за оси-
гуряване на достъп до спешния 
телефон 112, безплатно мобил-
но приложение ще предостави 
този достъп на хората с увреден 
слух и говор. Това трябва да ста-
не 6 месеца след обнародването 
на поправките в Закона за спеш-
ния телефон. Предложението 
за тези поправки беше прието 
на същата дата на заседание на 
здравната комисия в парламен-
та.” Ципов заяви още, че „…На 
първо място трябва да бъде съз-
дадено софтуерно приложение 
за т. нар. смартфони, което да се 
свързва с Центъра на 112 и об-
меня текстова информация със 
съответния оператор на смяна, 
приел заявката. Приложението 
ще бъде безплатно за ползва-
телите и имаме съгласието от 
страна на мобилните оператори 
да участват в разработването 
му.”

На заседанието на комисията 
за вътрешна сигурност в пар-
ламента присъстваха не само 
председателят на СГБ Нико-
лай Нинов, но и вносителите на 
предложените изменения, сред 
които г-н Мерджанов; присъст-
ваха също г-н Граматиков и г-н 
Ципов. Председателят на коми-
сията Цветан Цветанов и всички 
останали членове изразиха пъл-
ната си подкрепа след краткото, 
но съдържателно изказване на 
председателя Николай Нинов, в 
което той наблегна най-вече на 
това, че гражданите с увреден 
слух и говорни проблеми са рав-
ноправни граждани на Републи-
ка България, и в този смисъл тел. 
112, който е национално достъ-
пен за всички българи, трябва да 
бъде пригоден с нужните техни-
чески средства за достъп и до тях. 
Остава да се надяваме, че след 
влизането в пленарна зала депу-
татите ще гласуват положително 
внесените изменения в Закона за 
Националната система за спешни 
повиквания с единен европейски 
номер 112.

Петра Ганчева

нопроекта на първо четене.
След заседанието на парламен-

та г-н Атанас Мерджанов, вноси-
тел на Законопроекта за измене-
ние и допълнение на Закона за 
националната система за спешни 
повиквания с единен европейски 
номер 112, даде специално крат-
ко интервю за вестник „Тишина”.

- Г-н Мерджанов, подобен за-
конопроект се приема на първо 
четене не за първи път. Какво 
бе по-трудното сега, с което 
осигурихте по-доброто взаимо-
действие между институциите 
за неговото бъдещо прилагане?

- По-трудното беше да бъде 
постигнат консенсус в политиче-
ско отношение. Да бъдат убедени 
колегите от ГЕРБ – г-н Цветанов 
и г-жа Дариткова, че това е едно 
значимо и хуманно действие, 
което поставяше в неравностой-
но положение хората с увреден 
слух и говор. Вярно е, че досега 
два пъти беше приет на първо 
четене този закон. Но винаги се 
намираха „услужливи” и „добро-
съвестни” служители на МВР, 
които практически блокираха не-
говото приемане на второ четене, 

с всевъзможни оправдания.
- Само от МВР ли?  „Бърза по-

мощ” също имаше възражения.
- Да, и от „Бърза помощ. Но 

този път нашата позиция на БСП 
„Лява България” е непоколебима. 
Ние излязохме с нарочна декла-
рация на  Общото ни събрание по 
този въпрос.  След което разбира 
се, последваха бързи оправдания 
и декларации от страна на ГЕРБ, 

че те също са „за” този проект. 
Надявам се, че второто четене 
няма да бъде забавено достатъч-
но дълго, което да приспи внима-
нието на управляващите, както 
и на отговорните фактори в тази 
сфера. И отново хората със слу-
хови и говорни увреждания да 
бъдат ощетени. 

- Съюзът на глухите в Бълга-
рия е чисто социална институ-
ция, но явно понякога и полити-
ката може да помага.

- Искрено се надявам това да 
е така. Защото аз очертах в пред-
ставянето на законопроекта, че 
макар този закон да е изстра-
дан, стократно по-изстрадали са 
тези 100-120 хиляди български 
граждани, които са в неравно-
стойно положение. Като имаме 
предвид, че в Европейския съюз 
редица държави са го решили по 
достатъчно модерен и цивилизо-
ван начин, като имаме предвид, 
че това не са чак толкова мно-
го средства от бюджета. И аз не 
мога да си обясня тези смущения, 
които идват в писмото на финан-
совото министерство, които на-
мекват, че трябва да се предвидят 

средства за следващата финан-
сова година.

- Средствата са около 150 
хиляди лева.

- Да. Та нима 150 хиляди лева 
за решаването на този техниче-
ски казус е някакъв проблем за 
държава, която преизпълнява 
приходната чест на бюджета 
с 3 милиарда? Това е безумие. 
Нека да не се крием зад подобни 
обяснения, а час по-скоро да бъ-
дат изготвени промените между 
първо и второ четене. Още по-
вече, че имаше и декларация на 
г-н Стоян Граматиков, директор 
на Дирекция „Национална сис-
тема тел. 112” при  МВР, че има 
съгласието на мобилните опе-
ратори, и че е намерено техни-
ческо решение. А  срокът, който 
законът дава, е една година.

Накрая обаче, искам сърдеч-
но да подчертая, че във всички 
тези наши усилия имахме не 
само подкрепата, но и пълното 
съдействие на Съюза на глухите 
в България в лицето на неговия 
председател г-н Николай Нинов.

Интервюто взе  
Йорданка Димитрова

На 12 май Законопроектът 
за изменение и допълнение на 
Закона за националната сис-
тема за спешни повиквания с 
единен европейски номер 112 
бе приет с пълно мнозинство 
от народните представители на 
първо четене.

В пленарната зала депутатът 
Георги Гьоков представи кон-
кретната цел на тази законо-
дателна инициатива – да бъде 
премахната несправедливостта 
спрямо хората с увреден слух и 
нарушени говорни възможнос-
ти по отношение на правото им 
да имат адекватен и бърз достъп 
до системата за спешни повик-
вания на европейския номер 
112. Той разясни и възможност-
та на МВР да избере най-удоб-
ното решение, а народните 
представители да могат да кон-
тролират изпълнението на реал-
ните задължения, чрез формата 
на парламентарния контрол 
и съответна обратна връзка с 
ползвателите на тази услуга.

От 93 присъстващи в пленар-
ната зала депутати 93-ма гласу-
ваха „за” приемането на зако-
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ЦЕЛЕВИТЕ ПОМОЩИ УВЕЛИЧЕНИ ОТ 50 НА 80 ЛЕВА
С решение на Управителния 

съвет на Съюза на глухите в 
България от 2016 година целеви-
те помощи по чл. 51 от ППЗИХУ 
за 2016 година се увеличават от 
50 на 80 лева за година. 

За да се стигне до това решение 
Съюзът на глухите в България и 
неговото ръководство положи-
ха много усилия - в началото на 
2016 г. председателят на СГБ Ни-
колай Нинов отправи мотивира-
но предложение до Агенцията за 
хората с увреждания във връзка 
с интеграционната програма на 
Съюза на глухите в България су-
мата да бъде в размер на 320 000 
лева предвид факта, че в днешно 
време средствата за жестовите 
услуги, предоставяни на глухите 
хора не са съобразени с иконо-
мическите условия. Направените 

от СГБ предложения бяха приети 
и утвърдени за изпълнение от 
Агенцията на хората с уврежда-
ния през тази година и бе подпи-
сан договор между СГБ и АХУ за 
сумата 302 000 лева.

Трябва да се знае, че Съюзът на 
глухите в България е единствена-
та организация, която има право 
на основание чл. 51 от Правилни-
ка за прилагане на Закона за ин-
теграция на хората с увреждания, 
да извършва набирането на заяв-
ки за целеви помощи за ползва-
нето на жестомимичен превод, 
както и за изплащането на тези 
помощи на правоимащите лица.

Съюзът на глухите в България 
извършва цитираните дейности 
чрез своите регионални структу-
ри в страната. Целевите помощи 
по чл. 51 от ППЗИХУ могат да се 

получават само чрез 12-те бюра 
за преводачески услуги, в градо-
вете, където са седалищата на ра-
йонните организации на СГБ.

Според интеграционната про-
грама на Съюза на глухите в Бъл-
гария за лица с увреден слух чрез 
осъществяване на преводачески 
услуги от и на жестов език, пра-
во на целева помощ за ползване 
на жестомимични услуги - до 10 
часа годишно, имат всички лица 
с увреден слух, независимо дали 
членуват или не в СГБ.

Целевата помощ се предоставя 
за ползване в държавни, или об-
щински администрации, в здрав-
ни, законодателни, образовател-
ни и културни институции.

За настоящата 2016 година 
крайният срок за подаване на 
документите е 31 октомври!

Адресите на Бюрата за прево-
дачески услуги, намиращи се в 
Районните организации на СГБ, 
както и телефоните за контакти, 
могат да се вземат и от уеб стра-
ницата на СГБ, публикуваме ги и 
тук:

РО-София: София 1000, ул. 
„Денкоглу” 12-14, тел. 0885 92 12;

РО-Пловдив: Пловдив 4000, 
ул. „Пере Тошев” № 7-А, бл. 1315, 
тел. 0885 92 12 84;

РО-Плевен: Плевен 5800, ул. 
„Дойран” № 6-А, тел. 0885 92 13 
93;

РО-Хасково: Хасково 6300, ул. 
„Мургаш”№ 10, тел. 088592 12 85;

РО-Дупница: Дупница 2600, 
ул. „Св. Иван Рилски” № 117, тел. 
0885 92 13 92

РО-Горна Оряховица: Горна 
Оряховица 5100, ул. „Отец Паи-

сий” № 61, тел. 0885 92 13 91;
РО-Бургас: Бургас 8000, ул. 

„Братя Миладинови” бл. 57, вх. 
2-3, тел. 0885 92 1281;

РО-Шумен: Шумен 9700, ул. 
„Шуменска комуна” № 20-Б, тел. 
0885 12 88

РО-Русе: Русе 7012, ул. 6-ти 
септемри” № 73, бл. „Кракра”, 
тел.0885 92 12 82;

РО-Варна: Варна 9009, ул. 
„Петко Стайнов” № 1, тел. 0885 
92 12 87;

РО-Ямбол: Ямбол 8600, ул. 
„Раковски” № 38, тел. 0885 92 12 
86;

РО-Стара Загора: Стара За-
гора 6000, бул. „Руски” № 18, тел. 
0885 00 90 92.

Ръководството на СГБ

В търсене на отговори за безработицата сред нас
Какво е да си намериш ра-

бота като човек с увреждания? 
Отиват ли си безвъзвратно спе-
циализираните предприятия 
и има ли някаква подкрепа за 
тях? Спазват ли се изисквания-
та на закона за назначаване на 
трудоустроени? Какво правят 
институциите за хората с ув-
реждания и за насърчаването 
на работодателите да ги наемат 
на работа? - Това бяха въпроси-
те, върху които бе акцентирано 
предаването на „Местно време: 
Без бариери” с Роман Сушков, 
излъчено на 4 април пряко от 
студиото в Русе по БНТ-2. 

Знаех, че предаването няма да 
има надписи, но въпреки това 
го гледах - защото в числото на 
хората с увреждания сме и ние, 
хората с увреден слух. И още в 
първите десетина минути попад-
нах на находка - водещият преда-
ването Роман Сушков представи 
гледната точка на глухия работ-
ник Ненко Деков (излъчиха и 
кадри от настоящата му работа). 
Простичко, със свои думи, Нен-
ко сподели: Преди бях на работа 
в друго предприятие - мебелна 
фабрика, след време - 3 години 
работих там, но ме съкратиха, за-
щото нямаше работа. Криза, про-
блеми… След това вкъщи стоях. 
Чакам, чакам. Търся работа. След 
това в „Тих труд” намерих работа 
като прахово боядисване. Имам 
приятели в „Тих труд” на работа. 
Защото преди бе трудно. Нямаше 
приятели. Трудно! Епизодът за-
вършва с усмихнатия Ненко.

След това представиха мнени-
ята на различни работодатели; а 
в самото студио - и гледната точ-
ка както на Румен Януаров, ди-
ректор на Бюро по труда в Русе, 
така и на Петър Йорданов, уп-
равител на предприятието „Тих 
труд” в града (имаше още трима 
участници в студиото). Наскоро 
попаднах на коментара на един 

от участниците в предаването - 
Дидо Господинов, публикуван 
във фейсбук групата „Нацио-
нална мрежа на хората с увреж-
дания”. Публикувам го изцяло, 
защото в него той задава откро-
вени въпроси, които засягат и 
нас:

Дидо Господинов: Приятели, 
реших да кажа няколко думи, по 
повод на това предаване, защото 
чух няколко мнения и въпроси 
от хора, чието мнение ценя и се 
чувствам длъжен да отговоря. 
Точно за това гледах предаване-
то още 5 пъти. Наистина се рад-
вам, че някои хора са вникнали 
в същността на предаването и в 
коректната, и некоректната ин-
формация, която се изнесе там, а 
не само да гледат това кой с какъв 
костюм е! Много моля, който има 
интерес, нека пак гледа предава-
нето! Попитаха ме – Къде са 649-
е работни места, за които говори 
Януаров, те не са толкова!? Да, 
знам, че не са, но аз не мога да 
докажа по никакъв начин колко 
са те, нито аз, нито вие знаем точ-
но колко са или пък имаме доку-
менти, за да го докажем! Мисля, 
че реакцията ми бе достатъчно 
красноречива; но, казано честно, 
не посмях да реагирам много бу-
рно, защото и без това в цялото 
предаване вината се хвърляше 
върху хората с увреждания, по-
неже никой друг от поканени-
те събеседници, освен мен, не 
бяха дошли. Казано честно, аз 
дори бях готов да не участвам, 
за да дойдат на мое място други 
хора, които така и не приеха. В 
тази ситуация, ако бях оспорил 
цифрата, Януаров по всяко вре-
ме можеше да каже, че аз лъжа, 
защото нямам статистика и аз 
наистина нямах, а и никой от 
нас няма достъп до такава. То-
гава унижението за хората с 
увреждания щеше да е пълно, 
защото институциите търсят 

този ефект, когато не могат и не 
искат да отговарят на неудобни 
въпроси! Да се върнем към 649-
е работни места. Ако сте гледали 
предаването много внимателно, 
сте разбрали, че според официал-
ната статистика на Януаров, като 
места за хора с увреждания са 
обявени и места за хигиенисти, 
общи работници и прочие, кои-
то, както каза самият Януаров, са 
не атрактивни дори за здравите. 
Тук въпросът е, ако тези места 
са обявени за хора с уврежда-
ния, колко от нас могат да ги 
заемат?!? Затова аз ясно казах, че 
статистиката на бюрото по тру-
да не се води правилно, защото 
слага всички хора с увреждания 
в един кюп, без да взема предвид 
увреждането както и личните 
възможности на човека. Точно 
по този начин се снасят космиче-
ски и недоказуеми цифри. А това 
за институциите е добре, понеже 

колкото по-крупна е групата, тол-
кова по-трудно се работи с нея, 
защото има разнопосочни инте-
реси. Трябва ли да ви напомням, 
че всеки човек със заболяване 
се води с увреждане и колкото 
по-малко е то, толкова по-добре 
за работодателя, защото той 
няма никакви ангажименти, 
към човека, а наемайки човек с 
каквото и да е увреждане, може 
да вземе дотации, пример ЗОП 
и предприятията за хора с ув-
реждания. Затова като места за 
хора с увреждания ще пишат 
и местата за чистачки, шивач-
ки и прочие. Затова, когато се 
прави статистиката, тя трябва 
да има отделни сегменти с оглед 
увреждането, а и вида на работа 
за съответните лица, съобразно 
цялостните им възможности. 
Ако сте гледали внимателно пре-
даването, трябва да сте разбрали, 
че самите работодатели подават 
некоректна информация към 
бюрото по труда, а здрави хора 
заемат местата за хора с увреж-
дания и това го казва Януаров, 
а не аз и никой нищо не им пра-
ви на тия „работодатели”. Защо 
винаги, когато се наеме човек с 
реално увреждане се търси про-
грамна заетост и каква възмож-
ност за личностно развитие дава 
тя?

Под написаното от Дидо Гос-
подинов имаше още няколко ко-
ментара, цитирам два от най-съ-
ществените:

Боряна Холевич: Отдавна 
повтарям и съм писала на уп-
равляващите, че към състава на 
ТЕЛК трябва да бъдат включени 
кариерни консултанти, чиято 
работа е да се запознават еже-
дневно с наличните в съответния 
регион работни места, приспо-

собени за хора с увреждания и 
след като лекарите посочат про-
тивопоказаните условия на труд 
за съответното увреждане или 
заболяване директно да насочват 
пациента към подходящо работ-
но място.

Мариана Илиева: Нека и аз 
ви кажа от личен опит какво е 
да си човек с увреждане в Бъл-
гария, като на всичко отгоре не 
получавам никаква пенсия от 
ТЕЛК поради липса на стаж. 
Самият трудов стаж, който на-
трупах е 4 години и половина, и 
то благодарение на програма за 
хора с увреждания към Бюрото 
по труда. Само че в момента сро-
кът на програмата изтече и аз от 
половин година съм без работа. 
От Бюрото по труда ме изпращат 
направо при работодателя, питах 
и за чистачка, и за камериерка и 
за друга обща работа, само и само 
да имам пари, за да живея. Оказ-
ва се, че въпреки висшето си об-
разование и не толкова голямото 
увреждане, работа за мен няма, 
ако в Бюрото по труда няма спе-
циална програма за хора с увреж-
дания. Питам се на някого пука 
ли му, ако нямаш близки, които 
да ти помагат и като ти отказват 
на практика правото за работа 
как тогава да съществуваш, да се 
храниш и да запазиш вярата в до-
брото?!?

Ще завърша редовете си с 
това, че имам приятелка с увре-
ден слух, която е точно в поло-
жението на Мариана Илиева и в 
момента тя е отново без работа. 
За пореден път пред нея отново 
на дневен ред е оцеляването й - 
нейното и на близките й. Докога? 
И трябва ли да се стига дотам?

Петра Ганчева
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продължение от стр. 1
Програмата Цели за устойчи-

во развитие 2030 на ООН включ-
ва хората с увреждания и по този 
начин е отворила врати за тяхно-
то участие и признание като ак-
тивни, допринасящи членове на 
обществото, които не трябва да 
срещат никаква дискриминация 
или да бъдат пренебрегвани и из-
ключвани.

Хората с увреждания включ-
ват около 15 на сто от световно-
то население, или един милиард 
души, от които 80 на сто живеят 
в развиващите се страни и със-
тавляват мнозинството от тези, 
които живеят в крайна бедност. 
Лицата с увреждания често се 
сблъскват с дискриминация и из-
ключване от ежедневието. Това 
са, по-специално, програмите за 
развитие, както и всички области 
на икономическия, политиче-
ския, социалния, гражданския и 
културния живот, включително 
заетостта, образованието и здра-
веопазването.

Хората с увреждания трябва 
да бъдат признати като равно-
стойни партньори и да бъдат 
консултирани от правителствата, 

от системата на ООН, граждан-
ското общество и други заинте-
ресовани страни. Според Кон-
венцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, чл. 4 (3), 
Общи задължения, „В разработ-
ването и прилагането на законо-
дателството и политиките за 
прилагане на тази конвенция, и в 
други процеси на вземане на реше-
ния, отнасящи се до проблемите 
на хората с увреждания, дър-
жавите-членки осъществяват 
тесни консултации с активно 
участие на хората с увреждания, 
включително деца с увреждания, 
чрез техните представителни 
организации.” При 169 целеви 
групи и 17 поставени цели, свър-
зани с тях, поне 7 от целите имат 
изрично позоваване на хората с 
увреждания. Освен това, всички 
цели и задачи са приложими за 
лица с увреждания чрез проста 
сила на универсалността, която 
се прилага за всички лица, и чрез 
ръководния принцип „никой не 
остава назад”.

ООН признава връзките меж-
ду бедността и уврежданията. 
Бедността може да увеличи ри-
ска от увреждане чрез недохран-

ване и недостатъчен достъп до 
образование и здравеопазване. 
Бедността е също едновременно 
причина и резултат от институ-
ционализиране и принудително 
лечение, както и на отричане на 
правото и възможността хората 
да вземат малки и големи реше-
ния в собствения си живот. Хо-
рата с увреждания са изправени 
пред бариери като достъп до со-
циална защита, когато инфор-
мацията е недостатъчна или не 
се споделя, службите за хуманно 
подпомагане са физически или 
сетивно недостъпни, или кон-
кретни програми не вземат под 
внимание онова, което е необхо-
димо на хората с увреждания. 

Между 93 и 150 милиона са 
децата с увреждания, а 7 мили-
она от тези деца са били лише-
ни от правото 
на образование. 
Това е стряскаща 
статистика. По-
настоящем децата 
с увреждания са 
най-изключени-
те в общество-
то: около 90% от 
децата с увреж-
дания в развива-
щите се страни 
не ходят на учи-
лище. Освен това, 
много по-голям 
брой студенти с 
увреждания от-
падат от елемен-
тарно обучение 
поради бариери 
и не прогресират 
до средно или висше образова-
ние. Трябва да бъде осигурена 
достъпна среда за обучение и 
подкрепа, за да се даде възмож-
ност на студенти с увреждания 
да разгърнат своя образователен 
потенциал. 

Хората с увреждания са бе-
нефициентите на развитието. На 

най-високо ниво бе признато, че 
за да се постигне това, лицата с 
увреждания и техните предста-
вителни организации трябва да 
бъдат включвани във всички 
фази на изпълнение, включител-
но планиране, проектиране, мо-
ниторинг, оценка и последващи 
процеси в Целите за устойчиво 
развитие 2030.

На проведената на 22 март 
2016 г. международна среща в 
Бояна, за която в. „Тишина” ин-
формира в бр. 7-8, тази програма 
бе обсъждана в съответствие с 
темата за равнопоставеността на 
хората с увреждания.

Споменатите дотук теми са 
само малка част от онова, което 
ще бъде обсъждано на срещата 
на върха през май тази година в 

Ню Йорк.
Включването и участието на 

хората с увреждания и техните 
представителни организации 
във всички фази на изпълнение 
е от решаващо значение, не само 
за да се гарантира, че те не са из-
останали, но и защото само те са 
истински експерти, когато става 

Никой не е забравен – среща на върха на ООН
Международни новини

Представете си, че сте в съ-
дебната зала. Или на конферен-
ция. В класната стая или в офиса 
ви. Или сте на място, където се 
случват събития на живо с пря-
ка комуникация лице в лице. И 
не можете да чуете събеседника, 
просто защото сте с намален или 
увреден слух, разчитате по уст-
ните, и изобщо, сте тежкочуващ. 

Досега са ви казвали, че субти-
три в реално време е невъзможно 
да има, поради което на такива 

събития не ви остава нищо дру-
го, освен да разчитате на предва-
рително подадена (и обикновено 
резюмирана) информация на 
хартия за онова, което предстои 
да се случва. Или да се втренчва-
те безпомощно в жестовия пре-
водач, разчитайки да разчетете 
поне устните му. В крайна сметка 
изобщо не отивате, разчитайки 
да изгледате запис на събитие-
то (ако въобще е субтитриран). 
За театър и други такива благи-
ни пък въобще и не помисляте, 
твърде са недостъпни за вас. В 

крайна смет-
ка, вие сте „от 
онези хора”, 
за които ни-
кой не се и 
грижи как, 
дали и докол-
ко разбират 
информаци-

ята от социалния, културния и 
всякакъв друг ресор. Съответно 
сте винаги губещи, защото из-
пускате толкова много събития, 
на които има интересно и обога-
тяващо общуване.

Можете да въздъхнете облек-
чено, тъй като за тежкочуващите 
най-после изгрява зелената, дъл-
го чакана светлина по отноше-
ние на субтитрирането в реално 
време на събития на живо. Колко 
много възможности са това! 

Благодарение на съвместните 
усилия на две водещи органи-
зации – чрез Рут Уорик (пред-
седател на Международната 
федерация на тежкочуващите 
хора (IFHOH) и Колин Алън 
(председател на Световната фе-
дерация на глухите (WFD), е за-
почнало изследване за преценка 
на необходимостта от субтитри 
и начините за ползването им от 
тежкочуващите хора в различни 
ситуации от живия социум. За-
щото вече съществува техноло-
гия, благодарение на която всеки, 
притежаващ лаптоп, таблет или 
достатъчно голям и функциона-
лен монитор, може да получава 
в реално време преобразувана в 
текст реч. Остава да се установи 
къде са приложими такива ус-
луги и да започне прилагането. 
Затова е и изследването, спонсо-

рирано от ООН, в което са при-
канени да се включват всички ор-
ганизации на хора с увреден слух 
по света.

Как става субтитрирането в 
реално време ли? Съществуват 
доставчици на надписи. Предос-
тавянето на субтитри на живо 
в събитие (реч, преобразувана 
в текстови надписи), включва 
предаване на информация върху 
екран от доставчика на надписи. 
Текстът тече на голям екран, на 
отделен голям тв монитор, таблет 
(като IPAD) или на персонален 
компютър.

Изследването има за цел чрез 
анкета, попълнена от лица, които 
използват надписи, да се събе-
рат данни за тези потребители и 

нуждата им от субтитри на живо, 
за да се извършат консултации с 
доставчици на надписи. 

А сега е време за реална исто-
рия, за да се убедите как действа 
цялата система. 

Запознайте се с Лорън Макдо-
налд (САЩ). Тя е с дълбока загу-
ба на слух и е... адвокат. Дясното 
й ухо е по-добре чуващото от 
двете, но Лорън споделя, че е из-
ключително трудно в професия 
като нейната, с много динамика в 
общуването, да се напряга да сле-
ди всички говорещи. Тя се зани-

мава с административно право и 
телесни повреди. 

В съдебната зала обикнове-
но има стенографи. В случая на 
Лорън обаче в залата се намират 
съдебни репортери, които имат 
специално обучение и пишат 
доста близо до дословното. Тех-
ните основни бележки и символи 
на стенографските им апарати 
автоматично се транслират в ан-
глийски език, който Лорън чете 
от преносимия си компютър. 
При това с много леко забавя-
не, просто от няколко секунди, 
така че тя е в състояние да чете 
за ставащото. Малки думи мо-
гат да променят целия контекст 
на нещо, което се казва. „Някои 
хора ще кажат: „Добре де, не ти 
е нужно да чуваш всяка дума, 
която се изговаря. Но когато не 
чуваш, не можеш да си позволиш 
лукса да изпускаш каквото и да 
е. Затова всичко е важно”, казва 
Лорън. „Едно от най-големите 
ми притеснения е, когато някой 
ми каже нещо, а аз тръгна да се 
извинявам, че не съм успяла да 
го „уловя”, и ми отговарят „не се 
притеснявай, не беше важно”, и 
ми се налага да обяснявам, че не 
съм била разсеяна, а просто, че 
не чувам.”

Достъпността не е просто дос-
тъп до обикновените неща като 
лекарския кабинет, хранителните 
стоки или каквото и да е друго, а е 
докосване до всички неща, които 
съставляват текстурата на живо-
та, твърди адвокатката без слух. 
Ако искаш да отидеш на театър, 
да гледаш филм или да правиш 
нещо друго от това, което искаш, 
това не е привилегия, а право. И 

би било уин-уин ситуация всич-
ки да печелят от нещо, което се 
прави от всички за всички, счита 
Лорън Макдоналд. 

И така... след като има жестови 
преводачи за глухи хора, които 
правят достъпна речта чрез жест 
в реално време, е нужно да има и 
обучени специалисти, които да 
правят за тежкочуващите хора 

достъпна речта чрез надписи не-
посредствено на самите събития. 
И това е лесно осъществимо, след 
като е налична транслиращата 
технология. Днес всеки втори чо-
век ползва преносим компютър, 
таблет или айпад. 

Радващо е, че международни 
организации на глухи и тежкочу-
ващи работят съвместно в името 
на обща цел и кауза за достъп-
ност до онези средства, които са 
предпочитани и съобразени със 
слуховите особености на хората.

Остава ни да се надяваме, че и 
у нас ще се намерят ентусиасти да 
бъдат преводачи на текст за теж-
кочуващите хора, а изследването 
на IFHOH  и WFD ще заинтере-
сува държавата или бизнесът 
да инвестират в технология и 
обучение на кадри, за да могат и 
ползвателите на субтитри да по-
лучат адекватен на нуждите им 
достъп до текстурата на живота.

Христина Чопарова

Субтитри на живо? Ама, разбира се, че може!

Съюзът на глухите в България 
подкрепи Позицията на ООН 

„Никой не е забравен”
Съюзът на глухите в Бълга-

рия изпрати още през м. април 
своята подкрепа чрез писмо. В 
началото на м. май СГБ полу-
чи и благодарности от Между-
народния алианс на хората с 
увреждания (IDA), както и на 
Международния консорциум за 
развитие на хората с уврежда-
ния (IDDC) за активното съп-
ричастие. 

315 са националните, реги-
онални и международни орга-
низации на хора с увреждания 
от целия свят, подкрепили По-
зицията на ООН за включване 
на хората с увреждания в Про-
грамата за развитие 2015-2030. 
Това е три пъти повече от под-
крепата, получена миналата 
година. В предварителния пре-
броителен списък (по азбучен 
ред) СГБ е 291-ви. Окончател-
ния списък предстои да бъде 
публикуван, след като бъдат 
вписани коректно всички, дали 
подкрепата си за Позицията, за 
да се гарантира, че наистина ни-
кой не е забравен. 

въпрос за пълното им включва-
не в обществото. Чрез консулта-
ции и като си партнират с хора с 
увреждания, правителствата ще 
получат техническа помощ, из-
граждане на капацитет и достъп 
до данни, които са от съществено 
значение за постигане на включ-
ването и реализирането на ръко-
водния принцип да не остава ни-
кой назад. Събирането на хората 
с увреждания изрично в масовия 
дискурс на развитие ще даде въз-
можност на света да осъзнае, че 
има огромен и неизползван по-
тенциал да се превърне света в 
по-добро място за всички хора.

Христина Чопарова
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Лора. Тя е сервитьорка. И 
обича да пее. Отначало плахо, 
тананикайки си мелодии, дока-
то снове из кухнята на „Кисмет”. 
Единствената й публика са сто-
ловете в полупразното заведение 
и строените като войници съдо-
ве. Мечтата й да бъде певица се 
сбъдва чрез шефа, който й купу-
ва микрофон за караоке, за да мо-

Любопитно

гат всички клиенти 
да се наслаждават 
на мелодиите. Ос-
вен един. 

Той влиза не-
брежно в заведе-
нието, избира си 
място и... дори не я 
удостоява с поглед. 
Аплодисментите 
са от всички, но 
той сякаш е в друг 

свят. Четири дни, четири песни 
по-късно резултатът е същият. 
Нулево внимание, кафе и лаптоп, 
в който се е втренчил. Мелодиите 
изобщо не достигат до него. 

Причината обаче съвсем не е 
тази, която миловидната серви-
тьорка предполага. Защото той 
е... с увреден слух. Книга с уроци 

по британски жестов език е всич-
ко, което й трябва, за да може 
да изпълни последната песен за 
него. И най-после да навлезе в 
неговия свят. 

Много красиво разказана ро-
мантична история! Късометра-
жното филмче „Kismet Diner” 
е на: https://www.youtube.com/
watch?v=LmGyOvfi6BA

То е по идея на италианския 
сладоледен бранд „Корнето”, и 
част от поредица от 4 късоме-
тражки, озаглавени Cornetto 
Cupidity Love Stories. Всички час-
ти от поредицата са вдъхновени 
от прозрения на млади хора за 
любовта.  Песните, включени в 
саундтрака на минималистич-
ната история „Kismet Diner”, са 
на певицата Лоти Мълан (Lotte 

Ах, този Ридли Скот!
Mullan): Valentine 
Song, Wake up next 
to you, Breathless и 
Dirty on the inside. 

А сега... ако сте 
запалени фенове 
на седмото изку-
ство, тогава няма да ви затрудни 
да познаете какво е общото меж-
ду лентите „Пришълецът” (1979), 
„Гладиатор” (2000), „Изход: Бо-
гове и царе” (2014), „Марсиане-
цът”(2015). Да, внушителните ви-
зуални ефекти, но преди всичко... 
Ридли Скот.

Сър Ридли Скот, британски-
ят продуцент и режисьор, чиито 
награди в седмото изкуство вече 
мъчно се изброяват. Филмогра-
фията му е достатъчно плътна 
откъм пълнометражни ленти, 

но истинска приятна изненада е 
късометражното филмче „Kismet 
Diner”, на което Скот е проду-
цент.

В ролята на Лора е Илинка 
Роу, а затрогващата история пе-
чели Златен медал за късометра-
жен филм на „Manhattan Short 
Festival” през октомври 2013, озо-
вавайки се сред 10-е финалисти 
от 47 държави, както информира 
„Градски куриер”. 

Христина Чопарова

Торонто, Канада
Първият ресторант за глу-

хи в Торонто, чието име е „Sign 
restaurant” отвори на 16 юли 2014 
г. Основното изискване в него е 
посетителите да правят поръч-
ките на езика на знаците. Ако е 
необходимо, те могат да ползват 
специална книга-наръчник с же-
стове, за да поръчат избраното от 
менюто.

Собственик на ресторанта е 
Анжан Маникумар, който е бил 
мениджър в пицария. Там забе-
лязал, че една от посетителките 
с увреден слух изпитвала затруд-
нения при поръчката на избрана-
та пица. Тогава решава да научи 

американския жестов език (ASL), 
а след това и да открие специален 
ресторант за хора с увреден слух 
в града. Персоналът е изцяло от 
глухи, посещава се от много от 
новите приятели на Анжан, кои-
то са слухово увредени и се полз-
ва с голяма популярност, защото 
храната в него е изключително 
вкусно и приятно приготвена.

…И в Мадрид, 
Испания

Испанският вестник „Ел Паис” 
съобщава за откриването на нов 
ресторант в Мадрид, който се 
казва „Ресторант на жестовете”. 
Заведението бързо е придоби-
ли популярност и става не само 

любим клуб за срещи на хора с 
увреден слух, но и място, където 
чуващите могат да се запознаят с 
културата на глухите.

Персоналът е изцяло от глухи 
хора, които разчитат поръчките 
на клиентите по устните. За уле-
снение на сервитьорите всяко 
ястие в менюто е отбелязано с 

Ресторанти за глухи в… номер, а основни жестове от ис-
панския жестов език са отпеча-
тани в менюто. Сервитьорите се 
повикват със специален бутон от 
всяка маса, който задейства лам-
па зад бара. Ресторантът се посе-
щава от много чуващи – местни и 
туристи, тъй като за тях е една от 
местните атракции.

Освен отлична храна, ресто-
рантът предлага и любителски 
представления в петък и събота. 
Програмата включва приказки и 
шеги на жестов език, фокуси и 
неми черно-бели филми от вре-
мето на Чарли Чаплин. Има и 
представления с устна реч, които 
са с преводач на жестов език.

Ресторантът е направен по мо-
дела на „Кафе на знаците” в Па-
риж, първото заведение, в което 
глухите са домакини, а чуващите 
– гости.

Вестникът отбелязва, че не за 
пръв път в Европа хора с увреж-
дания предоставят възможност 
на останалите да разгледат света 
им, като например ресторанта 
„Сляпата крава” в Цюрих, Швей-
цария, който има изцяло незрящ 
персонал, а вътре е съвсем тъм-
но, за да могат посетителите да си 
представят света на незрящите.

Превод Петра Ганчева

Глухият готвач Кристофър 

Джонсън насърчава 
хората с увреждания 
да не се отказват при 
първия си неуспех и 
да продължават на-
стойчиво да разбиват 
бариерите, поставени 
пред тях: „Моето мото 
е „Никога не се преда-
вай!” Дали искате да 
сте шофьор на камион 
или друго - никога не 

се отказвайте да следвате мечти-
те си и това, което ви е по сърце.”

Джонсън е тих и спокоен гот-
вач, който никога не крещи в кух-
нята. Започнал работа в Край-
стчърч Казино през юни 2015 г., 
споделя, че изпитва само едно 
ограничение - не е в състояние да 
приема поръчки по телефона. Но 
въпреки това се надява да служи 
като модел за подражание за дру-
ги глухи хора в Нова Зеландия, 

които преследват своята страст.
Джонсън твърди, че да си глух 

готвач не е по-различно, откол-
кото да бъдеш чуващ готвач - 
просто гледната точка е малко 
по-различна. Но умението да 
приготвяш вкусна храна е еднак-
во и то е, което те прави извес-
тен, а не това дали чуваш или не. 
Помощник готвачът Стив Блейз е 
на същото мнение и потвържда-
ва, че не са правили никакви про-

мени в кухнята, единствено еки-
път е проявявал толерантност и 
разбиране към липсата на слух 
при Кристофър: „Това, че той не 
чува, няма абсолютно никакво 
отражение върху резултатите от 
работата му изобщо - храната, 
приготвена от него си е храна, 
която носи неговия стил и вкус, 
оценени подобаващо от посети-
телите на ресторанта ни.”

Превод Петра Ганчева

Кристофър Джонсън: Трябва да рушим бариерите!

16-годишният ученик Арш 
Дилбаги изобрети бюджетно 
устройство, носещо името Talk, 
което ще позволи на хората с ув-
реден говор да общуват нормал-
но с чуващите хора.

Милиони са хората по света, 
които имат проблеми с говора, 
като в същото време устройства-
та, позволяващи им да общуват, 
струват в някои случаи хиляди 
долари.

Младият изобретател е ус-

Рим, Италия. Центърът за 
помощ на глухи и сляпо-глухи 
деца (CABSS - Centro Assistenza 
per Bambini Sordi e Sordociechi 
Onlus) обяви, че президентът 
Роберто Вирт бе удостоен с по-
четна степен по хуманитарни 
науки като признание за неговия 
успех и дълбоко благотворителна 
дейност от Университета „Джон 
Кабът” в Рим, Италия, един от 
най-престижните в Европа. 146 
студенти от 26 държави при-
състваха на церемонията по ди-
пломирането, проведена на 16 
май във Вила Аурелия в областта 
Джаниколо.

„За мен е чест да получа при-
знание от една от най-уважава-
ните академични институции в 
международната общност, заяви 
Роберто Вирт. Бих искал да пос-
ветя тази степен на глухите и 
сляпо-глухи деца, чието благосъ-
стояние е целта на моя живот”.

пял да направи 
подобно устрой-
ство, чиято цена 
е не повече от 80 
$. Иновационната 
технология, благо-
дарение на която 
Дилбаги е станал 
носител на награда 
в конкурса Google 
Global Science Fair 
2014, се базира 
на промяната в 
човешкото диша-
не, използвайки 
морзовата азбука. 
Ком у н и к ато р ът 

анализира вдишванията и из-
дишванията и ги преобразува в 
електрически сигнали, след това 
микропроцесор ги интерпрети-
ра, като ги превръща в думи. Те 
се предават на втори микропро-
цесор, който ги преобразува в 
реч на всякакъв език. Устрой-
ството има девет гласа за потре-
бителите от двата пола.

Превод Петра Ганчева

Роберто Вирт, напълно глух по 
рождение, освен че е председател 
и генерален директор на прес-
тижния хотел „Хеслър”, разполо-
жен в Тринита деи Монти в Рим, 
е също и председател на CABSS, 
организация с идеална цел, която 
е основана през 2004 г. с мисията 
да подкрепя глухи и сляпо-глу-
хи деца от 0-6 годишна възраст. 
Центърът им осигурява един-
ствените по рода си в Италия 
програми за ранна интервенция.

Роберто Вирт е носител на 
множество степени и награди 
за работата и проучванията си, 
включително отличие от уни-
верситета Лин (2006), отличие 
от университета Галодет (2009) 
и престижната награда „Вдъхно-
вение” (Inspiration) от Между-
народния форум „Deaf Nation” 
(2012 г.). През 2015 г. той публи-
кува автобиографията си, „Ти-
шината беше първият ми дру-
гар в игрите“ (Il silenzio è stato il 
mio primo compagno di giochi), 
страстна изповед на човек, роден 
напълно глух, който е трябвало 
да се бори срещу предразсъдъ-
ците на другите и дори на някои 
от членовете на собственото си 
семейство.

Нова технология - 
устройство преобразува 

дъха в реч

Почетна степен за лидера на Център за 
помощ на глухи и сляпо-глухи деца

За Роберто Вирт и неговата 
кариера като ресторантьор в. 
„Тишина” ви информира в бр. 1-2 
/2016. На снимката Роберто Вирт 
е вдясно, в компанията на Дарио 
Франческини от Министерство-
то на културното наследство, 
дейности и туризъм (вляво) и 
Франко Павончело, президент на 
университета „Джон Кабът” (в 
средата). 

Христина Чопарова
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Зорница Русинова е 
новият социален 

министър

Кабинетът избра Зорница 
Русинова за министър на тру-
да и социалната политика след 
оставката на Ивайло Калфин. 
Подкрепа за решението на пра-
вителството обяви и най-голяма-
та работодателска организация 
у нас – КРИБ. В подкрепа на Ру-
синова КНСБ пусна официално 
съобщение в медиите, със стано-
вището, че „Това е професиона-
лист, със сериозен опит и знания, 
доказани в работата й на всички 

заемани от нея длъжности. Като 
заместник-министър, винаги е 
била открита за диалог с Конфе-
дерацията в търсенето и решава-
нето на актуалните проблеми в 
социалната сфера. Убедени сме, 
че г-жа Зорница Русинова като 
министър на труда и социална-
та политика ще развива диалога 
със социалните партньори и ще 
продължи започнатите тежки 
реформи в сферата на доходите, 
пазара на труда и пенсионната 
реформа.”

Русинова е заемала ръковод-
ни длъжности в Министерство 
на труда и социалната политика 
и в Министерство на държав-
ната администрация и админи-
стративната реформа в периода 
2007 - 2012 година. Заемала пос-
та заместник-министър на тру-
да и социалната политика (март 
2012 - март 2013г.), отговарящ за 
политиката на пазара на труда, 
международни отношения, тру-
довото и социалното право, до-

ходите и демографски политики 
и международните и европейски-
те програми за финансиране. 

Под нейно ръководство са 
били Агенция по заетостта, 
Управляващият орган на Опе-
ративна Програма „Развитие 
на човешките ресурси”, проект 
„Красива България”. Зорница Ру-
синова е магистър по междуна-
родни икономически отношения 
от Университета за национално и 
световно стопанство. Притежава 
магистърска степен по българска 
филология и английска филоло-
гия от Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”.

За 170 професии не 
достигат хора

В около 170 професии има на-
растващ недостиг на кадри, стана 
ясно по време на среща между 
просветния министър Меглена 
Кунева и работодателските орга-
низации. 65% от работодателите 
се оплакват от затруднения при 
намирането на специалисти със 
средно професионално образо-
вание, съобщи още тя.

На срещата стана ясно също, 
че бизнесът иска  Министерство-
то на образованието и науката 
да въведе държавни стипендии 
за дефицитни специалности на 
пазара. Идеята бе лансирана 
от председателя на Асоциация-
та на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
Меглена Кунева заяви, че засега 
още няма съгласие, но минис-
терството върви в тази посока, 
като при висшето образование 
вече парите за евростипендии 
с насочени само в приоритетни 
направления. Г-жа Кунева допъл-
ни, че следващата сряда проектът 
за изменение и допълнение на 
Закона за професионалното об-
разование влиза за обсъждане в 

Министерския съвет. След това 
ще започне работа по концепция 
за изцяло нов професионален за-
кон.

23% от населението 
е над 60 години

Около 23% са хората над 60 г. 
у нас и в бъдеще делът им ще на-
раства. В същото време тревож-
но пада делът на българите под 
16-годишна възраст. Докато през 
1990 г. те са били 22% от населе-
нието, в момента са 14%.

Демографската криза и заста-
ряването на населението от-
криват нови ниши за предпри-
емаческа дейност, посочват от 
Института за изследването на 
населението и човека. Възмож-
ности се разкриват в здравеопаз-
ването, туризма и социалните 
грижи, насочени към възраст-
ните хора. Това е т.нар. социална 
икономика, обърната към въз-
растното население, което разпо-
лага с време и средства за пътува-
не и се нуждае не само от грижи и 
подпомагане, но и от културни и 
социални активности.

Новините накратко

За знаковите обекти на на-
шия съюз заслужава да се пише 
от живите свидетели на тяхно-
то изграждане. За да се научим 
да ги пазим. И преди всичко, за 
да знаят младите членове на на-
шата организация какви усилия 
и ентусиазъм сме влагали, за да 
бъде нашият съюз това, което е 
днес! И с лека ръка да не отричат 
създаденото преди тях. За да има 
приемственост между поколени-
ята, за да се съхрани създаденото 
и то да бъде продължено в бъде-
щето.

Като всяка уважаваща себе си 
организация, така и нашата бе 
потърсила място за летния отдих 
край морето за своите работници 
и служители от 12-е предприятия 
„Тих труд” и районни организа-
ции. Такова място около 1960 г. 

бе отредено в красивия черно-
морски залив в местността „Кум 
къшла” между селата Китен и Ло-
зенец.

В тази местност посрещахме 
изгрева в дървените бунгала, 
издигнати на едно малко възви-
шение над залива, за да се вижда 
морето!

В спомените това място ще 
остане с импровизираните по-
диуми от масите в трапезарията, 
върху които провеждахме избо-
ра на мис и мистър „Тишина” и 
нептуновите вечери с карнавал 
на площадката отпред. А най-ве-
че - като място, където младите 
фото и кинолюбители от София 
прекарваха летните си отпуски в 
ентусиазирано снимане на два-
десетминутните кино-шедьоври, 
с които впоследствие печелих-

ме награди на 
л ю б и т елс к и т е 
фестивали на 
чуващите – „По 
неволя спаси-
тел”, „Присме-
хулник” и „Пя-
съчната жена”. В 
продължение на 
няколко години 
о с ъ щ е с т в я в а -
хме край морето 
сред романтич-
ната околност 
това, което на-
шият талантлив 
художник Лю-
бомир Стайков 
измисляше като 
сценарист, ре-
жисьор и опера-
тор.

Но времето 
летеше и този 
временен лагер 
от бунгала тряб-
ваше да бъде 
заменен с нещо 
по-солидно и 
д ъ л г о т р а й н о . 
През тези годи-

ни, в периода между 1965-1975 г., 
изявени архитекти от столичната 
проектантска организация „ИПП 
Главпроект” от екипите на арх. 
Никола Николов и арх. Христо 
Ковачев работеха по създаването 
на курортните комплекси „Злат-
ни пясъци” и „Слънчев бряг”. В 
задачите на организацията вли-
заше и градоустройствения план 
на Приморско. Тогава по същото 
време и аз работех там. И на мен 
бе възложено да изработя цветен 
идеен проект за озеленяването на 
селището.

Така се случи, че именно в 
Приморско проектантската ор-
ганизация ИПП „Главпроект” 
посочи мястото, където искахме 
да изградим голяма по обем по-
чивна станция. Тази задача беше 
възложена на младата архитект-
ка Жени Делева от екипа на арх. 
Христо Ковачев. В същия екип 
работеше и арх. Дора Недялкова 
– създателката на администра-
тивната и културна сграда на СГБ 
в София.

Тогава създаването на една 
сграда преминаваше през някол-
ко специалности. Първият етап 
беше  идейният проект с визия-
та на архитекта, който след одо-
брение от инвеститора, в случая 
от СГБ,  преминаваше във фаза 
работен проект. След него той 
се поемаше от отделите на кон-
стукторите, електротехниците, 
машинния отдел и задължтелно 
през озеленяването за оформяне 
на пространството около сграда-
та, като се включваха и геодез-
истите (земемерите), които из-
вършваха точните изчисления за 
вертикалното планиране – изко-
пите и насипите, които трябваше 
да се направят и стълбищата по 
терена. И последната фаза беше 
градинското архитектурно из-
граждане. Тогава, като работеща 
в „ИПП Главпроект”, на мен по-
вериха проекта за озеленяването, 
зацветяването и изграждането 
парковото обзавеждане с пейки, 
перголи, цветарници на новата 
ни почивна база.

След като беше завършено в 
основни линии строителството 
на сградата, което се изпълни 
от строителните организации от 
Кърджали и Момчилград, тряб-
ваше да се придаде завършен вид 
на околното пространство и то 
да бъде готово за тържественото 
откриване на обекта.  По оно-
ва време всички озеленителни 
работи се извършваха от стопан-
ската организация. „Паркстрой”.
Такава имаше и в град Бургас. 
Но се оказа, че те нямали право 
да работят извън града в други 
селища. И ръководството на СГБ 

реши тази работа да извършим 
със собствени сили под мое ръ-
ководство. За целта привлякохме 
работници от съюзните пред-
приятия (около 5-8 души), които 
да помагат за всички посадъчни 
и монтажни работи по градин-
ското обзавеждане. На етапи се 
включваше и персоналът, който 
чистеше и зареждаше сградата с 
обзавеждане. Там отделно рабо-
теха и глухи работници, главно 
дърводелци. Техническият ръ-
ководител на строежа пое гри-
жата архитектурните паркови 
елементи, проектирани от мен, 
да бъдат изработени в техниче-
ската работилница на „Паркс-
трой” - Бургас и превозени до 
Приморско, където се монтира-
ха на място. Дървената пергола 
пък бе изработена в ямболското 
предприятие „Тих труд” (сега нея 
я няма). За монтирането на гра-
динското обзавеждане, на пейки-
те, цветарниците и фонтанчетата 
бе привлечен майсторът Стоян 
от Приморско, който грижливо 
изработи и плочите на пътеките 
с подредени върху тях морски 
камъчета. Аз и първият домакин 
на станцията Стоян Петров оби-
колихме разсадниците в Айтос 
и Карнобат, за да търсим и под-
бираме посадъчния материал от 

дървета и храсти според озеле-
нителния проект. За мой късмет 
директорът на „Паркстрой” в 
Бургас се оказа колега от Висшия 
лесотехнически институт, който 
и двамата бяхме завършили. Той 
подари няколко екзотични рас-
тения от вече закриващия се там 
разсадник, сред които красиво 
цъфтящата албиция и нар, които 
виреят само край морето.

Тъй като почвата около сгра-
дата беше много песъчлива, нало-
жи се да бъде докарана по-плодо-
родна от другаде. Разкопаването 
на буците пръст и на целия терен 
бе осъществено от персонала на 
хотела. По мое настояване до-
макинът Стоян докара няколко 
коли оборски тор за облагоро-
дяване на почвата. В дупките на 
всяко дърво и храст  грижливо 
трупахме големи количества от 
него. А също и в дупките на чи-
нарите, които засадихме и по 
тротоара край сградата. Затова 
посадените растения израснаха 
силни и красиви. Години наред 
хотел „Тишина”, който беше тър-
жествено открит през 1977 г., 
беше най-зеления оазис в цяло 
Приморско и привличаше вни-
манието на минаващите курор-
тисти.

инж.Миряна Мошева

КАК СЪЗДАДОхМЕ ГРАДИНКАТА НА хОТЕЛ „ТИШИНА”
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Един безкрайно естествен човек

н а 
10-ти ноем-

ври 1959, в семейство 
на учители. Майка ми твърди, 
че още с появата си съм проявил 
бъдещите си актьорски качества, 
като съм имитирал плача на съ-
седните бебета в родилното от-
деление (Ха-ха!). Дълги години 
имитирах бай Тошо, а по ирония 
на Съдбата, той падна от власт 
тъкмо на моя рожден ден. Завър-
ших гимназия в родния си град с 
отличен успех. Възпитан съм да 
обичам Родината, хората и писа-
ното слово. От съвсем малък за-
обичах книгите и до ден днешен 
тази любов живее у мен! 

Кога те призова Мелпомена? 
Завърших актьорско майстор-

ство във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ), 
през 1983 г., в класа на проф. Елка 
Михайлова, заедно с талантливи-
те Бойка Велкова, Веселин Ран-
ков, Христо Гърбов. След това 
играх три сезона в Кърджали, 
три години в ансамбъл „Магис-
трали”, с главен художествен 
ръководител Стефан Диомов и 
солисти Ваня Костова и Росица 
Ганева. Последва един сезон във 
Врачанския театър, по време на 
който бях поканен на гастрол 
в Народния театър. Там играх 
главната роля в постановката на 
пиесата „Сеанс” от Иван Кулеков. 
По-късно имах удоволствието да 
играя 12 сезона в Ямболския теа-
тър. Участвал съм в постановки 

на Недялко Йор-

данов, Симеон Дими-
тров, Бойко Илиев и 
много други. Меж-
дувременно изда-
дох три стихо-
сбирки и станах 
член на Дру-
жеството на 
ямболските 
писатели. В 
продълже-
ние на 11 
г о д и н и 
пътувах 
с раз-
л и ч -
н и 

български цир-
кови трупи като конферансие.

Чрез телевизията влизаш във 
всеки дом. Какво е усещането?

Пазя топли спомени от пър-
вия сезон на „България търси 
талант”, където за 2 минути и 5 
секунди преправих 18 пъти гла-
са си. Магърдич Халваджиян бе 
страхотно впечатлен и веднага 
ме взе в предаването си „Пъл-
на лудница”. Бяха 17 прекрасни 
месеца, но се наложи да напус-
на шоуто, понеже Тодор Колев 
(Царство му не-
бесно!) ме 
покани да се 
снимам в 32-се-
рийната ТВ ко-
медия „Сутре-
шен блок”, чиито 
повторения все 
още вървят по 
ТВ7. 

А днес накъ-
де?

В последните 
години съм ак-
тьор на свободна 
практика и живея 
с дамата на сърце-
то си в Стара Заго-
ра. Миналата годи-
на написах книгата 
„Малки спомени за 
големия Парцалев”, 
която се радва на 
огромен читателски 
интерес – първите 
1000 бройки на „Сие-
ла” в цялата страна се изчерпаха 

на 22-рия ден. Пуснахме още 
300 и след месец 
- нови 300. В Съ-
юза на слепите в 
България имам 
записани 150 
романа от наши 
и чужди автори. 
Често ми звъ-
нят незрящи 
хора, които ми 
благодарят с 
разтреперани 
от вълнение 
гласове. Аз 
съм един от 
щастливците 
на тази земя, 
защото хоби-
то ми съв-
пада с моята 
професия – 
да доставям 
удоволствие 
на хората.

Откога попис-
ваш разкази, и въоб-

ще, откъде тази любов към 
разказването?

След книгата за Пар-
цалев изведнъж изпитах 
огромна необходимост да 
пиша разкази. И започнах. 
За около 2 месеца написах 
цели 25. Пращах някои от 
тях на мои приятели, за да 
сондирам мнение. Оказа 
се, че всички са останали 
доволни. Ценни похвали 
получих от Иво Танев, 
Игор Марковски и кой 
ли още не. Искрено се 
надявам, че до края на 
годината ще успея да ги 

В 
този живот 

нищо не е случайно. Осо-
бено хората, с които те среща 
животът - всеки сам богат с 
истории и преживявания, които 
го правят тъкмо човека, който 
Е. Страшно много ценя естест-
веността и човечността, може 
би защото те са и най-чистите 
мостове, чрез които Душите об-
щуват. Затова днес с удоволст-
вие ви представям един много зе-
мен и много състрадаващ човек, 
у когото най-хубавото и веднага 
привличащо е точно неговата ес-
тественост и човещина. 

Мнозина от вас, скъпи чита-
тели на в. „Тишина”, го познават 
от малкия екран или театрална-
та сцена. Освен всичко друго оба-
че, той е и сладкодумен разказ-
вач на истории. Наскоро записа 
няколко в аудиокниги, но този 
формат е твърде недостъпен за 
любителите на литературата с 
увреден слух. За тях и за нещата 
от живота разговарям със Звез-
делин Минков, актьорът с 18 
гласа. 

Звезди, знаем те, но надали те 
познаваме. Разкажи ни малко 
за себе си

Роден съм на брега на тихия 
бял Дунав, в Козлодуй, 

и з -
дам!

Наскоро нау-
чихме, че са излезли ауди-
окниги с твои разкази. За жа-
лост обаче в този им формат не 
са достъпни за хората с увреден 
слух, а мнозина от тях обичат 
добре разказани истории. Как-
во може (и се прави) по въпро-
са, за да им се насладим?

С ъ п -

ричастен съм на 
хората със слухови проблеми, не 
само защото съм християнин и 
съм възпитан в любов към ближ-
ния, но и по лични причини. 

По-малката ми дъщеря, 
Звезделина, 

не чува и 
не говори. Роди се през 
1983 г., и понеже беше недоносе-
на, я поставиха в кувьоз. Поради 
лекарска грешка (поставяне на 
10 пъти по-голяма доза антиби-
отик от необходимата), тя загу-
би слуха си. Така че ако успея да 
издам сборник с къси разкази, с 
удоволствие ще ви съдействам 
да получите няколко бройки за 
вашата (на СГБ, бел. авт.) библи-
отека. 

Покрай турнетата се срещаш с 
много хора, а изкуството – знай-
но е – е мост между Душите, неза-
висимо в какви тела са те. Какво 
си разказвате, когато се докос-

не-

те?
Аз съм 

безкрайно естест-
вен човек. Опериран съм от 
гордост. Обичам да общувам с 
всякакви 

хора. И затова ме 
обичат и в Димово (Видинско), 
и в Кирково (Кърджалийско), и 
в Царево (Бургаско), и в Алфатар 
(Силистренско). А спектаклите 
в Ямболско бяха едно ВЪЛШЕБ-
СТВО! В 12 села ни посрещаха с 
цветя, бонбони, ракии, вина, це-
лувки и много ЛЮБОВ! На всич-

ки читатели желая здраве, 
любов и Светли-

на! И много УС-
МИВКИ! Помнете, че хуморът 
е най-доброто хомеопатичното 
лекарство! То не вреди на тялото 
и поддържа Духа млад! Ваш Звез-
делин.

На свой ред му пожелавам 
да продължи да свети все така 
ярко и неподправено, с чиста 
светлина!

Христина Чопарова 
Изображения: личен архив на 

Звезделин Минков
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Наскоро състоялият се в 
Мелбърн, Австралия, фестивал 
„Следващата вълна” представи 
проекти на млади художници и 
артисти от цяла Австралия, като 
предоставя платформа за след-
ващото поколение художници и 
създава нови диалози в съвре-
менните изкуства и култура.

Със своето многообразие от 

теми, фестивалът разрушава кул-
турните норми, оспорва опреде-
лението за изкуство и популяри-
зира работата на творци, които 
поемат рискове.

„Следващата вълна” се състоя 
от 5 до 22 май в различни места 
около Мелбърн. На него по про-
екта Делта бе представен един 
изключителен спектакъл, дело на 

танцовата компания „Мелбърн”, 
която включва Джо Дънбар и 
Лина Линосами - хореографи; и 
четирима танцьори, от които два-
ма са глухи: Анна Сеймор, Елвин 
Лам, Аманда Лост и Луиджи Ве-
скио. Тяхната нова и смела визия 
като танц показва какво означава 
да слушат и да бъдат изслушани 
чрез цялостната композиция от 
движения, нови медии и звук.

Критиците са единодушни, че 
„Под моята кожа” е съвременен 
танцов театър, който създава нов 
сетивен опит в публиката със 
смесването на говоримия и езика 
на знаците в хореографията и по 
този начин е достъпен както за 
чуващата публика, така и за зри-
телите с увреден слух.

ДжоДънбар, която е родена 
напълно глух, споделя, че работи 
с честоти под обхвата на слуха, 
които дават възможност звукът 
да стане достъпен за глухата ау-
дитория. Медийният художник 
Раян Хинкли и звуковият дизай-
нер Ръсел Годсуорт са работили 
заедно по създаването на изобра-
женията, придружаващи танца и 
са направили една изключително 
силна визуално въздействаща 
композиция. Спектакълът, освен 
всичко друго, оспорва и наложе-

ното всеобщо мнение, че хората 
с увреден слух не могат да тан-
цуват, защото не могат да чуят и 
възприемат начина, по който си 

взаимодействат със света и хора-
та около тях.

Превод Петра Ганчева

Голям успех на спектакъла 
„под моята кожа”

Преди време разказах на стра-
ниците на вестник „Тишина” за 
вълнуващия спектакъл „Про-
летно пробуждане” на Западния 
театър на глухите (Deaf West 
Theater). Да припомня: това е мю-
зикъл, който разказва история-

та за пробуждането на първите 
любовни трепети в юношеска 
възраст и в него участват глухи 
артисти.

Тези дни спектакълът тръгва 
на национално турне, след като 
на 3 май получи цели три награ-
ди „Тони”. Театралното отличие 
„Антоанет Пери”  по-известно 
като „Наградата „Тони“ се при-
съжда за принос към театрално-
то изкуство на Бродуей на еже-
годна церемония в Ню Йорк и се 
смятат за най-високо признание 
в областта на театралното изку-
ство, подобно на Оскарите във 

филмовото изкуство и на телеви-
зионните награди „Еми”. Мюзи-
кълът получи също и номинация 
и за дизайна на осветлението на 
Бен Стантън.

Първоначално „Пролетно 

пробуждане” е бил представен 
в Atlantic Theater Company в 
Ню Йорк, режисиран от Май-
къл Майер. Западният театър на 
глухите, който е в Лос Анжелис, 
произвежда пиеси и мюзикъли, 
в които участват чуващи и глу-
хи актьори. Неговите продук-
ции „Пипин” и „Голямата река”, 

предс т авени 
на Бродуей, 
имаха голям 
успех. Техен 
режисьор бе 
Джеф Кал-
хун. Сюжетът 
на „Пролетно 
пробуждане” 
п р е с ъ з д а в а 
историята на 
юноша, живял 
в далечната 
1891 година. 
М ю з и к ъ л ът, 
изпълнен със 

зашеметяващи ефекти от светло-
сенки, разкрива един театрален 
свят - полумодерен, полуантика, 
в който с дръзки стихове, при-
дружени с фантастична музика, 
разказва на зрителите за няко-

гашното общество и за бунта 
срещу потисничеството, изигран 
великолепно от Франк Уедекинд. 
В онези времена е било повече от 
абсурдно децата да бъдат инфор-
мирани от родителите си за всич-
ки промени, които ще се случат в 
тялото им с израстването. Имен-
но на тази основа е създаден и 

сюжетът, в който Уендла иска от 
майка си (Наташа Рой) да й каже 
какво се случва с нея в момента 
- но тя й отказва, робувайки на 
обществените предразсъдъци.

В сюжета са вплетени траги-
зъм и бунт едновременно - ар-
тистите пресъздават с невероят-
ната си игра копнежа на героите 
им, който води до неудовлетво-
реност и гняв, последван от бла-
женство, което кърви в отчаяние, 
и всичко завършва с прозрения-
та на мъдрата зрелост. Но докато 

стигнат до-
там, героите 

преминават през катаклизъм от 
чувства, като някои завършват 
живота си със самоубийство - 
като момичето, което е разбрало, 
че е забременяло или момчето, 
осъзнало, че е гей.

Съставът от млади артисти 
успешно пресъздава с танци и 
жестов език хилядите чувства, 
бушуващи в техните герои - от 
радостта на откритието, до без-
покойството, тъгата и разоча-
рованието. Това е шоу за всеки, 
който иска да види един съвре-
менен американски мюзикъл.

Петра Ганчева

Спектакълът „пролетно пробуждане” - 

С три награди „тони”
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ОЧАКВАНЕ
Живея аз изпълнена 
с очакване за любовта, 
когато всяка нощ се взирам 
да търся своята звезда. 

И вятърът разрошва ми косите, 
с ласкав шепот ми пропя:
”Недей тъгува, потърси я, 
тя чака те навън в нощта!” 

Сърцето лудо затуптява, 
когато чувам твоя нежен глас, 
горещи устни впиват се във 
мене - 
и прегръдка, силна като блян. 

Зоя Гюрова

… НО  СЕ ЗАБИВА  
В ПАМЕТТА  

ПОНяКОГА…
Не те упреквам, нито те виня,
че си ме наранил или измамил –
не се е вмествал никой между нас,
а просто ти изпусна огледалото...

Не казвам, че безценен 
бе подаръкът,
че трябваше да съм 
последна и единствена
в живота ти... 
Сега подай ръка -
ти, победител победен. 
Наистина сме други – 
дали от непрестанно лутане
сред огледални 
двойници-подобия?

А аз? За светлината питам сянката.
Живея зад зида на трезви навици.
Но се забива в паметта понякога
стъкло, нащърбено като светка-
вица.

Петра Ганчева

На 10 май т. г. в иранската сто-
лица Техеран приключи Светов-
ният шампионат по борба за хора 
с увреден слух. В продължение 
на 10 дни 231 състезатели от 21 
държави водеха битка за призово 
класиране и медали при юноши, 
кадети и мъже.

България беше представена от 
12 борци в различните категории 
и дисциплини.

Панайот Димитров спечели 
два златни медала при кадетите 
в свободния и класическия стил 
до 50 кг. Сребърен на Иван Сто-
илов (66 кг) при мъжете, бронз 
на Христо Павлов (80 кг) на кла-
сическа и бронзов медал на Ру-
син Русинов (61 кг) на свободна 
е равносметката за страната ни 
по медали от завършилия шам-
пионат.

„Доволен съм, но можехме 
да спечелим още отличия. На-
правихме отлична подготовка 
от четири седмици на Белмекен 
преди идването ни в Иран. Оч-
аквах повече от някои момчета, 
но първо с моя колега Светослав 
Миленков ще направим анализ 
и тогава ще бъда по-конкретен. 
Конкуренцията беше много сил-
на. За първи път толкова много 
борци на световно първенство! 
За сравнение ще споделя, че в 
Русия за една категория при глу-
хите имаше конкуренция от по 

40-50 човека. Така е и в Иран, 
Турция, Украйна и Казахстан. 
Съдийството определено не беше 
на ниво. Въпреки, че реферите 
бяха от международна категория, 
а двама от тях ще свирят на олим-
пиадата в Рио, имаше очевадни 
случаи на грешни отсъждания. 
Дали заради домакините, които 
искаха да спечелят всяка катего-
рия или заради невнимание - не 
знам, но определено при мъжете 
имаше сериозни съдийски греш-
ки. Единствено Панайот Дими-
тров си свърши работата, както 
трябва. Два златни медала в двете 
дисциплини и то спечелени кате-
горично. Момчето е само на 16 
години и бъдещето е пред него. 
Той, както и другите, тренират с 
чуващи борци и успява дори тях 
да надвива. Панайот е талант, 
който тепърва ще носи медали 
за България. Отборът излиза в 

ЕПИГРАМИ

ЗАТРУДНЕНИЕ

Как на всичките да се подмажа –
кратко трябва да се изкажа?

УДОСТОЯВАНЕ

Няма никакъв закон
да броят магарето за кон.
Но го правят, щат – не щат,
за кон, дето нямат щат.

ЕВОЛЮЦИЯ
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ИЗДАТЕЛ:

  
на българските борци на 

Световното първенство за 
хора с увреден слух в Иран

заслужена почивка, момчетата 
бяха дълго време на лагер и сега 
се прибират при семействата си в 
страната. Благодарности към фе-
дерацията на глухите спортисти 
у нас. Всичко беше подсигурено 
- каквото поискахме като треньо-
ри, ни беше предоставено. Така 
трябва да се работи и занапред”, 
сподели старши треньорът Де-
нислав Чамишки.

В отборното класиране в кла-
сическия стил България остана 
на 4-то място, след Русия, Тур-
ция и Украйна, а в свободния е 
на 6-то. Пред българите се кла-

сираха съответно домакините от 
Иран; Турция, Русия, Казахстан 
и Украйна.

В последния ден на първен-
ството в лагера на националите 
ни пристигна и посланикът в 
Иран Христо Полендаков, кой-
то беше единственият официа-
лен представител през годините, 
посетил спортистите с увреден 
слух, когато са на състезания в 
чужбина и защитават честта на 
България. Той им благодари за 
спечелените медали им пожела 
много успехи в следващите тур-
нири: „Това, което направихте до 
този момент на световното пър-
венство, е истинско геройство. 
Знам, че в шампионата участват 
за първи път борци от толко-
ва държави и конкуренцията е 
жестока. Вие обаче развяхте бъл-
гарското знаме повече от флага 
на нашето посолство! Борбата 
в Иран е религия, а местните 
страшно много уважават стра-
ната ни заради приятелското от-
ношение през годините. Бъдете 
здрави и дано да спечелите още 

отличия!. От наша страна имате 
пълната ни подкрепа, не само за 
това първенство, но и за следва-
щите ви участия в Иран!” Посла-
никът се снима с всички състеза-
тели, а от спортната федерация 
на глухите в България му пода-
риха специално флагче. Подроб-
на информация за първенството 
можете да прочетете и на сайта 
на спортната организация на глу-
хите на адрес: http://www.bdsf-bg.
com/

Източник: агенция „Фокус” и  
sportal.bg   

Изображения: livesport и sportal.bg 

Помоли го да се посмести,
след това при него се намести
и... го измести.

ПРЕДПРАЗНИЧНА

Завръщам се, взел патка от паза-
ря
и толкоз странна мисъл ме изга-
ря,
че чак възкликвам гласно аз: „О, 
патко,
за теб коя ли мутра в тъмното ще 
ме опатка!”

Слав Делиславов

На 15 май тази година сутрин-
та от 10 ч. в клуба на РО на глухи-
те в Шумен стартира вътрешният 
шах-турнир с членове от ТО Тър-
говище и градската организация. 
Като допълнителна дисциплина 
тази година включихме и състе-
зание по дартс. За дартс винаги 
е имало доста желаещи да участ-
ват, поради забавния и по-леко-
ват характер на играта.

В турнира по шах мъже и жени 
се състезаваха наравно. Бяха из-
брани чрез жребий два отбора и 
излъчени двойки, които се състе-
заваха едни срещу други.

Тази година турнирът бе пос-
ветен на паметта на починалия 

тази зима член на 
шуменската градска 
организация - Янко 
Петров, който бе 
дългогодишен спор-
тен активист. Оби-
чаше футбола, шаха 
и туристическите 
събори. В негова па-
мет приятелите му се 
събраха и отдадоха 
чест с играта и пред-
ставянето си. Купите, 
които бяха дадени 
като награди, носеха 
неговото име.

Крайният резултат след със-
тезанията изглеждаше така: при 

мъжете на първо място се кла-
сира Лозен Генчев от Търговище; 
второто място зае Аспарух Йоси-
фов от Шумен и на трето място 
застана Вахадин Шерифов от 
Търговище. При жените на първо 
място е Анка Иванова, съпругата 
на Янко Петров; на второ място 
- Антония Георгиева от Шумен и 
на трето място - Зоя Великова от 
Търговище. За първи път вклю-
чилата се млада участничка Дима 
Станкова от Търговище, се кла-
сира четвърта и получи грамота 
за успешно представяне!

Наградените, освен купи, по-
лучиха и грамоти; а състезате-
лите по дартс получиха по един 
комплект карти за игра. След 
това със скромна почерпка от 
спонсор на организацията, в 
приятелска атмосфера и поздра-
ви премина денят.

Маргарита Друмева,  
координатор РО-Шумен

Турнир по шахмат, посветен на янко Петров
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Судоку

П р е д  п о р е д н и я  т у р и с т и ч е с к и  с ъ б о р
Как да се обличаме за планината през лятото

За всеки по нещо

Отговорът от миналия брой:

ВОДОРАВНО:
1.Зала за прожекция. 5. Ав-

стрийска телеграфна агенция. 7. 
Хладно оръжие. 11. Героиня на 
Лермонтов. 12. Памучна прежда. 
13. Американските театрални на-
гради. 14. Иглолистно дърво. 16. 
Дървесно покритие. 17. Италиан-
ски писател (1932-2016), „Името 
на розата”. 18. Марка български 
шампоан. 20. Немски камиони. 
21. Животински звук. 22. Хи-
мическо съединение. 23. Река в 
Индия. 26. Парична единица в 
Италия и Великобритания. 28. 

КРЪСТОСЛОВИЦА

Дългогодишните планинари 
знаят две и двеста, когато ста-
ва дума да се спи на палатка в 
планината, особено по време на 
туристическите събори на СГБ. 
В това отношение най-добър 
пример са повечето от коорди-
наторите на РО, които имат со-
лидно натрупан опит в пригото-
вленията за събор - уверих се в 
това с очите си, когато помагах 
при подготвянето на багажа на 
РО-София, а после и на РО-Дуп-
ница. И така стигнах до идеята 
да споделя своите наблюдения, 
защото планинският туризъм е 
едно от най-красивите и зареж-
дащи занимания, но може да се 
окаже и трудно, а понякога дори 
и мъчително изживяване, ако сте 
с неподходяща екипировка. Ос-
новните принципи, които трябва 
да се спазват в това отношение, 
са няколко.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43

44 45 46 47 48 49 50

51 52 53

54 55 56 57

58 59 60

Порода папагали. 30. Съюз, обе-
динение. 35. Заливка към ястие. 
37. Северноамерикански бозай-
ник. 39. Част от дреха. 42. Безво-
лев човек. 44. Бебешка завивка. 
47. Плаж край нос Емине. 51. 
Покровителство. 53. Дупка. 54. 
Жената на Яворов. 55. Обедине-
на арабска република. 57. Съд за 
вода или вино. 58. Приток на р. 
Рона. 59. Рок група. 60. Прозвище 
на ген. Гурко.

ОТВЕСНО:
1. Малък бърз кораб. 2. Ин-

дианско племе. 3. Председате-

лят на СГБ. 4. Злобни демони в 
японския фолклор. 6. Дворец. 
7. Дамска прическа. 8. Хими-
чески елементи. 9. Италиански 
певец. 10. Индийски шахматист. 
14. Популярно женско име. 15. 
Вид ябълка. 24. Музикална нота. 
25. Руски самолети. 26. Гора. 27. 
Средновековен комплекс в Сър-
бия. 29. Маслодайно цвете. 30. 
Двадесетата буква от българска-
та азбука. 31. Героиня на Талев от 
„Илинден”. 31. Остров в Индо-
незия. 33. Река в Русия. 34. При-
ток на Дунав. 36. Щат в САЩ. 38. 
Герой от „Междузвездни войни”. 
40. Стълб, подпора. 41. Вид авто-
мобилно купе. 43. Вид птица. 44. 
Бразилска футболна легенда. 45. 
Герой на Шекспир. 46. Предлог 
(грамат.). 48. Река в Италия. 49. 
Детска песничка. 50. Държава в 
Близкия изток. 52. Американска 
певица. 55. Областно ръковод-
ство (съкр.). 56. Лодката на Тур 
Хайердал. 

Съставил: Зоя Гюрова

КРЪГОСЛОВИЦА
От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1.Наш белетрист (1898-1966) – „Илинден”. 2. Муза на любовната 

поезия. 3. Прочута трагедия от Шекспир. 4. Едно от седемте рилски 
езера. 5. Утринни и вечерни изпарения при хубаво време. 6. Главният 
площад на древногръцки град. 7. Европейска столица. 8. Вид ради-
олокатор. 9. Герой на Вазов от поемата „Грамада”. 10. Наш окръжен 
град. 11. Художествен танц. 

Съставил: Василка Кирова

Обличане на слоеве
Обличането на слоеве е това, 

което ще ви предпази от прегря-
ване през лятото и ще ви запази 
топли (и сухи) когато внезапно 
завали, както често се случваше в 
Доспат, Шумен и хижа „Здравец”. 
Обличането на слоеве се основа-
ва на факторите на топлинната 
обмяна между тялото и околната 
среда. Затова, ако сте в планината 
през лятото, изберете за основен 
слой леки тениски от технични 
и дишащи материи като полиес-
тер и фина вълна и избягвайте на 
всяка цена памука!!! Защото той 
задържа влагата от изпотяването 
и става тежък и неприятен за но-
сене, а на всичко отгоре изсъхва 
трудно. Тъй като условията в 
планината се менят често, бъде-
те подготвени, в случай че завали 
или изведнъж захладнее - особе-

но, ако се наложи да спите в па-
латка или завали. Носете тънък 
полар, който да ви топли доста-
тъчно, когато се налага. Пазете се 
от прегряване - късите ръкави и 
късите панталони са за предпо-
читане в планината през лятото. 
В горещите часове е от изключи-
телна важност да се предпазите 
от прегряване и затова носете 
достатъчно вода със себе си. Ако 
се налага да носите дълги ръка-
ви (било заради слънчева алер-
гия или екстремни реакции при 
ухапване от различни насекоми), 
то изберете дълги фланелки и 
панталони, но от най-леката и 
дишаща материя, която можете 
да намерите. Същото се отна-
ся за чорапите. Важно е те да са 
ви удобни на първо място, но е 
добре да не са памучни по същи-
те причини, които бяха посочени 
по-горе.

Обувки за планината
И накрая - обувките. Макар 

да стигнах до тях накрая, те са 
един от най-важните елементи 
на облеклото в планината. Не 
тръгвайте с неудобни обувки, 
в никакъв случай! Обувките за 
планина трябва да са ви напълно 
комфортни и да предпазват мак-
симално крака. Ако става дума за 
леки разходки, може да тръгнете 
и с удобен чифт маратонки, но за 
по-дълги преходи е добре да има-
те туристически чифт специали-
зирани обувки. За кратки пре-
ходи през лятото вършат работа 
и ниските туристически обувки. 
По-високите затворени турис-
тически обувки са по-добрият и 
универсален избор за планински 

преходи, въпреки че може да из-
глеждат твърде плътни и тежки 
на прохождащите в туризма. Тях-
ната подметка е по-твърда, което 
ги прави по-удобни за различни 

терени и защитава крака от нара-
нявания. Избягвайте отворените 
обувки и сандалите!!!

Подготви: Петра Ганчева 
Изображения: авторката

Баба знае как да си об-
лече внучето! 
Чак конкурса спечели!

Добре, че ямболци си носеха дебели и 
топли спални чували… 


