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Приоритети 
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ 

 

 На 21.06.2018 г. от 17 ч. в гр. Пловдив, хотел „Интелкооп“, се проведе Извънредното общо 

изборно събрание на НАСГБ. От 16 пълномощника, присъстваха 13, а трима отсъстваха по здра-

вословни причини: Елена Василева, Соня Захариева и Калинка Ковачева. В събранието взе учас-

тие и председателят на Контролния съвет на НАСГБ Маринка Маринова. Гост на събранието бе 

Нели Саркизова – представител на РО на СГБ – Пловдив.  

 Изпълняващият длъжността председател на НАСГБ Величка Драганова откри официално 

извънредното общо изборно събрание и предложи за председателстващ събранието члена на УС 

– Тодор Радев, който бе одобрен единодушно. Бяха избрани преброители, протоколчик и коми-

сии на събранието. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалия на 15.05.2018 г. 

Димитър Кръстев Парапанов, основател и предходен председател на НАСГБ.   

 Общото събрание протече по предварително обявения в поканата дневен ред:  

 1. Приемане протокола и проекто-решенията от предишното Общо годишно-отчетно събра-

ние, проведено на 26 април 2018 г.  

 2. Избор на Председател на НАСГБ. 

 3. Попълване на УС на НАСГБ. 

 4. Разни. 

 По точка 1 бяха приети материалите по точките от дневния ред от предишното Общо го-

дишно-отчетно събрание, проведено на 26 април 2018 г.: Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 

2017 г., Финансов отчет на НАСГБ за 2017 г. Бе приет бюджетът на НАСГБ за 2018 г., като средс-

твата по показател а): “за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални 

услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване соци-

ални контакти и комуникации” се увеличават с 5000 лв. – от 25 500 лв. на 30 500 лв., като 5000 

лв. се вземат от показател д): “за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност 

и за членски внос в национални и международни организации“, който от 16 000 лв. се намалява 

на 11 000 лв. Към показател б): “за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семи-

нари на членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транс-

портни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на терито-

риалните организации“ – 54 000 лв., да се осъществи подпомагане за жестов преводач или интер-

претатор за тотално сляпо-глухи, като на тотално сляпо-глухите се изплащат по 20 лева на триме-

сечие. Списъкът с тотално сляпо-глухи лица да се уточни с териториалните организации. Бе при-

ета програмата за дейността на НАСГБ за 2018 г. Общото събрание взе решение през следващите 

години, териториалните годишни отчетни събрания да се провеждат след общото събрание на 

НАСГБ, а единствено в изборна година, териториалните отчетно-изборни събрания да се провеж-

дат преди общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ. Общото събрание също взе решение те-

риториалните организации да продължат да се абонират за сп. „Звук и светлина“.  
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 По точка 2 от дневния ред, г-жа Величка Драганова единодушно бе избрана за председател 

на НАСГБ. Г-жа Величка Драганова е завършила висше образование по право във Великотърнов-

ски университет през 2015 г., а през 2016 г. придобива юридическа правоспособност. Със силна 

степен на глухота по рождение, до загубата си на зрение е работела като счетоводител. От 2007 г. 

се обучава в компютърна грамотност в НЦРСГ „Х. Келър“ и работи с различен приложен софту-

ер. От 2007 г. е основател и председател на ТО на НАСГБ – Плевен, а от 2014 г. е член на УС на 

НАСГБ. От м. септември 2017 г. е юрисконсулт на НАСГБ, а в периода 17.05.-21.06.2018 г. е из-

пълнител на длъжността председател на НАСГБ. Г-жа Драганова благодари за оказаното доверие, 

като заяви, че ще се постарае да го оправдае, и никога няма да забрави, че товарът на сляпо-

глухотата тежи не по-малко и върху нея. Ще се старае да разбира позициите на всеки един, като 

трябва да помним, че има сляпо-глухи по цялата страна, много от които са затворени между чети-

ри стени, много от тях нямат близки и са забравили външния свят. Тя подчерта, че ще направи 

всичко, което е по силите й, за да бъдат те, едни от нас.  

 В точка 3 от дневния ред се проведоха избори за попълване състава на УС на НАСГБ. Об-

щото събрание на НАСГБ освободи Калинка Ковачева като член на УС на НАСГБ, на основание 

чл.19, ал.8 от Устава на НАСГБ – подадена лична молба от 27.04.2018 г. за освобождаване от УС 

като член, по здравословни причини. 

 Общото събрание избра двама нови членове на УС на НАСГБ: единодушно Димитър Ста-

нев, член на ТУС на ТО Велико Търново и пълномощник от зона „Северна“ и Стойко Карамфи-

лов – председател на ТО Неделино и пълномощник от зона „Родопи“.  

 Управителният съвет на НАСГБ придоби следния състав: Председател на НАСГБ и на УС: 

Величка Драганова; членове на УС: Тодор Радев, Соня Захариева, Димитър Станев и Стойко Ка-

рамфилов, който ще работи в рамките на текущия мандат до 28.11.2019 г.  

 В точка „Разни“ се разгледа писмено предложение от председателя на КС – Маринка Мари-

нова.  

 Общото събрание на НАСГБ възстанови членските права на всички членове, утвърдени за 

членове на НАСГБ до вписаните в окръжен съд промени на Устава от 16.05.2017 г., като отмени 

решенията на УС от 04.07.2017 г. и възстанови отпадналите членове от ТО Варна (24 членове) и 

ТО Пловдив (26 членове), а също така отмени решението на УС от 03.11.2017 г. и възстанови Те-

риториална организация в град Варна в състава й от 50 членове.  

 Бе прочетено писмо-молба от Кирил Дамянов, член на ТУС на ТО – Пловдив и председател 

на ОСКСГ „Марица“ Пловдив. Общото събрание реши молбата да бъде разгледана от Управител-

ния съвет.  

 След приключване на обсъжданията, председателят на НАСГБ Величка Драганова официал-

но закри Извънредното общо изборно събрание.  

 

Светлозар Парапанов 
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Приоритети 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛЯПО-ГЛУХОТАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 На 05.06.2018 г. Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) проведе своята III-та конфе-

ренция по сляпо-глухотата, в Европейския Парламент в Брюксел, Белгия, на тема „Сами можем 

да направим толкова малко, но заедно можем много повече“. Събитието бе организирано съвмес-

тно с нечуващите членове на Европейския парламент: Хелга Стивънс и Адам Коша, техните чу-

ващи колеги от Хърватия: Ивица Толич и Дубравка Шуйка и представители на националните ор-

ганизации на сляпо-глухите от страните-членки на Европейския съюз, чиито разходи за пребива-

ване и участие бяха поети от членове на Европейския парламент на съответната страна-членка, 

които се отзоваха на отправената молба за това. Най-сърдечно благодарим на евродепутатите Пе-

тър Курумбашев и Асим Адемов, които подпомогнаха участието на представителя на НАСГБ –  

Илия Кърджанов, с интерпретатори Светлозар Парапанов и Даринка Македонска.  

 Конференцията бе открита от г-жа Стивънс и г-н Коша. Бе подчертано, че ЕССГ отбелязва 

50 години от кончината на Хелън Келър, която е пример за активен член на обществото, незави-

симо от двойното сензорно увреждане.  

 Президентът на ЕССГ д-р Саня Тарцай председателства конференцията, по време на която 

различните участници акцентираха върху множество важни послания. Г-жа Емануеле Гранде, 

ръководител на отдел „Увреждане и включване” към Генерална дирекция „Заетост, социални 

дейности и включване” на Европейската комисия, подчерта факта, че Европейският съюз (ЕС) е 

ратифицирал Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН, следователно 

трябва да осигури пълно включване и равнопоставено участие на сляпо-глухите хора. Цел на ЕС 

е да създаде по-достъпна Европа за хората с увреждания, включително сляпо-глухите хора, чрез 

приемането на законодателни мерки, каквито са Европейският закон за достъпността, Европейс-

ката стратегия по уврежданията и други инициативи като Европейският стълб на социалните пра-

ва.  

 Докладчици бяха г-жа Линда Ериксон – член на УС на Шведската асоциация на сляпо-

глухите и работеща в Национален ресурсен център за сляпо-глухи, както и членовете на Изпъл-

нителния комитет (ИК) на ЕССГ: г-н Тамаш Гангъл – председател на Унгарската асоциация на 

сляпо-глухите и г-н Франциско Тригуерос – председател на Испанската федерация на асоциации-

те на сляпо-глухите и вицепрезидент на ЕССГ. Те определиха сляпо-глухотата като отделно ув-

реждане, отделните видове сляпо-глухота и нейните въздействия върху индивида, методите за 

комуникация и методите за интерпретиране при сляпо-глухи, в зависимост от нивото на слухова 

и зрителна загуба и комуникативните умения на човека. В Унгария от 2009 г. насам се прилага 

Законът за унгарския жестов език и алтернативните методи за комуникация със сляпо-глухи. В 

Испания държавата заплаща разходите за интерпретатори за сляпо-глухи, както и за подпомага-

щи технологии, чрез които се преодоляват бариерите в комуникацията и мобилността и сляпо-

глухите хора придобиват правото да имат свой собствен глас.  
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 С изказвания се включиха и сляпо-глухите представители Аарне Пиркола от Финландия, 

Желико Босич – Хърватия, Винко Тринкаус – Словения. Представителят на НАСГБ Илия Кър-

джанов подчерта важността на равния достъп и пълното включване на сляпо-глухите хора в Бъл-

гария, което може да се осигури чрез пълното приложение на КПХУ. Необходимо е приемането 

на Закон за българския жестов език и алтернативните методи за комуникация със сляпо-глухи.  

 Бе представена „Спешна резолюция за професионалните интерпретатори за сляпо-глухи и 

равния достъп до комуникация за лицата със сляпо-глухота в Европа”. Чрез резолюцията, Евро-

пейският парламент заедно със ЕССГ, Европейската мрежа за сляпо-глухи и представителите на 

хората със сляпо-глухота в Европа, настояват пред всички страни-членки на ЕС да признаят сля-

по-глухотата като отделно, двойно сензорно увреждане, да осигурят правото на квалифицирани и 

професионални интерпретатори на сляпо-глухи (и интервенъри, от англ.: “intervenor”), да осигу-

рят право на достъпно и разумно приспособяване, да осигурят право на образование, обучение, 

заетост и независим живот, както и да осигурят право на пълно участие, самостоятелна предста-

вителност и равенство в Европа. Интервенърите на сляпо-глухи, са тясно специализирани интер-

претатори за хора с вродена тотална сляпо-глухота. 

 Спешната резолюция бе подкрепена също от представители на Европейската мрежа за сля-

по-глухи, Европейският съюз на глухите, Европейския форум на хората с увреждания и Евро-

пейския омбудсман. В идните месеци тя ще бъде обсъдена в съответните комисии на Европейс-

кия парламент и окончателно ще бъде приета на негово пленарно заседание. 

 Деловата работа на Илия Кърджанов продължи със среща с полския евродепутат Марек 

Плура, който е с церебрална парализа. Той ни информира за държавната политика в Полша към 

лицата със сляпо-глухота – те получават безжични микрофонни системи за облекчаване комуни-

кацията при ползване на слухов апарат. Също така изцяло са държавно заплатени и са с неогра-

ничен брой часовете интерпретаторските услуги при обучение, при контакт с административни 

органи и институции. За съжаление държавата не заплаща интерпретирането в медицински заве-

дения, при пазаруване или други частни срещи и тези услуги се предоставят при възможност от 

различни НПО чрез проектно финансиране.  

 На срещата с българските евродепутати Петър Курумбашев и Асим Адемов представихме 

целите, които си е поставила НАСГБ: рехабилитация, интеграция, помощ и поддръжка за сляпо-

глухите членове – както на младите, така и на възрастните сляпо-глухи, за нашия стремеж те да 

бъдат извадени от изолацията и да бъдат интегрирани в обществото.  

 

 

Светлозар Парапанов 
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Приоритети 
ИЗКАЗВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО СЛЯПО-ГЛУХОТАТА  

ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  

  

 Уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент,  

 уважаеми членове на ЕССГ,  

 Позволете ми да приветствам всички ви и да изразя доволството си да присъствам на тази 

конференция по сляпо-глухотата, където нашите потребности и желания като пълноправни чле-

нове на европейското семейство от държави, може да бъде чуто и могат да се вземат реални мер-

ки за подобряване на живота на сляпо-глухите хора. 

 Споделям напълно, че сляпо-глухите хора се нуждаят от множество услуги като интерпре-

таторски, социални, комуникационни, технически услуги, както и правна закрила в обществото, 

от което са неделима част! 

 Съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, приета от Европа, Бълга-

рия и много европейски страни, в които се признава сляпо-глухотата като отделно увреждане, и 

съгласно резолюциите на СФСГ и ЕССГ, хората със сляпо-глухота трябва да са равни и да имат 

равен достъп и шанс до всички слоеве на обществото. 

 Ние бихме желали също и в България да бъдат приети и да влязат в сила всички документи, 

даващи възможност и равен шанс на сляпо-глухите в България.  

 Необходима ни е цялата възможна експертна подкрепа в помощ на сляпо-глухите в Бълга-

рия! 

 В България един от инструментите на сляпо-глухите (поне тези с частично запазено зрение) 

се явява жестовият език.  

 Той бе предложен и внесен за приемане в Народното събрание, но за съжаление и голямо 

разочарование на множество глухи и сляпо-глухи, не бе приет и обнародван! 

 Също така не по-малко важен е въпросът с интерпретаторите-придружители за сляпо-глухи. 

За повечето сляпо-глухи в България, такива се явяват най-близките им хора, които страдат дори 

повече от самите сляпо-глухи! За тези хора е необходима по-действена подкрепа на всички нива 

– морална и финансова.  

 Ето защо, ние, Националната асоциация на сляпо-глухите в България, настояваме за подкре-

па с всички възможни законови средства на европейското законодателство и лобираме за урежда-

не правата на тази малка, но уязвима група от обществото!  

 Искам да изкажа благодарност на всички, които направиха възможна тази конференция и 

осигуриха финансово присъствието ни на този висок европейски форум! 

 Благодаря за вниманието! 

Илия Кърджанов,  
представител на НАСГБ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

СПЕШНА РЕЗОЛЮЦИЯ  

за 

професионалните интерпретатори и интервенори на сляпо-глухи и  

равния достъп до комуникация за лицата със сляпо-глухота в Европа,  

приета на конференцията  

"Сами можем да направим толкова малко, но заедно можем да направим толкова много",  

проведена в Европейския парламент, Брюксел (Белгия), на 5 юни 2018 г. 

 

 Бележка: Интервенорите на сляпо-глухи са тясно специализирани интерпретатори за тотал-

но сляпо-глухи по рождение. Осъществяваната дейност от интервенорите се нарича 

„интервениране на сляпо-глухи”. 

 

 Като се има предвид: 

 - Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) (21 януари 2011 г.) и ре-

золюцията й от 7 юли 2016 г. относно прилагането на КПХУ на ООН, особено по отношение на 

Заключителните наблюдения на Комитета по КПХУ на ООН, 

 - Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Между-

народния пакт за граждански и политически права, 

 - Писмената декларация (1/2004) относно нуждите на лицата със сляпо-глухота, приета от 

Европейския парламент, изискваща признаване на сляпо-глухотата в Европа; 

 - Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. от-

носно признаването на професионалните квалификации, 

 - предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2015 г. 

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-

членки по отношение на изискванията за достъпност на продуктите и услугите (COM (2015) 

0615) , 

 - Резолюцията на Европейския парламент от 23 ноември 2016 г. относно жестовия език и 

професионалните преводачи на жестов език (2016/2952 (RSP), 

 - Основните насоки за образованието на интерпретаторите на сляпо-глухи на Световната 

асоциация на преводачите на жестов език, 

 - Резолюцията на шестата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите 

и Европейския съюз на сляпо-глухите от 20 август 2008 г. и на резолюциите на Първия Форум за 

сляпо-глухи жени на Европейския съюз на слепите, посветени на правата на сляпо-глухите жени, 

от 20 септември 2013 г. 
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 - Спешна резолюция за равните възможности на хората със сляпо-глухота в Европа, приета 

на ІV-тото Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите и популяризирана на ІІ-та му 

конференция "Нашият път към равнопоставеност в Европа" (Тампере, Финландия, 2017 г.), 

 A. като се има предвид, че като пълноправни граждани, всички хора с увреждания, включи-

телно тези с придобита и вродена сляпо-глухота, тези, които използват жестов език или адапта-

ции на жестовия език към конкретния вид сляпо-глухота и други комуникативни системи, специ-

фични за лица със сляпо-глухота (брайл, субтитриране или текстонабор, едър шрифт, устна реч и 

четене по устните, ръчна азбука, писане на дланта и т.н.) и помощни технологии (безжична връз-

ка със слуховия апарат, червено-бял бастун и т.н.) имат еднакви права и имат право на неотмени-

мо достойнство, равнопоставеност, независим живот, автономия и пълно участие в обществото; 

 Б. като се има предвид, че членове 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз изрично забраняват дискриминацията на основата на увреждане и осигуряват равностойно 

участие на хората с увреждания в обществото; 

 В. като се има предвид, че в Европейския съюз има приблизително 3 милиона души със сля-

по-глухота, които използват жестов език или адаптации на жестовия език, и други комуникатив-

ни системи, специфични за лица със сляпо-глухота (Зелена книга "Картографиране на възмож-

ностите за сляпо-глухите хора в Европа", Европейска мрежа за сляпо-глухи, Барселона, май 2014 

г.); 

 Г. като се има предвид, че националните жестови езици са пълноценни естествени езици със 

собствена граматика и синтаксис, равностойни на говоримите езици, и като се има предвид, че 

употребата на естествен жестов език или негови адаптирани варианти и други комуникативни 

системи, специфични за лица със сляпо-глухота, е задължително съгласно Конвенцията за права-

та на хората с увреждания на ООН, която е ратифицирана от ЕС и всички държави-членки на ЕС; 

 Д. като се има предвид, че съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания отказът 

от разумно приспособяване представлява дискриминация и като се има предвид, че съгласно Ди-

рективата за равнопоставеност в заетостта, трябва да се осигурят разумни условия за гарантиране 

на спазването на принципа на равно третиране; 

 Е. като се има предвид, че понастоящем няма достъп до директна комуникация за граждани-

те със сляпо-глухота към членовете на Европейския парламент и към администрациите на инсти-

туциите на Европейския съюз и обратно, от институциите на ЕС към лицата със сляпо-глухота; 

 Ж. като се има предвид, че достъпността е предварително условие за хората с увреждания 

да живеят самостоятелно и да участват пълноценно и равноправно в обществото и не само да са 

ограничени до физическия достъп до заобикалящата среда, а да имат също така и достъп до ин-

формация и комуникация, включително съдържанието да се предава чрез средствата на жестовия 

език и неговите адаптирани варианти и други комуникативни системи, специфични за лица със 

сляпо-глухота; 
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 З. като се има предвид, че професионалните интерпретатори за сляпо-глухи са равностойни 

на преводачите на жестов език и на преводачите на говорим език, по отношение на техните цели, 

задачи и призвание; 

 И. като се има предвид, че има обучени интервенори, както и професионални интерпретато-

ри за сляпо-глухи, които изпълняват допълнителни задачи като водене (при придвижване) и опи-

сание на заобикалящата обстановка за лица със сляпо-глухота, със или без придобити езикови 

умения; 

 Й. като се има предвид, че липсват квалифицирани и професионални интерпретатори и ин-

тервенори във всички държави-членки на ЕС и че ситуацията с интерпретаторите и интервенори-

те е разнородна, варираща от неформална семейна подкрепа до професионални и напълно квали-

фицирани интерпретатори и интервенори. 

 Европейският парламент, заедно с Европейския съюз на сляпо-глухите и Европейската мре-

жа за сляпо-глухи и представителите на лицата със сляпо-глухота в Европа призовават всички 

държави-членки на ЕС да: 

 I. Право на признаване 

 1.1. признаят сляпо-глухата като самостоятелно, двойно сензорно увреждане, което ограни-

чава дейностите на лицето и възпрепятства пълното участие в обществото до такава степен, че от 

обществото се изисква да го улеснява чрез специфични услуги във всички европейски страни, 

където такова признаване не съществува, 

 1.2. зачитат нашето право на пълноценно участие и равенство в Европа, като зачитат наше-

то разнообразие, достойнство, ценности, човешки права, достъп до комуникация, информация, 

мобилност и социално взаимодействие; 

 1.3. признаят червено-белия бастун като международен символ на пешеходците със сляпо-

глухота; 

 1.4. гарантират законовото признаване на националните жестови езици, адаптациите на жес-

товия език и другите комуникативни системи, специфични за лица със сляпо-глухота и да предп-

риемат всички необходими мерки, включително насърчаване на използването на гореспоменати-

те; 

 1.5. осигуряват приобщаващи национални преброявания на населението, които проучват 

уврежданията на слуха и на зрението, за да се разбере по-добре разпространеността и характерис-

тиките на сляпо-глухота в страните, където периодично се извършват преброявания на населени-

ето. 

 II. Право на квалифицирани и професионални интерпретатори и интервенори. 

 2.1. зачитат нашето право на висококачествени услуги, предоставяни от квалифицирани и 

професионални интерпретатори и интервенори в държавите-членки и в институциите на ЕС, тях-

ното официално обучение и официално признаване на професиите; 

 2.2. признаят интерпретирането и интервенирането като задължително изискване, за да мо-

гат сляпо-глухите хора да постигнат пълноценно участие, равенство, независимост и самоопреде-
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ление във всяка област на обществото, като се основава на професионални квалификации и пред-

ставлява професионална услуга, изискваща подходящо възнаграждение; 

 2.3. настоятелно да приканят институциите официално да предоставят на интерпретаторите 

на сляпо-глухи същия статут като на преводачите на жестов език и на преводачите на говорим 

език, по отношение на предоставяните от тях преводачески услуги; 

 2.4. настоятелно да приканят институциите официално да предоставят на интервенорите на 

сляпо-глухи признат статут по отношение на предоставяните от тях услуги; 

 2.5. зачитат правото ни да играем ключова роля в разработването, предоставянето, прилага-

нето и оценяването на учебните програми за образование на интерпретаторите и интервенорите  

и да се признае важността на сертификатите на професионалните интерпретатори и интервенори, 

които се предоставят под ръководството на сляпо-глухи специалисти или на специалисти по сля-

по-глухотата. 

 III. Право на достъпност и разумно приспособяване 

 3.1. признаят, че разумното приспособяване се отнася към индивида и е в допълнение към 

задължението за достъпност; 

 3.2. подчертават, че гражданите със сляпо-глухота трябва да имат достъп до същата инфор-

мация и комуникация като техните съграждани, под формата на интервениране за сляпо-глухи, 

интерпретиране на сляпо-глухи, субтитриране, реч към текст и/или алтернативни форми на кому-

никация, включително устни интерпретатори; 

 3.3. подчертават, че публичните и държавните услуги, включително тяхното онлайн съдър-

жание, трябва да бъде достъпно чрез интерпретатори и интервенори, а също така чрез и алтерна-

тивни интернет базирани и отдалечени услуги, където е възможно; 

 3.4. потвърдят своя ангажимент да направят политическия процес (избори, обществени кон-

султации и други събития) възможно най-достъпен, включително чрез предоставяне на професи-

онални интерпретатори и интервенори; 

 3.5. признаят значението на минималните стандарти за осигуряване на достъпност, особено 

с оглед на новите и нововъзникващите технологии и услуги като интерпретиране, субтитриране и 

интервениране за сляпо-глухи; 

 3.6. отбележат, че макар предоставянето на здравни грижи да е от компетентността на дър-

жавите-членки, то трябва да се погрижат за нуждите на пациентите със сляпо-глухота чрез осигу-

ряване на професионални интерпретатори и интервенори и специална подготовка на персонала, 

като се обръща конкретно внимание на жените и децата; 

 3.7. уважават значението на точните и прецизни услуги по интерпретиране и интервенира-

не, особено в съдебната и друга правна среда; поради това отново подчертава значението на спе-

циализираните и висококвалифицирани професионални интерпретатори и интервенори, особено 

в тези среди; 
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 3.8. увеличат подкрепата и специфичните услуги, като интервениране и интерпретиране, 

достъпни съобщения на текстова информация в реално време, отнасяща се за бедствени ситуа-

ции, въоръжени конфликти, хуманитарни извънредни ситуации и природни бедствия. 

 IV. Право на образование, обучение, заетост и независим живот 

 4.1. отбележат, че трябва да се вземат разумни мерки за адаптация, които включват осигуря-

ването на професионални интерпретатори и интервенори, за да се гарантира равен достъп до зае-

тост, образование и обучение; 

 4.2. осигурят приобщаващо образование, което най-добре съответства на изискванията, 

нуждите и предпочитанията на децата със сляпо-глухота, изключително чрез професионални ин-

терпретатори и интервенори, които са обучени да работят с хора със сляпо-глухота и помощни 

технологии; 

 4.3. подчертават, че програмите за ранна и късна интервенция са от решаващо значение за 

децата със сляпо-глухота и за тези, които все пак са интервенирани на по-късен етап, и/или за те-

зи без език, за развитието на умения за живота, включително езикови умения; 

 4.4. отбележат, че тези програми следва да включват ролеви модели със сляпо-глухота; 

 4.5. осигурят на децата с вродена сляпо-глухота без езикови или комуникативни умения 

адекватно посрещане на техните потребности и получаване на подходяща подкрепа, за да постиг-

нат както научаване на езика за общуване, така и включване в обществото; 

 4.6. подчертават, че на учениците със сляпо-глухота и на родителите им трябва да се пре-

достави възможност да научат националния или регионалния жестов език или негови адаптирани 

варианти и други комуникативни системи, специфични за лица със сляпо-глухота в тяхната среда 

чрез предучилищни услуги и в училищата; 

 4.7. подчертават, че жестовият език или неговите адаптирани варианти и други комуника-

тивни системи, специфични за лица със сляпо-глухота, следва да бъдат включени в учебните пла-

нове, за да се повиши осведомеността и да се увеличи използването им; 

 4.8. подчертават, че трябва да се предприемат мерки за признаване и насърчаване на езико-

вата идентичност на сляпо-глухите общности и насърчаване на изучаването на жестовия език или 

неговите адаптирани варианти и други комуникативни системи, специфични за лица със сляпо-

глухота, по същия начин, както чуждите езици;  

 4.9. изтъкват, че квалифицираните интерпретатори и интервенори и преподавателския пер-

сонал, са компетентни по жестовия език или неговите адаптирани варианти и другите комуника-

тивни системи, специфични за лица със сляпо-глухота, и са подготвени с умения да работят ефек-

тивно в двуезични приобщаващи образователни среди, да формират съществена част от децата и 

младите хора със сляпо-глухота в постигането на техните академични постижения, което да води 

до по-високи образователни резултати и по-ниски нива на безработица в дългосрочен план; 

 4.10. осигурят на образованите професионалисти със сляпо-глухота да се предоставят въз-

можности за заетост, подкрепа и професионална трудова реализация, като същевременно се пра-

вят разумни комуникативни и физически адаптации на тяхната работна среда. 
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 4.11. гарантират, че лицата със сляпо-глухота могат да живеят сами или в самостоятелни 

жилища, а не институционализирани, с необходимата подкрепа, подход и ресурси, от които се 

нуждаят. 

 4.12. гарантират, че лицата със сляпо-глухота, които се нуждаят от специфични защитени 

жилища, поради високата степен на зависимост, имат необходимата подкрепа и необходимите 

ресурси. 

 V. Право на пълно участие, самостоятелно представителство и равнопоставеност в Европа 

 5.1. зачитат нашето право на самостоятелно представителство, на участие в управлението и 

в процеса на вземане на решения на всички нива с помощта на добре обучени и квалифицирани  

интерпретатори на сляпо-глухи, 

 5.2. признават, че равният достъп до здравеопазване, правосъдие, обществен и политически 

живот на гражданите със сляпо-глухота може да бъде гарантиран само чрез осигуряването на 

подходящо квалифицирани и професионални интерпретатори и интервенори;  

 5.3. настояват принципът на свободно движение на лица със сляпо-глухота в ЕС да бъде га-

рантиран, особено в контекста на осигуряване на необходимия брой интерпретатори и интервено-

ри, така че лицата със сляпо-глухота да могат ефективно и пълноценно да участват в провеждане-

то на обществени вътрешни и международни дейности, без дискриминация и на равна основа с 

другите. 

 5.4. признаят, че институциите на ЕС трябва да представляват примери за най-добри прак-

тики за своя персонал, избрани длъжностни лица и спрямо гражданите на ЕС по отношение на 

осигуряването на разумно приспособяване и достъпност, което включва предоставяне на интерп-

ретиране и интервениране за целите на достъпността (подобряване на съществуващите системи, а 

също така при осигуряване на подходящо приспособяване за персонала и/или избраните длъж-

ностни лица, ефективно да бъде намалена административната тежест върху лицата и институции-

те); 

 5.5. да предприемат подходящи мерки и да дадат възможност на хората със сляпо-глухота 

да участват в културни, творчески, възстановителни и спортни дейности и прояви, в съответствие 

със своите интереси и влечения, като осигурят подходящ брой квалифицирани и професионални 

интерпретатори и интервенори; 

 5.6. настояват Евростат да гарантира, че статистическите данни за сляпо-глухите граждани 

се предоставят на институциите на ЕС, за да могат по-добре да определят, прилагат и анализират 

техните политики в областта на уврежданията и на езика. 

 

Превод: Илия Кърджанов 
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Делници и празници 
ХЕЛЪН Е С НАС 

 Международния ден на сляпо-глухия гражданин се отбелязва на 27 юни.  

 Датата се свързва с рождението на видната американска писателка и общественичка – Хе-

лън Келър (27 юни 1880 – 1 юни 1968 г.). Тя е първият глух и сляп човек, получил бакалавърска 

степен в изкуствата. 

 Историята за това как нейната учителка Ан Съливън успява да разбие изолираността на то-

ва малко момиченце, породена от липсата на езиков контакт, и му помага да се развие, учейки го 

да комуникира, става световноизвестна чрез многобройните драматизации в театъра и филмовата 

индустрия.  

 Като един плодовит автор, Хелън Келър пътува много и бива подкрепена в усилията си сре-

щу войната. Като виден лобист, тя се бори за каузи като правото на жените да гласуват, правата 

на работниците, социализма и други. Нейните достижения са пример за подражание на всички 

хора с увреждания. 

 Неслучайно на този ден проведохме своето годишно отчетно събрание. Клуб „Детелина“ 

приюти двадесет от членовете заедно с техните придружители.  

 Докладът бе представен от техническия сътрудник на организацията. Той бе обстоен и из-

черпателен. Присъстващите се запознаха и с проектопрограма за бъдещата работа. Приеха я еди-

нодушно. Хората изразиха своето задоволство от организационния ни живот. Обещахме си и за в 

бъдеще да работим така. 

 В заключение благодарим от сърце на приятелите, които ни помагат в тези трудни времена 

– Община гр. Добрич, Лайънсклуб, Български червен кръст, народно читалище „Йордан Йовков“, 

Дирекция „Социално подпомагане“ и др. Нека и занапред да съхраним приятелските си взаимоот-

ношения!  

 Когато сме заедно, успехите ни са по-големи! 

 

 

 

Калинка Ковачева 
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 ОТЗИВИ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ В БУРГАС 

 В периода 08 – 17 май Бургас стана домакин на пилотно обучение в алтернативни методи за 

комуникация при сляпо-глухи хора, организирано от Националната асоциация на сляпо-глухите в 

България в партньорство с Община Бургас. Обучението бе водено от специалистите на Национал-

ния център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър", Пловдив – Деян Славов (специален 

педагог) и Анна Ройдева (специален педагог, психолог, психодрама терапевт). В продължение на 

десет дни, от 8 до 17 май 2018 г., водещите на обучението споделиха своя опит и познание с ау-

дитория от специални педагози, логопеди, психолози, учители, студенти, хора от помагащите 

професии. В обучението се включиха и близки на лица с двоен сензорен дефицит, както и хора с 

професии в областта на музиката, фотографията, графичния дизайн, привлечени от всеобхватната 

тема за езика и комуникацията.  

 "За да окачествим красотата, не са необходими само зрение и слух, нужни са контакт и 

признаване на другостта и различията. Защото красотата има безкрайни форми, цветове, тексту-

ри, аромати, вкусове. А контактът е търсенето на другия. Дали чрез тактилна, жестова или друга 

символна комуникация, мостът между двама души се изгражда тогава, когато са тук и сега и 

свързват миналото си (своите опит и познания) с бъдещето си (своите надежди)" – думите на Ан-

на Ройдева докоснаха по различен начин всеки един от общо 33-мата души, преминали през зали-

те на обучението. 

 Множество от най-ентусиазираните участници в събитието споделиха своите впечатления: 

 Красимир Червенков,  

 експерт в дирекция "Европейски политики и програми", Община Бургас: 

 "В историята на човечеството има няколко неоспорими факта. Един от тях е страха от раз-

личните и изолацията им от общността. Единственият начин за приемане на различните е опозна-

ването на тяхната същност и премахването на опасенията, че различните могат да навредят. 

 Начинът, по който ние опознаваме другите, е като общуваме с тях. Когато комуникираме, 

ние обменяме информация, използвайки сетивата си. Какво правим, обаче, ако човекът срещу нас 

не може да използва едно или някое от тях? Как бихме могли да опознаем такъв човек? 

 Доскоро смятахме, че за да общуваме с хората, които не могат да чуват или говорят, е необ-

ходима помощта на квалифициран преводач. Още по-трудно бе, ако към това се прибави и зри-

телно увреждане. Благодарение на обучението, което се проведе в Бургас, се оказа, че методите, 

чрез които комуникираме с хората със сетивни проблеми, са достъпни и лесни за усвояване дори 

от хора, които не работят в системата на социалните услуги за рехабилитация на уврежданията. 

Нещо повече – усвояването на елементарни умения и възможността да се докоснем до душата на 

индивид, който не изразява себе си по общоприетия начин, ни дава възможност да оценим колко  

надарени и стойностни са тези хора. А опознавайки ги, ние незабелязано ги правим част от нас – 

нашето семейство, приятелски кръг, професионален колектив – интегрираме ги в нашето общест-

во. 

 Всичко това следва да покаже колко е важно да се провеждат такива обучения, чрез които 
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се повишава информираността на обществото. А давайки възможност на тези хора да се развиват, 

те започват да допринасят за добруването на другите." 

 Николина Караганчева:   

 "По призвание съм фотограф. Участието ми в обучението беше продиктувано от дългого-

дишното ни познанство с Гошко и Мария и най-вече от желанието ми да се опитам да надникна в 

света на Гошко. Комуникацията е нещо, което ни свързва и ни помага да се развиваме. Ани и Де-

ян бяха нашите сигурни водачи в света на сляпоглухите и ни показаха алтернативни методи за 

комуникация със заобикалящия ни свят. Преживяването беше невероятно, разтърсващо и замис-

лящо. Надявам се и за в бъдеще да ни помогнат да усъвършенстваме нашите умения и да наме-

рим най-добрия начин за комуникация с Гошко и другите като него." 

 Ростислава Златева, психолог:   

 "Обучението беше най-доброто, на което съм присъствала от много време насам. За мен ка-

то специалист, работещ със специални деца, беше изключително интересно и полезно да се за-

позная по-подробно с методите на работа при хора с двоен сензорен дефицит. Структурата на 

обучението и компетентността на обучителите допринесоха за доброто качество на работния 

процес. Бях впечатлена от уменията на Анна Ройдева и Деян Славов, от отдадеността и отзивчи-

востта по време на срещите ни. Работата с деца и хора с по-специални нужди, изисква не само 

диплома, а и сърце. За мен беше чест да се срещна със сърцати хора, да се уча от тях, да споделям 

идеи. Пожелавам си това прекрасно обучение да е едно от много, които предстоят в Бургас." 

 Мария Михайлова, психолог в ЦСОП Бургас:   

 "За мен обучението беше наситено с преживявания и изключително ползотворно. Получих 

възможност да се докосна на практика до начина, по който хората със сензорни дефицити възп-

риемат света. Опознах и основите на методи за алтернативна комуникация, които са приложими 

при лица със сензорни, но и комуникативни дефицити. Ще използвам наученото в работата си с 

лица със специални образователни потребности. Имам желание да продължа обучението си в 

сферата на алтернативните методи за комуникация."  

  "Включих се в обучението, защото за нас, хората, е особено важно да можем да общуваме. 

Ако ние, възрастните, можем да избираме дали и кога да комуникираме с другите, то за децата е 

от първостепенно значение да осъществяват контакт с другите, да могат да изразяват себе си и да 

се свързват с околните други. Да си различен, независимо от причината за това, твърде често те 

поставя в капана на стигмата да бъдеш отхвърлен и неразбран! Много ми се иска повече от нас, 

човеците, да надскочат предразсъдъците си и да не се отнасят със съжаление и/или игнориране 

към различните хора, а да им дадат шанс да бъдат част от социума." – Десислава Радева, психо-

лог, психотерапевт, психодрама терапевт. 

  "Тези два дни, в които гостувах на семинара "Алтернативни методи за комуникация при 

сляпо-глухи лица", за мен бяха уникална възможност отново да бъда в обмен със света на хората 

без слух и зрение. Вярвам, че тези комуникационни техники са средството, с което да се съгради 

мост за обратна връзка, за да надникнем в света отвъд видимото. Адмирации към Ани и Деян за 
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положеното начало на пътя и топли благодарности към смелото морско момче и неуморната му 

майка да вървят с надежда по него." – Христина Чопарова, журналист, основател на специализи-

рания сайт "Ние ви чуваме" за хора със слухови дефицити, бивш медиен експерт на СГБ. 

  "Казвам се Петър Бакърджиев (Petronimius) – композитор. Работя в сферата на музикотера-

пията, като съм създал своя оригинална концепция, наречена астрофонотерапия. Един от първите 

ми клиенти бе Гошко, роден сляпо-глух, заедно с неговото семейство, с които проведох няколко 

сеанса. Ефектът от тях бе много обнадеждаващ. Реших да се включа в този семинар, за да навляза 

по-дълбоко в проблематиката и постиженията на науката до този момент в тази област. Благода-

рен съм на преподавателите Анна и Деян, които с много любов ни запознаха с основите на жес-

товия език, тактилната и хаптичната комуникация, както и с брайловата азбука. Пред мен се отк-

ри един непознат досега свят – светът на незрящите и сляпо-глухите. Ако се съчетаят класичес-

ките методи за комуникация с концепцията на астрофонотерапия ефектът ще бъде многократен”. 

 Изготвените от НАСГБ сертификати за завършеното обучение бяха раздадени на 25 юни от 

Мария Попова.  

 

 

Официален сайт на община Бургас 
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/34856 
Снимки: Личен архив на Мария Попова  
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Правна култура 
НАСЛЕДЯВАТ ЛИ ДЕЦАТА ДЪЛГОВЕТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ? 

 Когато някой почине, най-вероятно има наследници по закон – деца, съпруг, братя и сестри, 

родители и т.н. 

 В качеството им на наследници те получават наследство от починалия. Наследството се 

формира от всички права и задължения, към момента на смъртта. Тоест, могат да се наследят 

имоти, пари, автомобили, но и задължения. Тези задължения могат да бъдат както към физически 

лица (заеми и др.), така и към банки. 

 Много хора, получили качеството наследник, не знаят че освен правата (например на 

собственост) при наследяване получават и задълженията (данъци, кредити) на починалия 

роднина. Още повече се усложнява положението към настоящия момент, когато значителна част 

от обществото се намира в заемни отношения с различни кредитиращи институции и лошите 

кредити продължават да бележат ръст. 

 Ситуацията, при която едно лице няма реална представа за съотношението права/ 

задължения, които наследява, е често срещана в практиката и може да доведе до наистина 

неприятни изненади за него. 

 Наследниците на един длъжник обикновено са неговите низходящи (деца), възходящи 

(родители) и съпруг/а. Когато приемат наследство, те отговарят пред кредиторите, освен с 

наследеното имущество и със собственото такова. 

 Законодателят е уредил правна възможност наследникът да се „застрахова” срещу това 

кредиторите да насочат претенциите си и върху личното му имущество. 

 Тази „застраховка” е институтът на приемането на наследство по опис. При 

осъществяването на тази процедура приелият по опис отговаря за дълговете на наследодателя 

само до размера на описаното наследство, но не и със своите лични имуществени права. 

 Aко не познавате добре вашия наследодател, макар и да сте в роднински отношения, ако 

имате информация за него, че е имал кредити или лизинги, ако е склонен към хазарт или вземане 

на заеми от частни лица, задължително се възползвайте от процедурата „приемане на завещание 

по опис“, за да си спестите бъдещи неприятности. 

 Приемането на наследството по опис трябва да се заяви писмено пред районния съдия в 

тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито (а не от датата на 

смъртта). Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца. 

 Защо да се приема наследството по опис? Защото наследникът, който е приел наследството 

по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. Какво означава това? Например, 

наследникът има собствено имущество, придобито лично от него или пък няма никакво 

имущество, но получава добра заплата. А наследодателят, освен имот, е оставил и задължения 

към банка например. 

 Ако наследникът не е приел наследството по опис, то тогава той отговаря с цялото си 

имущество за задълженията на починалия. Тоест банката може да продаде личен имот на 

наследника. Когато е приел по опис наследството, наследникът отговаря само до размера на 
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полученото от наследодателя. 

 Например, ако сте получили наследство общо за 20 000 лева, а починалият има задължения 

за 50 000 лева, то банката може да претендира от вас само до тези 20 000 лева, защото толкова са 

получени в наследство. 

 Или казано просто – и в двата случая наследниците наследяват задължения. Но в единия 

случай са неограничено отговорни, дори със свое имущество. А в другия – само с полученото в 

наследство. 

 Остава и вариантът с отказ от наследство. Той е уместен, ако е вероятно да се наследят 

предимно дългове. Отказът се прави пред районния съд и се вписва в специални книги. 

 Важно е да се отбележи, че и децата, без значение от тяхната възраст, могат да влязат в 

ролята на наследници-длъжници. При положение, че лицето не е пълнолетно, банките ще търсят 

законния му представител. Ако той обаче не е наследник на починалия, няма начин да бъде 

задължен да плаща дълга. 

 Повечето банки задължително правят застраховка живот за сметка на длъжника, която да 

покрие кредита, ако той почине. Ако има такава застраховка, банките трябва да си търсят парите 

от застрахователите, а не от наследниците. Необходимо е да се подаде писмено запитване в 

банката дали е била сключена застраховка живот. Често банките „забравят“ този факт и така 

събират пари от две места. 

 Освен негативи (задължения), има и позитиви (права). Банките, освен източник на 

неприятни новини, под формата на известия за кредитни задължения, могат да бъдат и 

възможност за придобиване на права – например върху средствата по разплащателни и депозитни 

сметки, които приживе са принадлежали на наследодателя. 

 Кръгът от наследници е същия – низходящи, възходящи и съпрузи. За получаването на 

сумите по сметките на наследодателя е необходимо да се предостави на банката акт за смърт на 

лицето и удостоверение за наследници. 

 След това, съгласно Закона за наследството, всеки от наследниците има право на съответна 

част от сумата. При липса на сигурни данни, да се направи опис на сумите по конкретните 

сметки, защото е напълно възможно, например в друга банка, починалият роднина да има 

необслужван кредит, за който близките ще разберат, едва когато получат поканата за доброволно 

плащане от съдебния изпълнител. 

 За да бъдат получени сумите по банкови сметки, не е необходимо наследодателят приживе 

да се е разпоредил с тях. Правата върху тях преминават върху наследниците му от момента на 

приемането на наследството. 

 Налага се всички наследници по закон да отидат заедно в банката и да получат наследството 

– пари или ценности. Банката никога няма да даде пари от сметки на починалия само на един от 

наследниците. Задължително е присъствието на всички. Кои са наследниците става видно от 

удостоверението за наследници на починалия. 

Величка Драганова – юрисконсулт 
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Усмивки 
АФОРИЗМИ 

  

 Радой Ралин е литературен псевдоним на Димитър Стефанов Стоянов (1923-2004) – българ-

ски хуморист и сатирик. 

 

„Ако народът не може да бъде целокупен, лесно ще стане изцяло купен!“ 

„Безсънието на гладния е най-честната телевизия.“ 

„Влезеш ли в историята, гледай да не се заседяваш – ще й станеш досаден.“ 

„Вярата е фасадна форма на страха.“ 

„Добре, че страданието е лично, иначе властниците ще го възложат на подчинените си срещу 

скромно служебно възнаграждение.“ 

„Държавниците докарат ли поданиците си до пълно ограбване, ги тренират за нашествия в чужди 

страни…“ 

„Един народ не бива да бъде безкрайно голям – ще му се разсее националното съзнание.“ 

„Единствената безспорна истина са некролозите.“ 

„Журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензации.“ 

„Историята има цена само тогава, когато престане да бъде злопаметна.“ 

„Когато един народ мълчи, навярно е вцепенен от успехите си!“ 

„Лидерска скромност: нека да сме по-малко, че да си поделим по по-множко. “ 

„Народе мой, докато не стане всеки самостоятелен, не може да бъде собственик.“ 

„Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра.“ 

„Нейният непоклатим оптимизъм се дължи на безкрайния й цинизъм.“ 

„Пародирането е прилепчива дейност – осмивайки чуждата работа, лесно можеш да се увлечеш 

по средствата й, като се превърнеш в епигон.“ 

„Педя човек – лакът брадва.“ 

„Понякога невежеството предпазва културата. Ако по време на игото нашите музиканти знаеха 

нотите, с колко ли оди биха възхвалявали угнетителите си?“ 



20 

Усмивки 
„Принцът се предрешава и на просяк, за да укрие диамантите си.“ 

„Приятелството е демокрация, но колко трае?“ 

„Проституирай според чергата си.“ 

„Революцията е една премиера. После спектакълът пада.“ 

„Роднинството е тоталитаризъм – нямаш право на избор, но е истинско и вечно!…“ 

„След като смъртта прави всички равни, равенството смърт ли е?“ 

„Спестяваната съвест се олихвява.“ 

„Съветът е като подарък: неучтиво е да не го приемеш, но не си задължен да го употребиш.“ 

„Съединението прави салата.“ 

„Търпението е незабележима форма на гниенето!“ 

“По-страшен от СПИН-а, по-опасен от рака – сега за сега си остава простака.” 

 

Епиграми: 

„Бедността не е порок, а урок.“ 

„Битата крава мляко не дава.“ 

„Думба-лумба два дни, а година – гладни.“ 

„Кой постъпва честно, не живее лесно.“ 

„Който дрънка, е за вънка.“ 

„Променил се Алия, погледнал се, пак в тия.“ 

„Господ види кой отде иде.“ 

„Заран набожен, вечер разложен…“ 

„Безплатен оцет по-сладък от мед.“ 

„В краката лъснат, в главата блъснат.“ 

„Братски се делили, братски се избили.“ 

Източник: https://bg.wikiquote.org 
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