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	 От	 дълги	 години	 нашето	 спи-
сание	като	официален	печатен	орган	
на	 Съюза	 на	 слепите	 в	 България	 се	
стреми	 да	 отразява	 в	 максимална	
степен	 разнообразната	 дейност	 на	
организацията	 ни.	 И,	 разбира	 се,	
тази	 дейност	 се	 извършва	 не	 само	
в	 столицата,	 където	 се	 намира	

Централата	 и	 където	животът	 на	 не-
виждащите	хора	е	в	много	по-голяма	
степен	наситен	с	различни	събития	и	
много	по-динамичен.	Съюзният	живот,	
макар	 и	 с	 малко	 по-спокойно	 темпо,	
тече	и	 в	 останалите	 големи	 градове,	
и	в	малките	населени	места.	Именно	

за	 него	 списание	 „Зари”	 редовно	
се	 информира	 за	 случващото	 се	 в	
страната,	 благодарение	 на	 своите	
кореспонденти,	 които	 с	 несекващ	
ентусиазъм	 години	 наред	 помагат	
доброволно	 на	 редакционния	 екип.	
Чрез	стотиците	материали	–	дописки,	
очерци	и	кратки	статии,	плод	на	ста-

ранието	 на	 нашите	 пишещи	 сът-
рудници,	 нашето	 списание	 поддържа	
жива	 връзка	 със	 структурите	 на	
Съюза	 на	 слепите	 от	 цяла	България	
и	предоставя	информация	за	тяхната	
дейност	на	своите	читатели.
		 Много	 дълги	 години	 ние,	
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редакторите,	не	се	бяхме	срещали	на	
живо	със	своите	предани	помощници,	
докато	 най-сетне	 успяхме	 да	 попъл-
ним	 този	 пропуск	 с	 организираната	
на	 10	юли	 среща,	 която	 проведохме	
в	 прегръдките	 на	 китния	 Дряновски	
балкан.

		 Една	 от	 основните	 цели	 на	
срещата	 беше	 в	 дискусионен	 фор-
мат	 да	 споделим	 някои	 мисли	 по	
настоящия	облик	и	позиционирането	
на	 списание	 „Зари”	 сред	 незрящите	
хора,	 да	 поговорим	 за	 възможности-
те	 за	 тематичното	 му	 обогатяване,	
да	 обсъдим	 качеството	 и	 стила	 на	
публикациите,	 а	 също	 и	 да	 обме-
ним	 идеите	 си	 за	 начините	 за	
привличане	 на	 нови	 качествени	
сътрудници	 и	 читатели	 сред	 по-
младото	поколение.
		 В	 началото	 на	 срещата	 пред-

седателят	 Васил	 Долапчиев,	 който	
също	 присъстваше,	 с	 няколко	 думи	
поздрави	 нашите	 гости,	 след	 което	
Марина	 Петкова	 направи	 кратък	
исторически	 обзор	 на	 издателската	
дейност	 на	 сдруженията	 на	 българ-
ските	 слепи,	 започвайки	 от	 1928	
г.,	 когато	 се	 появява	 списание	
„Съдба”	 като	 орган	 на	 Читалището	
на	 слепите.	 Официално	 тази	 година	
списание	 „Зари”	 навърши	 67	 години	
и	 в	 продължение	 на	 целия	 този	
период	 неговите	 редакционни	 екипи	
са	 се	 придържали	 към	основните	му	
цели	 –	 предоставяне	 на	 актуална	
информация	 за	 вътрешносъюзния	
живот,	 отразяване	 на	 дейностите	 на	
организацията	 ни	 –	 правозащитна,	
международна,	спортно-туристическа,	
културна	 и	 рехабилитационна.	 Може	
би	 най-силните	 години	 на	 изданието	
са	между	средата	на	80-те	и	края	на	
90-те,	 когато	 редакционният	 екип	 е	
наброявал	 15	 човека,	 списанието	 е	
имало	главен	и	зам.-главен	редактор,	
няколко	 редактори,	 отговарящи	 за	
определен	 ресор,	 няколко	 сътруд-
ници	 и	 собствен	 фотограф.	 С	 пре-
кратяването	 на	 изплащането	 на	
хонорари	за	всеки	авторски	материал	
от	 1998	 г.	 тематичното	 разнообразие	
постепенно	 започна	 да	 се	 редуцира,	
броят	 на	 екипа	 драстично	 намаля,	 а	



3

2000	г.	с	внезапната	кончина	на	глав-
ния	редактор	Георги	Братанов	постави	
началото	на	един	доста	труден	период	
от	живота	на	изданието	ни.	Тогава,	на	
5	май	2000	г.,	редакцията	ни	осиротя	
в	буквалния	смисъл	и	ние	трите	–	аз,	
Димитрина	Михайлова	и	сътрудникът	
ни	Деси	Георгиева	се	чувствахме	като	
изхвърлени	 в	 океана,	 борейки	 се	 за	
оцеляването	 си.	 Постепенно	 нещата	
започнаха	 да	 се	 нормализират.	 С	

годините	ние	трупахме	опит,	научихме	
се	 да	 се	 справяме,	 добихме	 повече	
смелост	и	самочувствие	и	свикнахме	
да	носим	отговорност.
		 Следващият	 сериозен	 удар	 за	
нас,	 двете	 редакторки,	 дойде	 в	 края	
на	2007	 г.,	 когато	дългогодишната	ни	
опитна	 в	 професионално	 отношение	
и	много	обичана	Деси	напусна	Съюза	

на	 слепите.	 Началото	 на	 2008	 г.	 се	
оказа	много	тежко,	тъй	като,	освен	че	
останахме	 без	 постоянен	 сътрудник,	
ние	 бяхме	 планирали	 и	 добавихме	
към	 говорещите	 издания	 и	 две	
нови	 –	 „Литературен	 калейдоскоп”	
и	 „Домашен	 съветник”,	 както	 и	
увеличихме	 двойно	 обема	 на	 всички	
говорещи	 списания.	 Същата	 година	
постави	 началото	 на	 практиката	 със	
съвместените	 длъжности.	 Наши	
сътрудници	 станаха	 две	 от	 колегите,	
чиито	 основни	 длъжности	 не	 бяха	
свързани	 пряко	 с	 редакционната	
дейност,	 а	 по	 подготвянето	 на	
броевете	 на	 списание	 „Зари”	
работим	 и	 до	 момента	 с	 нашия	
коректор	 –	 Петър	 Калинов,	 който	
участва	 в	 предпечатната	 подготовка	
и	 художественото	 оформление	 на	
всеки	 брой.	 От	 2012,	 откликвайки	
на	 читателския	 интерес	 към	 поли-
тическите	 коментарни	 теми,	 на	 бял	
свят	 се	 появи	 и	 петото	 говорещо	
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политическо	 списание	 „Наблюдател”,	
с	 което	 общият	 брой	 на	 съюзните	
издания	 достигна	 12	 –	 „Зари”	 като	
официален	печатен	орган	на	Съюза	и	
11	дайджеста	на	брайл	и	аудио.

		 Разбира	се,	съвсем	обяснимо	е,	
че	на	фона	на	постоянно	развиващите	
се	технологии	–	месечното	аудио	из-
дание	 на	 всички	 говорещи	 списания,	
включително	„Зари”,	се	събира	в	1	CD,	
както	 и	 на	 все	 по-лесния	 достъп	 до	
информация	от	интернет	чувствител-
но	 намаля	 интересът	 на	 читателите	
ни	 към	 брайловите	 издания.	 В	
особена	степен	това	се	отнася	до	по-
младата	читателска	аудитория.	Освен	
това	свитата	до	максимум	бройка	на	
редакционния	 екип	 също	 не	 спомага	
за	разнообразието	от	теми	в	списание	
„Зари”,	но	всички	участници	в	срещата	

отчетоха	този	обективен	фактор	и	ние	
с	 огромно	 задоволство	 забелязахме	
тяхната	 изключително	 положителна	
нагласа	и	добронамереността	им	към	
редакцията.	 И	 въпреки	 изказаните	
от	 страна	 на	 г-н	 Долапчиев	 критики	
и	забележки	към	нашата	работа,	ние	
считаме,	че	в	сравнение	със	сродни	на	
нас	медии	продуктът,	който	издаваме,	
е	достатъчно	качествен	и	останалите	
издания	 на	 организации	 на	 хора	 с	
увреждания	с	нищо	не	превъзхождат	
нашето	списание,	дори	напротив.
		 Разбира	 се,	 в	 процеса	 на	
дискусиите	 бяха	 изказани	 много	
полезни	 мнения,	 идеи	 и	 пожелания	
за	 повишаване	 на	 качественото	
съдържание	 на	 изданието	 и	 всички	
те	ще	 бъдат	 взети	 предвид.	От	 своя	
страна	ние	също	изразихме	мнението	
си	 по	 предлаганите	 от	 нашите	
сътрудници	материали.	Всички	заедно	
обсъдихме	 както	 съдържанието,	
така	 и	 формата	 на	 публикациите	 и	
стигнахме	 до	 заключението,	 че	 има	
какво	да	се	направи	в	тази	насока.

		 Постарахме	 се	 да	 окуражим	
своите	 дописници	 да	 обогатяват	
информацията	 с	 поставянето	
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на	 проблематика,	 да	 избягват	
клишираните	 фрази	 и	 да	 не	 се	
страхуват	 да	 пишат	 критични	 статии	
по	въпроси,	отнасящи	се	до	една	или	
друга	сфера	от	живота	и	дейността	на	
Съюза.	
		 Постарахме	 се	 да	 подскажем	
някои	 от	 правилните	 начини	 на	
писане,	 като	 колегата	 ми	 Димитрина	
Михайлова	запозна	помощниците	ни	с	
основните	журналистически	жанрове	и	
похвати,	както	и	с	някои	от	правилата,	
към	които	би	било	добре	всички	ние	
да	 се	 придържаме	 при	 писането	 на	
материали	 за	 публикуване.	 Особено	
внимание	 тя	 обърна	 на	 интервюто	
като	един	много	специфичен	жанр,	що	
се	 отнася	 до	 печатния	 текст,	 с	 което	
се	 постара	 да	 отправи	 към	 нашите	
дописници	 предизвикателството	 да	
опитат	и	те	да	го	направят.
		 От	своя	страна,	ние,	екипът	на	
редакцията,	получихме	много	полезни	

идеи,	 съвети	 и	 препоръки	 от	 тях.	 И	
въпреки	малобройния	си	редакционен	
състав,	 поехме	 ангажимента	 да	 се	
стараем	и	 даваме	 всичко	 от	 себе	 си	
списанието	ни	да	става	по-интересно,	
разнообразно	 и	 полезно	 за	 всяка	
възрастова	 група	 читатели	 чрез	
подбор	на	качествени	материали.
		 Освен	че	премина	в	атмосфера	
на	 изключителна	 доброжелателност,	
тази	 отдавна	 планувана	 и	 желана	
среща	 се	 оказа	 и	 много	 полезна	
както	 за	 колегите	 ни	 от	 страната,	
така	 и	 за	 самите	 нас.	 Там,	 сред	
китната	 природа	 и	 кристално	 чистия	
въздух	 на	 Дряновския	 балкан,	
всички	 ние	 получихме	 огромно	
удоволствие	от	общуването	си,	както	
и	си	преподадохме	един	впечатляващ	
урок	по	взаимна	толерантност.	За	нас,	
екипът	на	редакция	„Зари”,	тази	среща	
беше	огромно	удоволствие	и	чест.

Марина ПЕТКОВА
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		 Присъствал	 съм	 на	 много	
дискусии	 по	 повод	 интегрираното	
обучение	 на	 незрящите	 деца	 в	
България.	 Много	 пъти	 съм	 чувал	
преподаватели	 от	 специализираните	
училища	 да	 изказват	 мнение,	 че	 в	
нашата	страна	сме	избързали	с	 тази	
интеграция.	 Популярно	 е	 също	 така	
мнението,	 че	 невиждащите	 деца	
в	 масовите	 училища	 не	 получават	
необходимата	 подготовка	 по	 ориен-
тиране,	 полезни	 умения,	 брайл	 и	

тъй	 насетне.	 Поради	 тази	 причина	
най-добре	 би	 било	 те	 да	 учат	 в	
специализираните	училища	до	седми	
клас	и	след	това	да	се	интегрират.	
		 Като	много	сериозен	аргумент	в	
подкрепа	на	гореказаното	се	посочва	
за	 пример	 Италия.	 В	 тази	 страна	
специалните	училища	са	ликвидирани	
в	 рамките	 на	 24	 часа	 и	 светкавично	
се	 е	 преминало	 към	 интегрирано	
обучение.	 На	 международни	 симпо-
зиуми	 италиански	 специалисти	 зая-
вяват,	 че	 това	 прибързване	 не	 е	
довело	до	добри	резултати.	Създават	
се	 допълнителни	 проблеми,	 които	
трябва	 да	 се	 решават	 в	 движение.	
Едно	 нещо	 обаче	 е	 неоспорим	факт	
–	италианците	не	са	се	върнали	към	
специализираните	 училища.	 Най-
вероятно	 търсят	 възможности	 за	

оказване	 на	 максимално	 ефективна	
подкрепа	на	интегрираните	деца.	
		 Какво	 е	 положението	 у	 нас?	
Също	 така	 неоспорим	 факт	 е,	 че	
децата	с	допълнителни	увреждания	в	
нашите	 специализирани	 училища	 се	
увеличават,	 а	 значително	 намаляват	
децата	 само	 със	 зрителен	 проблем.	
Интегрирането	 на	 незрящите	 деца	
в	 масовите	 училища	 започна	 и	 това	
е	 процес,	 който	 никой	 не	 може	 да	
спре.	 При	 това	 положение,	 вместо	
да	се	вайкаме,	е	редно	да	помислим	
каква	 помощ	 да	 се	 окаже	 на	 тези	
деца.	 Доколкото	 знам,	 много	 от	 тях	
ползват	 консултации	 от	 учителите	
в	 специализираните	 училища.	 Това	
обаче	може	да	се	случи	с	учениците,	
живеещи	в	близост	до	София	и	Варна,	
където	се	намират	тези	училища.	В	по-
отдалечените	 райони	 децата	 трябва	
да	разчитат	на	помощ	от	ресурсните	
центрове.	Веднага	възниква	въпросът	
има	 ли	 достатъчно	 специалисти	 в	
тях,	 които	 да	 оказват	 съдействие	 на	
невиждащите	ученици.
		 Неотдавна	 един	 познат	 каза,	
че	посетил	ресурсен	център,	в	 който	
искали	 от	 него	 помощ	 да	 намали	
скоростта	 на	 синтетичната	 реч	 на	
компютъра.	 В	 центъра	 нямало	 нито	
един	 човек,	 обучен	 да	 направи	 тази	
елементарна	 настройка.	 Нека	 към	
всичко	 това	 да	 добавим,	 че	 почти	
всички	деца	имат	мобилни	телефони,	
на	които	трябва	да	се	инсталира	говор.	
За	всяка	такава	услуга	е	необходимо	
да	 се	 отиде	 до	София	 или	 до	 някой	
друг	голям	град.	
		 Още	по-плачевно	стои	въпросът	
с	 осигуряването	 на	 брайлови	 ма-
териали	 за	 интегрираните	 деца.	 Тук	
става	 дума	 не	 само	 за	 учебници,	 но	

Връщане назад няма 
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и	 за	 други	материали,	 необходими	 в	
процеса	 на	 обучение	 като	 тестове,	
допълнителна	 литература	 и	 така	
нататък.		Невинаги	електронният	фор-
мат	решава	въпроса	за	достъп	до	тези	
помагала.
		 За	 езиковото	 обучение	 и	
точните	науки	брайлът	е	незаменимо	
средство.	 Точно	 тук	 обаче	 са	 най-
големите	 проблеми.	 Изписването	
на	 текст	 на	 брайл	 с	 математически	
и	 физически	 знаци	 е	 висш	 пилотаж,	
който	 може	 да	 се	 направи	 в	
печатницата	 на	 Съюза	 на	 слепите	
или	 печатните	 центрове	 към	 двете	
специализирани	 училища.	 Всичките	
тези	 три	 места	 едва	 ли	 ще	 приемат	
да	 извършат	 такава	 сложна	 работа	
без	 заплащане.	 Възниква	 въпросът	
кой	 ще	 плати.	 Ресурсните	 центрове	
и	 самите	 училища	 нямат	 бюджет	
за	 подобно	 нещо.	 Остава	 да	 платят	
родителите	 на	 децата,	 но	 това	 не	 е	
по	 техните	 финансови	 възможности.	
Едно	 незрящо	 дете,	 склонно	 да	
изучава	 точни	 науки,	 неминуемо	 се	
изправя	 пред	 тази	 непреодолима	
бариера	и	в	крайна	сметка	се	насочва	
по	 неволя	 към	 хуманитарните	 науки.	
Неговият	рядък	талант	да	бъде	добър	
математик,	 физик	 или	 програмист	
остава	пропилян	шанс	в	живота.	
		 Връщам	 се	 малко	 назад,	 за	
да	 отбележа,	 че	 проблемът	 с	 оси-
гуряването	на	брайлови	материали	не	
е	само	за	точните	науки,	а	като	цяло	
за	всичко,	което	трябва	в	кратък	срок	
от	 днес	 за	 вдругиден	 да	 се	 подаде	
на	 детето	 на	 брайл.	 Равният	 достъп	
до	 образование	 означава	 на	 първо	
място	равен	достъп	до	информация	в	
необходимия	формат.		
		 През	 1996	 година	 се	 за-
познах	 с	 един	 ресурсен	 учител	 от	
Великобритания.	 Той	 работеше	
в	 Корнуел	 –	 отдалечена	 област	 в	

югозападната	 част	 на	 страната.	
Отговаряше	 за	 23	 незрящи	 деца,	
обучаващи	се	интегрирано	в	различни	
училища.	 Имаше	 на	 разположение	
служебна	 кола	 и	 мобилен	 телефон.	
При	 всяко	 повикване	 от	 дете	 се	
явяваше	максимално	бързо	при	него.	
Ако	то	има	нужда	от		транслиране	на	
материал	на	брайл,	учителят	отива	в	
местния	 принт-център.	 В	 случай	 че	
там	има	някакъв	проблем	с	техниката,	
изважда	 брайлова	 машина	 и	 пише	
текста	 с	 нея.	 Същият	 учител	 има	

квалификация	от	Бирмингамския	уни-
верситет	 да	 проведе	 и	 обучение	 по	
ориентиране	и	мобилност.		
		 Какви	са	възможните	решения?	
Преди	 години	 Националното	 чита-
лище	 на	 слепите	 „Луи	 Брайл	 1928”	
имаше	 проект	 „Подкрепяща	 среда	
за	 интегрираното	 обучение	 на	 не-
зрящите	 деца”.	 По	 този	 проект	
бяха	 отпечатани	 много	 материали	
за	 нуждите	 на	 тези	 деца.	 Проектът	
свърши	и	подкрепящата	среда	също.	
Председателят	 на	 читалището	 Спас	
Карафезов	 се	 опита	 да	 намери	
финансиране	 за	 продължаването	 на	
тези	услуги,	но	не	успя	и	всичко	остана	
на	добра	воля.
		 Да	 си	представим,	 че	 повечето	
от	 ресурсните	 центрове	 бъдат	
снабдени	с	брайлови	принтери.	Най-
популярни	за	отпечатването	на	малки	
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тиражи	 са	 принтерите	 „Еверест”.	
Възниква	 друг	 проблем	 –	 новите	
модели	от	тях	принтят	само	през	Win-
dows.	За	да	 се	принти	на	български,	
е	 необходима	 специална	 програма,	
която	 да	 центрира	 заглавията,	 да	
оформя	 съдържание	 на	 текста,	
да	 дава	 бележки	 под	 линия	 и	 тъй	
насетне.	Такава	програма	е	започната	
да	 се	 прави,	 но	 не	 е	 довършена	
поради	 липса	 на	 финансиране.	 Ако	
тя	 се	 завърши,	 принтенето	 на	 брайл	
в	малки	тиражи	няма	да	бъде	особен	
проблем	 и	 ще	 може	 да	 се	 прави	 от	
хора	 с	 малко	 над	 средното	 ниво	
владеене	на	компютри.	Хората,	които	
са		започнали	работа	по	тази	програма,	
начело	с	Иван	Доброволов,	не	смеят	

даже	да	мечтаят	за	финансиране.	
		 Остава	 още	 една	 възможност	
–	да	 се	отпускат	 регулярно	 средства	
за	 принтене	 на	 материали	 за	
интегрираните	 деца.	 Тогава	 техните	
родители	ще	могат	да	избират	между	
големите	 принт-центрове.	 Изборът,	
разбира	 се,	 ще	 зависи	 от	 това	 кой	
каква	цена	предлага.		
		 Интеграцията	 не	 е	 само	 за	
незрящите	 деца.	 Тя	 е	 за	 всички	
ученици	с	увреждания.	Въпросът	е,	че	
в	зависимост	от	увреждането	нуждите	
са	 много	 специфични.	 Едва	 ли	 един	
специалист	 може	 да	 отговори	 на	

всички	тях.	Едно	е	ясно	–	ако	едно	дете	
с	увреждане	има	определени	заложби	
и	не	му	бъде	дадена	възможност	да	ги	
развие,	това	е	голям	грях,	който	тежи	
на	цялото	общество.	
		 Кой	 би	 трябвало	 да	 бъде	 най-
заинтересован	от	решаването	на	тези	
проблеми?	На	първо	място	родителите	
на	незрящите	деца.	Те	са	обединени	
в	 асоциация,	 която	 е	 национално	
представителна	 неправителствена	
организация.	 Ръководството	 на	 асо-
циацията	трябва	да	бъде	по-активно	и	
да	не	оставя	държавните	институции	
на	мира,	докато	не	се	намери	решение.		
		 На	 второ	 място	 има	 неправи-
телствена	 организация,	 която	 обеди-
нява	 преподавателите	 на	 незрящите	
деца.	Те	също	биха	могли	да	положат	
усилия	 в	 тази	 насока,	 защото	 са	
специалисти	 и	 много	 добре	 знаят	
какви	са	проблемите.	
		 Мисля	си,	че	проблемът	вълнува	
всеки	незрящ	човек.	Тези	деца	утре	ще	
станат	членове	на	Съюза	на	слепите.	
Сигурен	 съм,	 че	 не	 е	 безразлично	 и	
на	ръководството	на	тази	организация	
какви	членове	ще	има	в	бъдеще.	
		 Тук	не	стана	дума	за	обученията	
на	 интегрираните	 деца	 по	 ориенти-
ране	 и	 полезни	 умения.	 Възможно	
е	да	 се	организират	летни	 курсове	в	
специализираните	 училища	 по	 тези	
дисциплини.	Възможно	е	и	центровете	
за	 социална	 рехабилитация	 и	 ин-
теграция	 по	 места	 да	 започнат	 да	
работят	и	с	деца.	Друг	изход	няма.	
		 Нека	да	се	върнем	в	началото	и	
да	си	припомним,	че	интеграцията	на	
децата	е	необратим	процес.	Връщане	
назад	 няма.	 Колкото	 по-бързо	 се	
изправим	лице	в	лице	с	проблемите,	
толкова	по-добре	за	децата,	за	техните	
родители	и	за	цялото	ни	общество.	

Йордан МЛАДЕНОВ 
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	 Проблемът	 с	 трудовата	 реали-
зация	 на	 незрящите	 и	 особено	 на	
мла-дите	хора,	напълно	или	частично	
лишени	 от	 зрение,	 поражда	 редица	
въпроси	 като:	 „Къде	 да	 си	 намеря	
подходяща	работа?”,	 „Ще	ме	приеме	
ли	колективът?”,	„Мога	ли	да	разчитам	
на	помощ	от	страна	на	държавата,	или	
на	 някоя	 институция?”,	 „Достатъчно	
конкурентоспособен	 ли	 съм?”	 и	 така	
нататък.	
				 По	 тези	 и	 други	 въпроси	 раз-
говарям	с	Емилия	Гегова	-	млад	човек,	
реализирал	 се	 успешно	 на	 трудовия	
пазар.
				 Еми	 е	 почти	 на	 32	 години.	
Родена	 е	 в	 Горна	 Оряховица.	 От	
подготвителен	 до	 12-и	 клас	 учи	 в	
Училището	 за	 деца	 с	 нарушено	
зрение	 във	Варна.	 Кандидатства	 и	 я	
приемат	 и	 във	 Великотърновския,	 и	
в	 Софийския	 университет,	 но	 тя	 все	
пак	избира	Алма	матер	-	специалност	
„Педагогика	 на	 зрително	 затруднени	
лица”,	 след	 това	 магистратура	 „Со-
циални	дейности”.
   - Откъде започна твоята тру-
дова кариера?
		 	-	Още	не	се	бях	дипломирала,	
когато	 се	 случи	 така,	 че	 по	 един	
проект	 за	 създаване	 на	 социално	
предприятие	„Бюро	по	труда	за	лица	
със	 зрителни	 увреждания”	 се	 оказа,	
че	 има	 свободно	място	 за	 човек	 със	

зрителен	 проблем.	 Кандидатствах,	
бях	 одобрена	 и	 съответно	 назна-
чена	 по	 трудов	 договор.	 В	 това	
предприятие	 работих	 4	 години,	 като	
се	 възползвахме	 от	 възможностите,	
които	 се	 предоставяха	 от	 Агенцията	
по	 заетостта	 по	 „Програма	 за	 зае-
тост	 и	 обучение	 на	 хора	 с	 трайни	
увреждания”.
   - Преди това беше ли работила 
някъде, имаше ли някакъв друг 
трудов опит?
	 	 -	 Преди	 това	 бях	 работила,	 но	 не	
на	 трудов	 договор	 -	 къде	 на	 граж-
дански,	 къде	 въобще	 без	 договор.	
Избягвах	 сериозни	 професионални	
ангажименти,	 защото	 не	 исках	 ра-
ботата	да	попречи	на	обучението	ми.	
Затова	съм	работила	само	 за	 кратко	
време	 като	 администратор	 в	 център	
за	международни	разговори,	в	детски	

 “Човек не бива 
да се отказва 

още при първата 
загубена битка”

С Емилия Гегова 
разговаря 

Димитрина МИХАЙЛОВА
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парти	клуб	и	като	аниматор.	Работила	
съм	 и	 като	 продавач-консултант	 в	
една	художествена	галерия	за	хора	с	
шизофрения.
   - Ти не си с напълно изгубено 
зрение, работила си на различни 
места - можеш ли да ни кажеш с 
какви проблеми си се сблъсквала 
при намирането на работа? Как те 
приемаха хората?
			 -	Беше	ми	много	трудно	наисти-
на,	 пък	 и	 аз	 съм	 по-притеснителна,	
по-емоционална.	 Преди	 всичко	 се	
страхувах	от	това	как	ще	ме	приемат	
колегите,	 как	 ще	 се	 справям	 със	
задълженията	 си.	 Първият	 ми	 голям	
ужас	беше	дали	ще	успявам	да	стигам	
навреме	и	как	ще	се	справям,	когато	
например	 трябва	 да	 намеря	 някакъв	
адрес.	 Нарушеното	 ми	 зрение,	 есте-
ствено,	 ми	 създаваше	 проблеми,	 но	
се	научих	да	се	справям	успешно.		
 - След изтичането на проекта 
къде си намери работа - знам, че 
сега работиш в голяма компания, в 
отговорен и труден отдел, изцяло 
с виждащи колеги? Как стана така, 
че започна работа там и какви бяха 
проблемите, с които се сблъска при 
постъпването си? 
			 -	 Програмата	 приключи,	 няма-
ше	 повече	 финансиране,	 а	 човек	
не	 може	 да	 живее	 без	 доходи.	 В	
това	 предприятие,	 където	 работех,	
се	 запознах	 със	 сегашната	 ми	
работодателка.	Тя	каза,	че	в	„Изипей”	
търсят	служители	и	аз	ако	искам,	мога	
да	 опитам.	Подадох	 си	 документите,	
без	да	има	гаранция,	че	ще	ме	одобрят,	
защото	 това	 е	 голяма	 фирма,	 а	 аз	
не	 бях	 работила	 в	 такава	 мащабна	
компания.	 За	 мой	 късмет	 нещата	 се	
случиха	и	работя	на	това	място	вече	
2	години.
		 При	 започването	 на	 новата	
работа	 се	 притеснявах	 най-вече	 от	
това	как	ще	реагират	новите	ми	колеги,	

защото	има	хора,	които	по	принцип	са	
склонни	да	те	приемат	нормално,	да	
ти	съдействат,	да	ти	помагат	с	каквото	
могат,	 но	 пък	 имаше	 и	 други,	 които	
бяха	малко	по-грубички,	меко	казано.	
Имаше	хора	на	двете	крайности.
			 На	всяко	едно	място	проблеми-
те	са	различни.	При	мен	проблемите	
не	 бяха	 свързани	 с	 особеностите	 на	
самата	 работа,	 тъй	 като	 в	 Бюрото	
по	 труда	 бях	 натрупала	 сериозен	
опит	 в	 обработването	 на	 документи,	
а	 с	 междучовешките	 отношения	 в	
самия	 колектив,	 тъй	 като	 до	 този	
момент	 колегите	 не	 бяха	 работили	
и	 следователно	 не	 познаваха	 въз-
можностите	 на	 хората	 със	 зрителни	
проблеми.	
   - Какво точно работиш в 
„Изипей”?
			 -	 Назначена	 съм	 на	 длъжност	
архивар.	 Работата	 ми	 е	 свързана	
главно	 с	 обработка	 на	 документи.	
Разпределяме	 ги	 и	 ги	 архивираме,	
съхраняваме	 ги	 в	 архивни	 кутии	 в	
рамките	на	пет	години,	както	се	изиск-
ва	 по	 закон.	 Работим	 и	 с	 полицията	
-	 когато	 някой	 от	 техните	 служители	
поиска	 разписка	 по	 различни	 дела,	
нашата	работа	е	да	я	открием	и	да	им	
я	предоставим.
 - Както разбирам, работата ти 
е доста напрегната и е свързана със 
сериозно натоварване на зрението 
- това създава ли ти проблеми?
	 -	 Да,	 наистина	 е	 напрегната,	
но	 аз	 се	 справям	 благодарение	 на	
това,	 че	 се	 ползвам	 от	 помощта	 на	
съвременните	 технологии.	 Вече	 ми	
е	 по-лесно,	 защото	 на	 телефона	 си	
имам	 инсталирано	 приложението	
лупа,	 което	 много	 ми	 помага	 при	
разчитането	 на	 надписите	 върху	
табели	и	документи.	Разбира	се,	при	
мен	 нещата	 се	 случват	 по-бавничко,	
отколкото	при	един	човек	с	нормално	
зрение.	 Един	 зрящ	 човек	 още	 с	
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влизането	 си	 в	 помещението	 може	
да	види	онова,	което	му	трябва,	а	на	
мен	 все	 пак	ми	 е	 необходимо	малко	
време,	за	да	го	намеря.	С	помощта	на	
съвременните	 технически	 средства	
се	 справям,	 въпреки	 че	 при	 нас	
напрежението,	самото	натоварване	е	
доста	голямо.
   - Как те прие колективът?
	 -	 В	 началото	 с	 известно	 пред-
убеждение.	 Имаше	 хора,	 които	 се	
притесняваха,	да	не	кажа	страхуваха,	
защото	 не	 знаеха	 как	 да	 подходят	
към	мен,	 какво	 точно	 да	ми	 кажат,	 в	
случай	 че	 греша	 някъде.	 Трябваше	
по	 някакъв	 начин	 да	 се	 сработим.	
Трябваше	 отвреме	 навреме	 самата	
аз	да	им	обяснявам	какво	точно	мога	
и	 в	 какви	 случаи	 срещам	 някакви	
затруднения.	Особено	в	 началото	не	
всичко	вървеше	гладко,	но	с	течение	
на	 времето	 нещата	 си	 дойдоха	 по	
местата	 и	 аз	 много	 се	 радвам,	 че	
всичките	 тези	 проблеми	 са	 вече	
останали	 в	 миналото.	 Сега	 сме	
равностойни.	 Дори	 често	 се	 случва	
да	оставам	за	седмица	напълно	сама	
в	 офиса.	 Нека	 не	 звучи	 пресилено,	
но	 има	 моменти,	 когато,	 макар	 и	 за	
кратко	време,	се	е	налагало	да	върша	
цялата	 работа	 на	 отдела,	 а	 това	 е	
архив	на	офисите	в	цяла	България.	
 - Вече си спечелила доверие-
то и на работодателите, и на 
колегите си. Сега как оценяваш 
постигнатото от теб? 
	 -	Радвам	се,	че	успях.	Борбата	
не	беше	никак	лесна,	особено	заради	
специфичните	 взаимоотношения,	
които	 се	 пораждаха	 от	 недоверието	
към	 невиждащия	 човек,	 а	 то	 пък	
от	 своя	 страна	 се	 пораждаше	 от	
непознаването	на	нашите	специфични	
проблеми	 и	 възможностите	 ни	 да	 се	
справяме	с	тях.
 - Понякога стигала ли си до 
отчаяние?

	 -	Ако	кажа	не,	ще	излъжа!	Поня-
кога	дори	ми	е	хрумвало	да	напусна,	
но	 в	 тези	 случаи	 винаги	 си	 мислех,	
че	ако	сега	не	се	справя,	то	едва	ли	
по-късно	 ще	 го	 направя.	 Мислех	 си,	
че	на	което	и	друго	работно	място	да	
отида	-	винаги	ще	има	възможност	да	
изпадна	в	такава	ситуация.
			 Дадох	 си	 сметка,	 че	 за	 човек,	
който	не	се	е	срещал	с	хора	като	нас,	
е	напълно	естествено	да	не	познава	
нашите	 проблеми	 и	 за	 такъв	 човек	
може	 би	 е	 нормално	 да	 реагира	 по-
остро,	 докато	 се	 убеди	 в	 истинските	
ни	възможности.	В	подобни	случаи	не	
друг,	а	ние	сме	тези,	които	трябва	да	
обясним	как	стоят	нещата,	т.е.	нашата	
роля	е	много	ключова.	Ние	сме	тези,	
които	трябва	да	се	включат	в	групата,	
да	 покажем	 възможностите	 си.	 Не	
да	 се	 караме	на	 новите	 си	 колеги,	 а	
спокойно	да	им	обясним	проблемите	
и	 съответно	 начините,	 по	 които	 ги	
решаваме.	Те	не	ги	познават	и	е	най-
добре	да	научат	нещата	от	нас,	а	не	от	
слухове	и	измислици.	Наша	е	грижата	
да	 изясняваме	 както	 проблемите,	
така	 и	 възможностите	 на	 хората	 със	
зрителни	увреждания	и	е	добре	това	
да	се	прави	още	в	самото	начало,	а	не	
да	се	отлага	за	по-добри	времена.	
  - И как се случи това?
			 -	 В	 началото	 работодателката	
ми	 проведе	 разговор	 с	 колегите,	 а	
след	 това	 се	 наложи	 самата	 аз	 да	
им	 обяснявам,	 но	 с	 нормален	 тон	
и	 на	 нормален	 човешки	 език,	 къде	
точно	 срещам	 затруднения,	 да	 им	
обяснявам,	 че	 няма	 нужда	 те	 да	
вършат	 моята	 работа,	 защото	 това	
не	 е	 идеята.	 Когато	 имам	 някакъв	
проблем,	аз	 самата	ще	 ги	помоля	за	
помощ,	 но	 те	 трябва	да	 знаят,	 че	 не	
се	налага	да	вършат	моята	работа.	И	
аз	 като	 тях	 получавам	 заплата,	 и	 аз	
като	 тях	 трябва	и	 значи	искам	да	 си	
заработя	заплатата.
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 - Ти вече имаш немалък 
опит - какво би посъветвала оне-
зи младежи, които искат да се 
интегрират и да работят пълно-
ценно сред зрящите?
	 -	 На	 младите	 хора	 бих	 казала	
да	 търсят,	 да	 не	 се	 отказват,	
независимо	от	преживените	неуспехи	
и	разочарования.	Те	трябва	да	знаят,	
че	 не	 друг,	 а	 те	 трябва	 да	 бъдат	
активната,	търсещата	страна.	Работа	
има	много.	Факт	е,	че	не	всяка	работа	
е	подходяща	за	нас,	но	сред	нас	има	
достатъчно	кадърни	хора,	които,	стига	
да	поискат	и	да	проявят	постоянство,	
могат	да	си	намерят	работа.	Много	е	
важно	да	не	смятат,	че	хората	с	нещо	
са	им	длъжни.	Така	или	иначе	никой	
никому	не	е	длъжен.	Основното	е	да	

вярват	в	себе	си,	да	опознават	добре	
собствения	 си	 потенциал	 и	 да	 не	
престават	да	търсят	и	да	опитват.
			 И	още	нещо	много	съществено.	
Хората	 с	 увреждания	 не	 трябва	 да	
забравят,	 че	 поне	 когато	 става	 дума	
за	 трудова	 реализация,	 човек	 освен	
права	има	и	задължения.

			 Ако	 един	 човек	 наистина	 иска,	
то	 той	ще	намери	начин	да	постигне	
онова,	за	което	се	бори.	Лесните	неща	
вече	 не	 са	 интересни.	 Човек	 трябва	
да	се	бори	и	не	трябва	да	се	отказва,	
защото	животът	си	е	една	непрестанна	
борба	и	професионалната	реализация	
е	част	от	тази	борба.	И	ето	защо	човек	
не	бива	да	се	отказва	още	при	първата	
загубена	битка.

	 Неговите	 имена	 бяха	 много	
повече	 от	 две.	 Най-често	 той	 се	
представяше	 като	 Роми	 Иванов	
Марков	 Димитров	 Стоев.	 „Да	 не	
си	 бил	 в	 затвора?”	 -	 питаха	 го	 по-
осведомени	 негови	 събеседници.	
Да,	 там	 в	 панделите	 обитателите	 се	
водят	винаги	с	четирите	си	имена	за	
по-лесното	им	издирване,	а	и	за	да	не	
стане	някоя	фатална	грешка	–	да	не	
освободят	 или	 пък	 обесят	 не	 когото	
трябва.	 Но	 той	 не	 е	 бил	 и	 един	 ден	
в	 тези	 специални	 места,	 макар	 че	
неговото	 неизтощимо	 биткаджийство	
можеше	 да	 го	 отведе	 и	 там.	 Ако	
беше	 жив,	 през	 тази	 година	 щеше	
да	 празнува	 80-годишен	 юбилей.	 Но	
Роми	за	съжаление	не	доживя	даже	и	
до	50.

		 И	 той	 като	 много	 талантливи	
хора	 е	 епилептик.	 Да	 припомня	 на	

читателите,	 че	 носители	 на	 тази	
свещена	 болест	 (morbus	 sacer)	
са	 световни	 знаменитости	 като	
Хипократ,	 Александър	 Велики,	
Юлий	 Цезар,	 Наполеон,	 Молиер,	
Гюстав	 Флобер,	 Фьодор	 Достоевски,	

ЧЕШИТЪТ РОМИ МАРКОВ
           Ангел СОТИРОВ
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Ван	 Гог,	 Цукуру	 Харада	 и	 много	
други.	 Но	 и	 към	 моя	 херой	 Бог	
проявява	 голяма	 щедрост.	 Той	 има	
абсолютен	 музикален	 слух.	 Говори,	
освен	 български,	 руски,	 румънски,	
есперанто	 и	 турски.	 Притежава	
невъобразим	усет	за	пространствена	
ориентация.	 Кръстосва	 България	
надлъж	 и	 шир,	 прескача	 отвреме	
навреме	 и	 до	 Букурещ	 и	 Констанца.	
На	 гърба	 с	 раница,	 в	 дясната	 ръка	
–	 доста	 здравичък	 бастун,	 в	 лявата	
ръка	 –	 акордеон.	 И	 винаги	 сам,	 без	
придружител!	 С	 акордеон,	 защото	
е	 и	 доста	 добър	 музикант.	 	 	 Фактът,	
че	 определено	 време	 той	 свири	 в	
пловдивския	 ресторант	 „Пекин”,	
ситуиран	 в	 района	 на	 Централни	
гробища,	 е	 достатъчно	 индикативен	
за	професионализма	му.	Въпросният	
музикален	 инструмент	 беше	 почти	
винаги	 негов	 неотлъчен	 спътник.	
И	 собственикът	 му	 бе	 винаги	 готов	
да	 го	 разпъне	 и	 да	 ни	 почерпи	 с	
перфектните	си	изпълнения.

		 Той	е	моят	учител	по	румънски	
и	руски.	Преди	всичко	по	руски!	Учех	
в	 пловдивската	 Вечерна	 гимназия	 и	
имах	 сериозни	 проблеми	 с	 братския	
славянски	 език.	 Най-вече	 с	 неговата	
падежна	система.	И	благодарение	на	
моя	частен	и	безвъзмезден	учител	па-
дежите	се	оказаха	фасулска	работа.
  
	 В	 резултат	 на	 епилепсията,	 а	
може	би	не	само	на	нея,	характерът	на	
Роми	бе	силно	колоритен	и	неособено	
перфектен.	 Въпреки	 своята	 висока	
интелигентност	и	нравствена	чистота,	
той	 беше	 свръхемоционален,	 много	
раним,	експлозивен,	трудно	прощаващ	
лошо	отношение	към	неговата	особа.	
Непрекъснато	 водеше	 битки	 със	
съседи,	индобългари	и	милиционери.	
И	 от	 тези	 нестихващи	 сражения,	
естествено,	 по	 лицето	 и	 по	 други	

открити	 части	 на	 тялото	 му	 нерядко	
имаше	 по-пресни	 или	 по-завехнали	
следи.	 Както	 е	 характерно	 за	
страдащите	от	тази	психоза,	той	често	
в	своята	реч	използваше	умалителни	
имена.	 Например	 ще	 ме	 запита:	 „А	
как	е	онова	говедце	от	Костандово?”.	
Друг	 негов	 стандартен	 въпрос	 беше:	
„Момко,	някой	да	е	умрял,	някой	да	се	
е	оженил,	някой	да	се	е	развел?”.	

		 Проф.	 Стефан	 Илчев	 и	 проф.	
Николай	 Ковачев,	 най-големите	
наши	 изследователи	 на	 българската	
антропонимия,	 не	 включват	 в	
речниците	 си	 името	 му.	 Изглежда	 то	
е	много	рядко,	да	не	кажа	непознато	
за	 нашите	 земи.	 Най-вероятно	 е	
румънско.	Да	не	забравяме,	че	когато	
Роми	се	ражда,	царственият	Балчик	е	
в	рамките	на	румънската	държава.	И	
тъкмо	уникалното	му	име	е	повод	за	
безобидни	закачки	и	явни	провокации.	
От	 безопасна	 дистанция	 набедени	
пловдивски	 зевзеци	 му	 подвикват:	
„Ей,	 Руми,	 накъде	 си	 тръгнал?”.	
Разбирайки,	 че	 името	 му	 е	 нарочно	
сгрешено,	моят	персонаж	им	отговаря:	
„Към	оная	работа	на	майка	ти!”.

		 Макар	и	почти	добри	приятели,	
в	началото	на	1964	г.,	два-три	месеца	
след	 като	бях	избран	 за	 секретар	на	
комсомола,	той	светкавично	ми	лепна	
прякора	Иван-Асен	Георгиев.	Наскоро	
бе	 приключило	 нашумялото	 дело	
срещу	 този	 наш	 дипломат,	 когото	
властите	бяха	обявили	за	предател.	В	
очите	на	Роми	и	аз	изглежда	предавах	
комунистическата	 кауза,	 след	 като	
продължих	да	посещавам	молитвения	
дом	 на	 пловдивските	 адвентисти.	
Не	 му	 минаваха	 на	 него	 моите	
оправдания,	че	имам	изследователски	
любопитства	към	тази	деноминация.	
		 С	 някои	 колеги	 по	 зрително	
увреждане	 той	 си	 беше	 твърде	
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провокативен.	 Например	 никога	
не	 пропущаше	 да	 запита	 доста	
настойчиво	 на	 румънски	 един	
слабовиждащ	 съсъдбеник,	 известен	
с	 донжуанските	 си	 забежки:	 „Колко	
пъти	 изчука	 жената	 на	 Гошо?”.	 А	
обектът	 на	 вербалната	 агресия	 си	
пущаше	боята	и	му	се	молеше	почти	
коленопреклонно:	 „Роми,	Роми,	стига	
с	твоите	закачки!”.
		 И	към	Роми	имам	един	немалък	
грях.	 По	 онова	 време	 пребивавах	
като	 клет	 емигрант	 във	 Варна.	 Бях	
уволнен	 от	 пловдивския	 „Успех”	
заради	 двучасова	 самоотлъчка.	
Самоотлъчката	 бе	 само	 претекст,	
действителната	 причина	 бяха	 мои	
критикарски	 изблици	 и	 към	 новия	
ни	 директор	 Георги	 Даракчиев.	 И	
варненското	предприятие	на	слепите,	
след	 известни	 колебания	 и	 след	
енергична	 интервенция	 от	 страна	 на	
председателя	 Иван	 Илиев,	 ме	 прие	
на	работа.	Бях	се	обзавел	и	с	интимна	
приятелка.	 С	 нея	 се	 готвехме	 да	
празнуваме	 някаква	 Нова	 година.	 И	
часове	преди	тържеството	Роми	звъни	
на	вратата	и	се	моли	да	бъде	с	нас.	
Но	приятелката	ми	се	противопостави	
доста	категорично.	Не	успях	да	прео-
долея	 нейната	 съпротива	 и	 Роми	 си	
тръгна	дълбоко	огорчен.	
		 Има	си	и	той	една	голяма,	много	
голяма	любов.	Още	от	училището	 за	
слепи,	с	инициали	М.	Ст.,	две	години	
по-голяма	от	него.	И	тя	май	си	остава	
единствената	 му	 обич.	 Дамата	 може	
и	 да	 не	 е	 подозирала	 за	 неговите	
чувства.	Но	като	образцов	епилептик	
той	си	й	остава	верен	до	края	на	дните	
си.
		 Водеше	изключително	природо-
съобразен	 начин	 на	 живот.	 Беше	
заклет	 вегетарианец,	 не	 близваше	
и	 капка	 алкохол.	 Разходките	 и	
излетите	бяха	неговото	всекидневие.	
Под	 благотворното	му	 	 влияние	 и	 аз	

вегетарианствах	 години	 наред.	 И	
от	 доскорошния	 си	 вегетариански	
имидж	 все	 още	 си	 патя.	 Много	 от	
гостолюбивите	 ми	 домакини	 не	
предвиждат	 за	 мен	 никакви	 месни	
блюда…
		 В	 края	 на	 тази	 история	 ми	 се	
иска	 да	 разкажа	 и	 за	 удивителната	
човечност	 на	 председателя	 Иван	
Илиев.	 Към	 него	 се	 обръща	 нашият	
герой	за	парична	подкрепа.	За	края	на	
60-те	 години	 на	 миналия	 век	 сумата	
не	е	никак	малка	–	1200	лева,	около	
15	-	20	тогавашни	минимални	заплати.	
Тези	пари	са	му	необходими,	за	да	си	
направи	 вноска	 за	 апартамент.	 Със	
своята	пенсийка	от	57	лева	той	никога	
не	 би	 могъл	 да	 събере	 въпросните	
пари,	за	да	кандидатства	за	жилищен	
заем.	Бил	търсил	дори	съдействието	и	
на	някогашното	държавно	и	партийно	
величие	 Вълко	 Червенков,	 който	 му	
отговорил:	„Момче,	аз	сега	съм	никой!”.	
По	 това	 време	 и	 организацията	 на	
българските	 слепи	 не	 бе	 в	 цветущо	
финансово	положение.	А	и	заместници	
на	 председателя	 Илиев	 са	 Тодор	
Шошев	 и	 Желязко	 Пеев	 -	 желязно	
икономични,	 треперещи	 над	 всяка	
съюзна	стотинка.	Как	председателят	е	
убедил	своите	заместници	и	членове-
те	 на	 съюзното	 бюро,	 но	 чудото	 се	
случва	и	молителят	получава	нужните	
парични	 средства,	 а	 след	 време	 и	
едно	 малко	 апартаментче	 на	 ул.	
„Вратцата”,	 в	 близост	 до	 жилищния	
комплекс	на	слепите.	Но	за	съжаление	
в	 това	 отдавна	 жадувано	 жилище	
Роми	живее	само	няколко	години…	И	
от	парите	на	ССБ,	от	забележителното	
добротворство	 на	 председателя	
Илиев	след	силно	подранилата	смърт	
на	Роми	се	възползва	неволно	баща	
му…	Макар	че,	доколкото	си	спомням,	
отношенията	 син	 -	 баща	 не	 бяха	
никак	добри.	Но	такава	е	била	волята	
Божия…	
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 В	 продължение	 на	 почти	
55	 години	 Съюзът	 на	 слепите	 в	
България	 осигурява	 на	 своите	 чле-
нове	 възможности	 за	 достъп	 до	
световното	 и	 националното	 лите-
ратурно	 богатство.	 В	 началото	 бя-ха	
обикновените	 магнитни	 ленти,	 пре-
минахме	 през	 аудио	 касетите,	 за	 да	
се	възползваме	от	възможностите	на	
новите	 цифрови	 технологии,	 което	
доведе	 до	 значително	 подобрение	
на	 качеството	 на	 записваните	 книги	
и	 улесни	 читателите,	 предоставяйки	
им	 много	 по-лесен	 начин	 за	
достъп	 до	 фондовете	 на	 съюзната	
фонобиблиотека.	 В	 изпълнение	 на	
поставената	 задача	 за	 разширяване	
на	 обхвата	 и	 улесняване	 на	 до-
стъпа	чрез	използването	на	интернет	
технологиите	 колектив	 от	 висококва-
лифицирани	 програмисти	 от	 „Stack-
Port”	Ltd	-	компания,	специализирана	
в	 областта	 на	 информационните	
технологии,	 заедно	 със	 специалисти	
от	ССБ	разработи	система	за	интернет	
достъп	до	базата	на	фонобиблиотека-
та	на	ССБ.	От	15.06.2017	г.	системата	
е	в	експлоатация	и	може	да	се	ползва	
от	 всеки,	 който	 се	 регистрира,	 като	
спазва	следните	правила,	съобразени	
с	изискванията	на	Министерството	на	

културата	–	дирекция	„Авторски	права	
и	сродни	права”:	

- КОЙ ИМА ПРАВО 
ДА ИЗПОЛЗВА СЪЮЗНАТА 

АУДИО БИБЛИОТЕКА?

		 Всеки	със	зрителни	увреждания,	
удостоверени	 с	 решение	 на	 ТЕЛК	
за	загуба	на	зрение	над	71%	 	 (втора	
група	инвалидност	по	зрение).
 
 - КАК СТАВА ТОВА?

	 Необходимо	е	да	се	регистрира-
те	 в	 нашия	 сайт	 -	 https://webaudio.
stackport.com,	 като	попълните	всички	
данни	 (ССБ	 е	 съхранител	 на	 лични	

данни	 съгласно	 изискванията	 на	
Закона	за	защита	на	личните	данни).
		 След	 получаването	 на	 одобре-
ние	от	администратора	на	системата	
имате	 възможност	да	 изтегляте	до	 5	
заглавия	за	десетдневен	период.
		 Нямате	право	да	презаписвате	и	
разпространявате	свалените	заглавия	
и	 носите	 наказателна	 отговорност	
в	 съответствие	 с	 разпоредбите	 на	
Закона	 за	 защита	 на	 авторските	 и	
сродните	на	тях	права!
	 Попълнете	 внимателно	 всички	
полета	 на	 регистрационната	 форма	
и	 прикачете	 снимка	 на	 ТЕЛК-овото	
решение.	След	проверка	на	верността	

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП ДО АУДИО КНИГИ
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на	 данните	 от	 администратора	
на	 системата	 ще	 получите	 имейл	
с	 потвърждение	 или	 отказ	 за	
регистрация.	 След	 положителен	
отговор	 вие	 получавате	 право	 да	
изтегляте	 избраните	 от	 вас	 заглавия	
съгласно	инструкциите	по-долу.

- КАК ДА СИ ИЗТЕГЛИМ КНИГА?

		 След	успешната	си	регистрация	
вие	 можете	 да	 изберете	 желаното	
от	 вас	 заглавие	 и	 да	 го	 свалите	 на	
компютъра	си,	като	се	ръководите	от	
следните	съображения:

 А. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА КАТАЛОГ

	 Каталогът	 включва	 всички	 на-
лични	 заглавия	 в	 базата,	 подредени	
по	 азбучен	 ред.	 Изберете	 желаното	
заглавие,	като	активирате	съответния	
линк.	 Въведено	 е	 ограничение	 -	 в	
десетдневен	период	може	да	свалите	
до	пет	заглавия.

Б.  ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ТЪРСАЧКА

		 Друг	начин	за	избор	на	желано	
от	 вас	 заглавие	 е	 чрез	 използването	
на	 намиращата	 се	 в	 прозореца	 на	
каталога	машина	за	търсене.	С	нейна	
помощ	можете	да	направите	избор	по	
най-различни	признаци	–	по	заглавие,	
по	автор,	по	раздел	и	така	нататък.	

В. ЛЕНТА С МЕНЮТА

		 Предвидени	са	редица	функцио-
налности,	 осигуряващи	 възможности	
за	по-лесно	навигиране	в	сайта:
	 1.	 Каталог	 –	 съдържа	 пълната	
информация	за	наличните	заглавия	в	
базата.	Заглавията	с	индекс,	започващ	
с	буквата	N,	 са	новозаписани,	 тези	с	
V	са	възстановени	от	Златния	фонд,	
а	тези	с	начална	буква	S	обозначават	
говорещите	списания.
	 2.	В	рубриката	 „Нови	заглавия”	
може	да	видите	заглавията,	записани	
през	последния	месец	и	да	изберете	
харесваните	от	вас,	като	се	съобразите	
с	ограничителните	условия.
	 3.	В	 „Моите	книги”	може	да	на-
правите	 справка	 за	 прочетените	 от	
вас	заглавия.
	 4.	В	„Контакт”	имате	възможност	
да	изпратите	имейл	с	вашето	мнение	
или	проблеми,	които	сте	срещнали	при	
използването	на	онлайн	фонотеката.
	 5.	В	„Профил”	може	да	направите	
промени	в	данните	на	вашия	профил.

АКО НЯМАМ КОМПЮТЪР?

	 Тези	 наши	 читатели,	 които	
нямат	персонален	компютър,	но	имат	
устройства,	 които	 могат	 да	 четат	 от	
флаш	памети,	могат	да	се	възползват	
от	 новите	 възможности	 за	 достъп,	
като	 отидат	 в	 съответния	 клон	 на	
съюзната	 фонобиблиотека	 и	 там	
упълномощеното	лице	ще	им	запише	
желаните	заглавия.
	 Надяваме	се	 тази	информация	
да	е	полезна	и	пожелаваме	на	нашите	
читатели	приятни	часове	с	избраните	
от	тях	заглавия.	Ето	линка	към	новия	
сайт:	https://webaudio.stackport.com/.	
		 Същия	може	да	намерите	и	на	
сайта	 на	 ССБ	 в	 рубриката	 „Полезни	
връзки”.

     Стоян ВАСЕВ
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Международен форум на Националната асоциация 
на ресурсните учители

На	 23	 и	 24	 юни	 в	 хотел	
„Сити”	 -	 Стара	 Загора	 се	 проведе	
Международен	 форум	 по	 проект	
„Erasmus	 4	 VIP”	 на	 Националната	
асоциация	 на	 ресурсните	 учители	
(НАРУ).		

Проектът	 беше	 насочен	 към	
интеграцията	 на	 младежи	 със	

зрителни	 затруднения	 и	 повишаване	
на	 участието	 им	 в	 процесите,	 свър-
зани	 с	 неправителствения	 сектор	 в	
България,	 Румъния,	 Гърция,	 Кипър	
и	 Македония.	 Поздравителни	 слова	
поднесоха	 официалните	 гости	 от	
Стара	 Загора:	 Петя	 Чакърова	 -	
зам.	 областен	 управител,	 Татяна	
Димитрова	 -	 Регионално	 управление	
на	 образованието,	 Дина	 Желева	 -	
председател		на	РСО	към	ССБ	и	други.

След	 обявяването	 на	 постиг-
натите	 резултати	 по	 проекта	 от	
д-р	 Емануела	 Стоилова	 интерес	
предизвикаха	лекциите	на:

-	 проф.	 дпн	 Владимир	 Радулов	
–	 „Социални	 проблеми	 на	 хора	 с	
увредено	зрение”,

-	 Милена	 Минкова	 -	 РЦПППО	
(Регионален	 център	 за	 подкрепа	
на	 процеса	 на	 приобщаващо	

образование)	 -	 Стара	 Загора,	 –	
„Сензорно	 интегративна	 терапия	 -	
средство	 за	 приобщаване	 на	 децата	
със	 специални	 образователни	
потребности”,

-	 Владимир	 Кършев	 -	 НЦРС	
Пловдив,	–	„Специални	технологии	за	
хора	с	нарушено	зрение”,

-	 Стоян	 Павлов	 –	 РЦПППО	 -	
Пазарджик,	–	„Техники	за	придвижване	
с	бял	бастун	и	игри	за	незрящи”,

-	 Цветинка	 Карамфилова	 –	
РЦПППО	 -	 Пловдив,	 –	 „Техники	 за	
придвижване	с	виждащ	водач”.

По	 време	 на	 кафе	 паузите	 бе	
демонстрирано	 писане	 на	 брайл	 с	
пихтова	машина	от	Веселка	Петрова	
от	РЦПППО	-	Стара	Загора.	Полезен	
подарък	 за	 нуждите	 на	 Регионалния	
център	 в	 Стара	 Загора	 бяха	 трите	
брайлови	 машини,	 предоставени	 от	
общинския	 съветник	 от	 партия	 ГЕРБ	
Виктор	Драголов.	

	 За	 да	 се	 постигнат	 по-високи	
резултати	е	необходимо	да	се	обединят	
усилията	 за	 усъвършенстване	 на	
процеса	 на	 интегрираното	 обучение.	
Да	се	наблегне	на	по-задълбоченото	
обучение	 в	 брайловото	 писмо	 и	
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	 Музикалните	 формации	 и	
танцовият	 състав	 от	 РО	 София	
към	 Съюза	 на	 слепите	 в	 България	
направиха	истински	фурор	в	Етрополе.	
На	6	юли	в	пълната	зала	на	Народно	
читалище	 „Тодор	 Пеев	 –	 1871”	 те	
превзеха	 сърцата	 на	 местните	 хора	
и	 доказаха,	 че	 изкуството	 е	 не	 само	
универсален	 език	 за	 общуване,	 но	
и	 прекрасно	 средство	 за	 социално	
включване.

		 Концертът	 под	 надслов	
„Заедно	в	Етрополе”	започна	с	кратка	
официална	част,	в	която	приветствия	
поднесоха	Росица	Иванова	–	началник	
на	 отдел	 „Социална	 политика,	 спорт	
и	 туризъм”	 към	 община	 Етрополе,	
и	 председателят	 на	 ССБ	 Васил	
Долапчиев.	След	нея	 водещата	Катя	
Спасова	даде	летящ	старт	на	купона	
с	 представянето	 на	 момичетата	 от	
група	 „В	Шоплука”,	 които	разтърсиха	

сцената	 със	 зашеметяващ	 тракийски	
танц,	 последван	 от	 две	 прекрасни	
песни	 от	 Македонския	 край	 на	
родината	 ни,	 изпълнени	 от	 Димитър	
Захариев.	 Дойде	 ред	 и	 за	 второто	
появяване	на	сцената	на	„В	Шоплука”,	
този	път	с	нещо	действително	шопско	
–	едно	стройно	„Петрунино	хоро”.	
		 В	 град	 с	 над	 2500-годишна	
история	 нямаше	 начин	 да	 се	
мине	 и	 без	 старите	 градски	 песни.	
Вокална	 група	 „Люлин”	 демонстрира	
високата	си	класа	с	„Недей”	и	„Нежни	
виолетки”.	 Особено	 радушно	 бяха	
приети	 и	 оригиналните	 парчета	
на	 група	 „Феникс”	 с	 ръководител	
Георги	 Холянов.	 Останала	 сама	 на	
сцената,	 Моника	 Методиева	 разтопи	
балканджийските	 души	 с	 невероятно	
красиво	 изпълнение	 на	 не	 толкова	
известната	 балада	 на	 Лили	 Иванова	

работата	 с	 компютри	 при	 подходяща	
достъпна	 мобилна	 и	 социална	
среда.	 Да	 се	 води	 активен	 диалог	
с	 представители	 на	 бизнеса,	 да	 се	
отразяват	по-пълно	успехите	и	изявите	
на	 отличилите	 се	 деца	 и	 младежи	
от	 медиите.	 Убедена	 съм,	 че	 днес	

повече	отвсякога	в	името	на	бъдещето	
на	 ССБ	 приоритетна	 наша	 задача	 и	
отговорност	 е	 да	 работим	 сериозно	
за	 привличане	 и	 приобщаване	 на	
младите	 хора	 за	 тази	 благородна	 и	
високохуманна	кауза.	

                                                              
Дина ЖЕЛЕВА

Съзвездие в Етрополе
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„По	 жицата”,	 а	 след	 нея	 и	 Катрин	
Димитрова	 не	 остана	 по-назад	 с	
артистична	интерпретация	на	песента	
от	филма	„Брилянтин”	–	„The	one	that	
I	want”.	Любимецът	на	цяла	България	
Кристиян	Григоров	–	Крис	пък	зарадва	
съгражданите	 си	 с	 вечното	 парче	 на	
„Бийтълс”	–	„Вчера”.	Вечерта	трябваше	
да	 завърши	 с	 две	 изпълнения	 на	
„Веселите	 момчета”,	 но	 етрополци	
не	позволиха	това	да	се	случи	–	след	
„Обичам	те	завинаги”	и	„Любовта,	без	
която	не	можем”	те	с	аплодисментите	
си	направо	принудиха	Светльо,	Сашо	
и	Тошко	да	излязат	на	бис!	

		 Накрая,	 разбира	 се,	 за	 нашите	
звезди	 имаше	 и	 огромна	 кошница	
цветя	 от	 кмета	 на	 Етрополе	 генерал	
Димитър	 Димитров,	 поднесена	 от	
PR-а	на	общината	Йоана	Матеева.
 
		 Успехът	на	„Заедно	в	Етрополе”	е	
безусловен	и	закономерен.	В	неговата	
основа	 стоят	 организационните	
умения	 на	 председателя	 на	 РО	
София	 към	 ССБ	 Асен	 Алтънов,	
професионализмът	 на	 музикалния	
редактор	 на	 проявата	 Тодор	 Митев,	
майсторски	 направеният	 рекламен	
радио	 клип	 от	 страна	 на	 Митко	
Захариев	 и,	 напълно	 естествено,	
огромният	 талант	 на	 изпълнителите.	
Важно	е	този	формат	да	продължи	да	

се	развива	и	занапред.	Това	е	един	от	
чудесните	 начини	 хората	 с	 увредено	
зрение	 да	 покажат	 по	 убедителен	
начин	 пред	 българското	 общество	
своите	 възможности,	 да	 излязат	 от	
социалната	 изолация,	 да	 намерят	
своите	 бъдещи	 работодатели,	
партньори	 и	 приятели.	 Със	 своето	
топло	гостоприемство,	с	неприкритото	
си	 възхищение,	 с	 искрената	 си	
съпричастност	 етрополци	 показаха,	
че	съвременният	нашенец	има	силно	
развито	 социално	 чувство,	 но	 сякаш	
не	е	достатъчно	информиран,	за	да	го	
изяви	в	достатъчно	висока	степен.				

		 Няма	 по-добър	 бизнес	 от	
шоубизнеса!	 Съзвездието	 от	 Регио-
нална	 организация	 –	 София	 към	
Съюза	на	слепите	в	България	покори	
Етрополе.	Защо	следващото,	взето	на	
абордаж	място	да	не	е	Париж,	Лондон,	
Лас	 Вегас	 или	 Холивуд!?	 Казват,	 че	
човек	 е	 толкова	 голям,	 колкото	 са	
големи	мечтите	му!		

Петър КАЛИНОВ 
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	 На	 8	 и	 9	 юли	 тази	 година	
за	 11-и	 път	 в	 Перник	 се	 проведе	
многожанровият	фестивал	на	хората	
с	 увреждания.	 Неуморимата	 Анита	
Тараланска	организира	това	събитие	
с	 много	 любов	 и	 всеотдайност,	 в	
името	на	приятелството	и	дружбата	
между	 всички	 полузабравени	 от	
държавата	 физически	 увредени	
български	граждани.
		 Два	 дена	 на	 сцената	 пред	
читалището	 в	 квартал	 Църква,	 кой	
от	 кой	 по-талантливи	 и	 изпълнени	
с	 невероятна	 емоция,	 се	 редуваха	
индивидуални	 изпълнители,	 дуети	 и	
групи.
		 Почетен	 от	 вицепрезидента	 на	
Република	България	 госпожа	Илияна	
Йотова	 и	 омбудсмана	 госпожа	 Мая	

Манолова,	фестивалът	достигна	своя	
апогей	с	изключително	лиричния	глас	
на	македонския	славей	Илия	Луков.	
Феерията	 от	 красиви	 български	 и	
македонски	 носии	 разпръскваше	
искри	 от	 багри	 на	 аранжираната	 с	
много	вкус	просторна	сцена.
		 Над	 2000	 изпълнители	 от	
цяла	 България	 показаха	 своите	
музикални	и	творчески	умения	пред	

многобройната	 пернишка	 публика.	
Самите	 участници	от	 своя	 страна	 се	
насладиха	 на	 прекрасните	 гласове	
на	Екатерина	Топалова	и	Александър	
Мутафчиев,	 които	 поднесоха	 на	
присъстващите	 на	 фестивала	
45-минутен	 концерт	 от	 най-великите	
български	оперети.
		 Компетентното	 жури	 с	 пред-
седател	Мими	Иванова	 награди	 най-
добре	 представилите	 се	 с	 грамоти,	
медали	и	плакети.
		 Единадесетият	 многожанров	
фестивал	 на	 хората	 с	 увреждания	
отмина,	 оставяйки	 в	 сърцата	 на	
участниците	спомена	за	много	музика	
и	нови	преживявания.	Тук	на	сцената	
в	 Перник	 те	 доказаха,	 че	 хората	 с	
увреждания	 не	 са	 по-различни	 от	
другите,	 а	 напротив	 -	 поставени	 в	
подходящи	 условия,	 те	 са	 достойни	
за	 уважение	 и	 равнопоставеност	 в	
обществото.

Кирил ДАМЯНОВ

ХІ многожанров фестивал 
на хората с увреждания – Перник 2017
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Политиката	 на	 организацията	
през	 текущата	 година	 включва	
заложените	 дейности	 в	 Програмата	
за	мандата	 2016	 -	 2021	 г.,	 приета	 на	
първото	заседание	на	XVII	Национално	
общо	 събрание	 на	 пълномощниците	
на	 ССБ.	 Тя	 включва	 мероприятия,	
планирани	в	изпълнение	на	предмета	
на	 дейност	 на	Сдружението,	 и	 взети	
решения.	 Програмата	 гарантира	
устойчиво	развитие	на	организацията	
и	 многообразие	 от	 социални	 услуги,	
осигуряващи	пълноценното	социално	
включване	 на	 хората	 с	 нарушено	
зрение.	 Тя	 е	 отворен	 за	 допълване	
документ,	 който	ще	 бъде	 обогатяван	
в	 зависимост	 от	 динамиката	 на	
обществените	процеси	в	страната.

I. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ И 
ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Съюзът	 на	 слепите	 в	 България	

трябва	 да	 продължи	 да	 бъде	
основният	 национален	 защитник	 на	
човешките,	гражданските,	социалните,	
икономическите	 и	 други	 права	 на	
хората	със	зрителни	увреждания	и	да	
работи	за	подобряване	на	качеството	
техния	 живот	 чрез	 пълноценната	
им	 ресоциализация	 в	 обществото.	
Основните	ни	задачи	в	тази	област	са:

На	национално	равнище:
1.	Участие	с	експерти	в	дейността	

на:
А)	 Националния	 съвет	 за	 ин-

теграция	на	хората	с	увреждания	към	
Министерски	съвет.	

Б)	 Работни	 групи	 за	 промени	
на	 националното	 законодателство	 в	
областта	 на	 хората	 със	 специфични	
възможности,	 синхронизиращи	 го	 с	
Конвенцията	 на	 ООН	 за	 правата	 на	
хората	с	увреждания.

В)	 Комитетите	 за	 наблюдение	
на	 оперативните	 програми	 –	 „Раз-
витие	на	човешките	ресурси”,	„Добро	
управление”,	 „Иновации	 и	 конку-
рентоспособност”.	

2.	 Участие	 в	 процеса	 и	 из-
работването	 на	 мониторинговия	 док-
лад	 за	 България	 за	 изпълнение	 на	
Конвенцията	 на	 ООН	 за	 правата	 на	
хората	с	увреждания.	

3.	Изграждане	на	лоби	и	ползо-
творни	 контакти	 с	 представители	 на	
Народното	събрание,	правителството,	
държавни	 и	 изпълнителни	 агенции	 и	
други	институции.	

4.	 Провеждане	 на	 срещи	 с	 на-
ционалните	ръководства	на	основните	
политически	партии,	участващи	в	пар-
ламентарните	избори	от	2017	г.,	с	цел	
реализиране	на	политики	за:

А)	развитие	на	социалните	услу-
ги	и	социалното	подпомагане;	

Б)	 обвързване	 на	 социалните	
плащания	с	линията	на	бедността;	

В)	 повишаване	 на	 размера	 за	
пенсии,	чужда	помощ,	интеграционни	
добавки	и	други;	

Г)	 повишаване	 на	 размера	 на	

ПРОГРАМА  ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017
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средствата	 за	 субсидирана	 заетост	
на	хора	с	увреждания	в	националната	
програма	за	обучение	и	заетост.	

5.	 Изработване	 на	 съвместни	
ста-новища	 с	 национално	 предста-
вителните	 организации	 на	 и	 за	
хора	 с	 увреждания	 по	 изменение	 и	
допълнение	 на	 националното	 зако-
нодателство	 в	 различни	 области	
и	 подготовката	 на	 нови	 закони	 за	
интеграция	 на	 хората	 с	 увреждания,		
социалното	подпомагане,	социалните	
услуги	и	други.	

6.	 УС	 на	 ССБ	 да	 разработи	
проект	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Устава	на	организацията,	който	да	
бъде	 внесен	 на	 второто	 заседание	
на	ХVІІ	НОСП.	Преди	приемането	им	
те	 да	 бъдат	 обсъдени	 с	 ръководния	
актив	на	сдружението.			

7.	 УС	 на	 ССБ	 да	 синхронизира	
ВСНД	 с	 приетите	 промени	 в	 Устава	
на	 сдружението.	 Също	 така	 да	
нанася	 корекции	 в	 тях	 в	 зависимост	
от	 промяната	 на	 приоритетите,	
финансовите	 ресурси,	 организацион-
ната	структура	и	други,	произтичащи	
от	политиката	на	организацията.	

8.	 Редовно	 актуализиране	 на	
сайта	на	ССБ	в	частите:

А)	национално	законодателство,	
регламентиращо	правата	на	хората	с	
увреждания.

Б)	ВСНД.

На	регионално	равнище:
1.	Във	връзка	с	парламентарните	

избори	 през	 текущата	 година	 да	 се	
проведат	срещи	с	кандидати	за	народни	
представители	и	местни	ръководства	
на	 основните	 политически	 партии	
от	 всеки	 регион.	На	 тях	 да	 се	 връчи	
меморандум	за	основните	искания	на	
сдружението.	

2.	Участие	на	представители	на	
РСО	 в	 местните	 обществени	 съвети	
за	интеграция	на	хората	с	увреждания	

и	 допринасяне	 за	 развитието	 на	
ефективни	 общински	 социални	
политики	в	областта	на:

А)	Повишаване	на	достъпността	
на	 архитектурната	 и	 транспортната	
среда.	

Б)	 Развитие	 на	 социалните	
услуги.

3.	 Периодично	 запознаване	 на	
членовете	на	ССБ	с	техните	права	и	
оказване	на	помощ	при	реализацията	
им.	Провеждане	на	обучение	на	актива	
в	тази	област	с	цел	предоставяне	на	
необходимите	консултации.	

Общи	задачи:
Активно	 да	 се	 работи	 с	 на-

ционалните	 и	 местни	 медии	 за	
популяризиране	на	дейността	на	ССБ	
с	 цел	 промяна	 на	 отношението	 на	
обществото	към	проблемите	и	правата	
на	хората	със	зрителни	увреждания	и	
оказване	на	въздействие	за	приемане	
на	подходящи	социални	политики.	

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 
КАДРОВА ПОЛИТИКА 

		1.	 Да	 се	 осигурят	 подходящи	
условия	 и	 финансов	 ресурс	 за	
организиране	на	заседанията	на:

А)	 XVII	 Национално	 общо	 съб-
рание	на	пълномощниците	на	ССБ;	

Б)	 Управителния	 съвет	 и	 Кон-
тролния	съвет	на	ССБ;	

В)	 отчетните	 събрания	 на	 тери-
ториалните	организации;

Г)	 управителните	и	 контролните	
органи	 на	 регионалните	 и	 терито-
риалните		организации.

2.	 УС	 на	 ССБ	 да	 разработи	
модел	за	системно	активно	издирване	
и	 работа	 с	 потенциални	 членове	 на	
Сдружението.	

3.	 Да	 се	 проведе	 обучение	 на	
председателите	 на	 РСО	 и	 ТСО	 за	
работа	с	потенциалните	членове.	

4.	 Клубовете	 за	 интеграция	
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на	 хора	 със	 зрителни	 увреждания,	
функциониращи	 в	 страната,	 да	
продължат	 да	 се	 утвърждават	 като	
центрове	за:

А)	предлагане	на	социални	услуги	
и	помощно-технически	средства;

Б)	 юридически	 консултации	 за	
правата	на	членовете	на	сдружението;

В)	 контакти	 и	 обмен	 на	
информация	между	членовете;

Г)	 художествено-творчески	 и	
спортно-туристически	 изяви,	 про-
вежане	на	лекции	и	семинари;	

Д)	 чествания	 на	 национални	
и	 регионални	 празници,	 събития	 от	
историята	на	организацията	и	други.

5.	 Да	 се	 въведе	 3-месечно	 съ-
биране	на	статистическа	информация	
за	дейността	на	организацията	с	цел	
изготвяне	на	отчети	за	изразходваните	
средства	 от	 субсидията	 от	 Дър-
жавния	 бюджет,	 представени	 пред	
Министерството	 на	 финансите,	 Ми-
нистерството	 на	 труда	 и	 социална	
политика,	 Сметната	 палата	 и	 други	
контролни	институции.	

6.	Да	продължи	попълването	на	
годишните	 организационни	 отчети,	
отразяващи	 цялостната	 дейност	 на	
сдружението.

7.	 С	 цел	 повишаване	 на	
активността	 на	 организацията	 и	
кадровият	й	потенциал	председателят	
на	 ССБ	 да	 провежда	 периодично	
срещи	 за	 обсъждане	 на	 политиката	
на	ССБ	в	областта	на	интеграцията	на	
хората	без	зрение	с:

А)	 регионалните	 и	 терито-
риалните	ръководни	органи;

Б)	 актива	 и	 членовете	 на	
сдружението;

В)	 младежи	 до	 35-годишна	 въз-
раст.	

8.	 РСО	 и	 ТСО	 системно	 да	
работят	 с	 младежите,	 членуващи	
в	 организацията	 и	 да	 подкрепят	
техни	 инициативи,	 допринасящи	

за	 личностното	 им	 развитие	 и	
включването	им	в	дейността	на	ССБ.	

9.	 С	 цел	 популяризиране	 на	
дейността	 на	 ССБ	 да	 бъдат	 от-
печатани:

А)	 брошура	 „Когато	 сте	 с	 хора	
без	зрение”;

Б)	дипляна	„Заедно	за	по-добро	
бъдеще”.

ІII. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ 

СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА
		Съюзът	на	слепите	в	България	

в	 партньорство	 с	 Националния	 цен-
тър	 за	 рехабилитация	 на	 слепи	 -	
Пловдив	 и	 центровете	 за	 социална	
рехабилитация	и	интеграция	на	хора	
със	 зрителни	 увреждания	 трябва	 да	
продължи	 да	 развива	 всички	 форми	
на	 социална	 рехабилитация	 за	 хора	
с	 нарушено	 зрение,	 допринасящи	 за	
придобиване	на	умения	за	независим	
живот.	

		Ние	планираме	да:
1.	Съюзът	на	слепите	в	България	

да	създаде	необходимата	организация	
за	 качествено	 изпълнение	 на	 дого-
ворите	за	възлагане	на	управлението	
на	 социалната	 услуга	 в	 общността	 -	
Център	 за	 социална	 рехабилитация	
и	интеграция	на	незрящи,	в	градовете	
София,	Габрово,	Перник	и	Русе.

2.	 С	 цел	 утвърждаване	 на	
сдружението	 като	 национален	
доставчик	 на	 социални	 услуги	 за	
хора	 със	 зрителни	 увреждания	 ССБ	
да	 участва	 в	 обявени	 от	 общините	
конкурси	за	възлагане	на	управлението	
на	 социалната	 услуга	 в	 общността	 -	
Център	за	социална	рехабилитация	и	
интеграция.

3.	Регионалните	ръководства	на	
ССБ	 да	 продължат	 партньорството	
с	 центровете	 за	 социална	 рехаби-
литация	 и	 интеграция	 на	 хората	 със	
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зрителни	 увреждания	 към	 общините	
и	 да	 съдействат	 за	 осигуряване	
на	 потребители,	 проучване	 на	 по-
требностите	 на	 съюзните	 членове,	
усъвършенстване	 на	 предлаганите	
услуги	 и	 организиране	 на	 съвместни	
мероприятия.	

4.	 ССБ	 и	 Националният	 център	
за	рехабилитация	на	слепи	-	Пловдив	
да:	

А)	 информират	 членовете	 на	
организацията	за	предлаганите	услуги	
в	 Центъра	 и	 насочват	 незрящите	
за	 включване	 в	 курсове	 за	 основна	
рехабилитация	 и	 професионално	
обучение,	провеждани	от	него.

Б)	 организират	 семинар	 за	
обучение	 на	 кадрите,	 работещи	 в	
центровете	 за	 социална	 рехаби-
литация	и	интеграция.	

5.	Съюзът	на	слепите	в	България	
да	разширява	гамата	на	предлаганите	
помощно-технически	 средства	 и	 да	
поддържа	необходимата	информация	
за	 тях	 в	 сайта	 на	 организацията.	
Сдружението	да	осигурява	финансов	
ресурс	 от	 бюджета	 си	 и	 дарители	 за	
безвъзмездно	 или	 при	 облекчени	
условия	 предоставяне	 на	 помощно-
технически	средства	на	членовете	на	
организацията.	

6.	 Да	 продължи	 дейността	 за	
подобряване	 на	 достъпността	 на	
архитектурната	 и	 транспортната	
среда.	 Комисии	 от	 съюзни	 членове,	
притежаващи	 необходимата	 експер-
тиза,	 периодично	 да	 извършват	
оглед	 и	 оценка	 на	 населените	места	
и	 да	 съставят	 протоколи	 за	 на-
личните	 бариери.	 Председателите	
на	РСО	и	ТСО	да	провеждат	срещи	с	
кметове,	 главни	архитекти,	общински	
съветници,	 дирекциите	 „Устройство	
на	 територията”	 и	 други	 с	 цел	 ак-
центиране	 на	 вниманието	 им	 върху	
необходимостта	 урбанизираните	 те-
ритории	 да	 бъдат	 достъпни	 за	 хора	

с	 нарушено	 зрение.	 Да	 се	 следи	 за	
ефективното	 прилагане	 на	 Наредба	
№	 4	 от	 1.07.2009	 г.	 за	 „Проектиране	
и	 поддържане	 на	 строежите	 в	 съ-
ответствие	с	изискванията	за	достъпна	
среда	 за	 населението,	 включително	
за	 хората	 с	 увреждания”,	 чл.	 9	 от	
„Конвенцията	за	правата	на	хората	с	
увреждания”	на	ООН	и	транспортните	
регламенти	на	Европейския	съюз.

7.	 Комисията	 за	 достъп	 до	
сайтовете	 на	 държавни	 и	 общински	
институции,	търговски	фирми	и	други	
да	 извърши	 оценка	 на	 сайтовете	 на:	
„Kaufland”,	„METRO”,	„Billa”	и	„Lidl”.

IV. ИНФОРМАЦИОННА, 
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ
1.	 Да	 продължи	 издаването	 на	

списание	 „Зари”	 като	 печатен	 орган	
на	 ССБ.	 То	 трябва	 да	 предлага	 ин-
формация	за:

А)	 Организационния	 живот	 на	
сдружението.

Б)	Дейността	на	ССБ	в	областта	
на	защитата	на	правата	на	хората	без	
зрение.

В)	 Проведени	 интервюта	 с	
представители	 на	 държавната	 и	
общинската	 власт,	 отнасящи	 се	 до	
секторните	 политики	 за	 социално	
включване	 на	 хората	 със	 зрителни	
проблеми.

Г)	Технически	новости,	свързани	
с	компенсация	на	зрението	и	достъпа	
до	информация.

Д)	 Постижения	 в	 сферата	 на	
офталмологията.	

Е)	Медиите	за	нас.
Ж)	 Постижения	 на	 незрящите	 в	

областта	на	поезията	и	прозата.
З)	 Позиции	 на	 членове	 на	 ССБ	

по	 политиката	 на	 организацията	 и	
дискусионни	въпроси.	

И)	Други.
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2.	С	цел	повишаване	на	качест-
вото	на	списание	„Зари”	да	се	създаде	
необходимата	 организация	 за	 изда-
ването	му	на	пълноцветен	печат.		

3.	През	2017	г.	ръководството	на	
ССБ	и	екипа	на	редакцията	да	положат	
усилия	 да	 привлекат	 рекламодатели	
на	страниците	на	списание	„Зари”.																																																																										

4.	 За	 гарантиране	 правото	 на	
достъп	до	информация	на	членовете	
на	 сдружението	 да	 бъдат	 издавани	
традиционните:

А)	 брайлови	 списания	 –	 „Зари”,	
„Кръгозор”,	 „Спортен	 преглед”,	 „Ва-
риант”,	 „Женски	 свят”,	 „Минерва”,		
„Светулка”,	„Есперанта	файреро”.

	б)	 говорещи	списания	–	„Зари”,	
„Съвременност”,	 „Знание”,	 „Литера-
турен	 калейдоскоп”,	 „Домашен	 съ-
ветник”,	„Наблюдател”,	„Булгара	еспе-
рантисто”.

5.	През	настоящата	година	в	сту-
диото	за	запис	на	говорещи	книги	да	
бъдат	 произведени	 100	 -	 120	 нови	 и	
възстановени	 заглавия	 от	 Златния	
фонд.		

6.	Да	се	организира	абонамент-
на	 кампания	 за	 плоскопечатните	 и	
брайлови	издания	на	говорещи	книги	
и	списания	за	личната	библиотека.

7.	Да	се	разширят	възможности-
те	 за	 достъп	 до	 говорещите	 книги	 и	
списания	чрез	интернет.	

8.	 При	 наличие	 на	 финансова	
възможност	 да	 се	 проведе	 нацио-
нален	 конкурс	по	правилно	писане	и	
бързо	 четене	 на	 брайл	 с	 участието	
на	 представители	 на	 РСО	 и	 двете	
училища	за	деца	с	нарушено	зрение.

9.	 С	 цел	 повишаване	 на	 ка-
чеството	 на	 списание	 „Зари”	 орга-
низиране	 на	 среща	 с	 дългогодишни	
изявени	дописници.

10.	 В	 сайта	 на	 ССБ	 да	 се	
поддържа	 каталогът	 на	 говорещите	
книги.

11.	Да	продължи	безвъзмездното	

разпространяване	 на	 софтуерния	
продукт	 и	 обучението	 на	 членове	 на	
ССБ	 за	 работа	 с	 българоговорещия	
синтезатор	в	Windows	среда.

12.	По	повод	Деня	на	белия	бас-
тун	-	15	октомври,	13	ноември	-	Светов-
ния	 ден	 на	 слепите,	 и	 3	 декември	
-	Световен	ден	на	хората	с	уврежда-
ния,	да	се	организират	пресконферен-
ции,	 антидискриминационни	 кампа-
нии,	 концерти,	 спортни	 състезания,	
изложби	 с	 произведения	 на	 членове	
на	 сдружението,	 конкурси	 за	 писа-
не	и	четене	на	брайл,	срещи	с	пред-
ставители	на	институции	и	други	с	цел	
популяризиране	на	възможностите	на	
хората	 със	 зрителни	 увреждания	 и	
представяне	на	техните	проблеми.															

13.	Да	се	полагат	системно	уси-
лия	 за	 привличането	 на	 млади	 чле-
нове	в	художествено-творческата	дей-
ност	на	организацията.	Регионалните	
организации,	 в	 които	 няма	 развита	
такава	 дейност,	 да	 обсъдят	 с	
управителните	 съвети	 и	 актива	
възможностите	 за	 създаването	 на	
певчески	и	инструментални	състави.

14.	 Да	 се	 организират	 60	 -	 70	
участия	на	действащите	художестве-
но-творчески	състави	и	индивидуални	
изпълнители	 в	 концерти,	 регионални	
и	 национални	 фестивали,	 певчески	
конкурси,	събори	и	други.

15.	 РСО	 да	 организира	 30	 -	 40	
спортни	състезания	между	членовете	
си	 по	 практикувани	 в	 организацията	
спортове.	 Те	 трябва	 да	 положат	
усилия	 да	 осигурят	 финансиране	 от	
общините	за	провеждане	на	турнири	с	
участието	на	отбори	от	други	региони.

16.	Организацията	да	продължи	
да	 подкрепя	 спортните	 клубове	 и	
федерацията	 „Спорт	 за	 хора	 със	
зрителни	 увреждания”	 в	 процеса	 на	
осигуряване	 на	 трайни	 финансови	
източници	 за	 дейността	 им.	 ССБ	 да	
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разработва	 проекти	 за	 реализиране	
на	спортни	мероприятия	и	да	оказва	
експертна	помощ	на	спортните	клубо-
ве	и	федерацията	при	кандидатства-
нето	 по	 	 програми.	 Сдружението	 с	
целия	 си	 кадрови	 и	 организационен	
ресурс	да	съдейства	за	организирането	
на	спортни	състезания	и	участието	в	
международни	първенства.		

			17.	ССБ	и	федерацията	„Спорт	
за	 хора	 със	 зрителни	 увреждания”	
да	 осъществяват	 системна	 коорди-
нация	 на	 своите	 действия	 и	 съв-
местно	 да	 планират	 годишните	
спортни	 календари.	 Да	 се	 осигури	
финансиране	за:	

А)	 Провеждането	 на	 държавни	
първенства	по:

-	спортна	табла;
-	спортен	риболов;
-	шахмат	(мъже	и	жени);
-	състезание	с	тандеми;
-	шоудаун;
-	лека	атлетика.

Б)	Участие	в:
-	 световното	 младежко	 първен-

ство	по	голбал;
-	европейско	първенство	по	гол-

бал	в	Молдова;	
-	международен	 турнир	 по	шах-

мат	за	купа	„София”;
-	международни	турнири	по	шах-

мат	и	голбал;
-	 олимпиада	 по	 шахмат	 в	 Ма-

кедония.	

18.	 При	 наличие	 на	 интерес	 и	
финансови	възможности	да	се	закупят	
велосипеди	 тандеми	 за	 почивните	
бази	на	ССБ.	

	 19.	 Да	 се	 организират	 70	 -	 80	
туристически	 похода	 и	 екскурзии	 до	
природни	 местности,	 исторически	
забележителности,	 културни	 памет-
ници	и	други.

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВНИ УСЛУГИ.
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

И ПОЧИВНО ДЕЛО
	 	 1.	 Ръководството	 на	 ССБ	 и	

РСО	 системно	 да	 разпространяват	
сред	 членовете	 на	 организацията	
информация	за	действащи	програми,	
осигуряващи	 заетост	 на	 хора	 с	
увреждания,	финансирани	от:

А)	 Агенцията	 за	 хората	 с	
увреждания;

Б)	 Агенцията	 по	 заетостта	 и	
нейните	структури	в	страната.	

Да	 бъде	 оказвана	 подкрепа	
при	 намиране	 на	 работодатели	 и	
изготвяне	на	проекти.

2.	 Да	 се	 разширят	 контактите	 с	
работодатели,	 желаещи	 да	 наемат	
хора	 със	 зрителни	 увреждания.	
Председателите	 на	 РСО	 да	 ги	
запознават	 с	 действащите	 програми	
на	Агенцията	за	хората	с	увреждания	
и	Агенцията	по	заетостта.		

3.	Регионалните	организации	да	
търсят	 възможности	 за	 подпомагане	
на	нуждаещите	се	съюзни	членове	в	
пари	и	натура.

4.	 ССБ	 да	 сключи	 договор	 с	
Агенцията	за	хората	с	увреждания	за	
осигуряване	на	средства	за	изплащане	
на	целева	помощ	за	придружител	на	
лицата	с	намалена	работоспособност	
над	 90%	 вследствие	 на	 увреждане	
на	 зрението.	 Регионалните	 и	
териториалните	 структури	 да	 орга-
низират	 процеса	 по	 набиране	 на	
молби,	 декларации	 и	 служебни	 бе-
лежки	и	изплащане	на	средствата	на	
правоимащите.

5.	 Да	 се	 създадат	 подходящи	
условия	 за	 почивка	 на	 членовете	 на	
организацията	 в	 почивните	 бази	 на	
ССБ	 и	 ползване	 на	 правото	 им	 за	
балнеолечение	 и	 рехабилитация,	
съгласно	 Закона	 за	 социално	
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подпомагане	и	правилника	за	неговото	
прилагане.

6.	 Организацията	 да	 оказва	
съдействие	на	своите	членове	за:

А)	 ползване	 на	 услугите	 на	
социалния	патронаж;

Б)	 осигуряване	 на	 личен	 или	
социален	 асистент,	 домашен	 по-
мощник	и	др.;	

В)	ползване	на	офталмологични	
или	друг	вид	медицински	услуги;	

Г)	 настаняване	 в	 старчески	 до-
мове.

VI. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
	1.	 ССБ	 да	 разшири	 партньор-

ството	с	национално	представителни-
те	 организации	 на	 и	 за	 хора	 с	 ув-
реждания	 и	 други	 НПО,	 работещи	 в	
областта	 на	 интеграцията	 на	 хората	
със	 специфични	 възможности.	 Орга-
низацията	 да	 полага	 усилия	 за	
реализиране	 на	 съвместни	 проекти	
и	 обмен	 на	 информация	 за	 добри	
практики.	 Сдружението	 ни	 да	 се	
включва	 при	 организирането	 на	 съ-
бития,	 насърчаващи	 защитата	 на	
човешките	 права,	 протестни	 акции,	
антидискриминационни	 кампании,	
дискусионни	кръгли	маси,	семинари	и	
други.	

	2.	ССБ	да	продължи	изграждане-
то	 на	 двустранни	 партньорски	 вза-
имоотношения	 с	 национални	 орга-
низации	 на	 слепи	 от	 региона	 и	 да	
работи	 за	 издигане	 на	 ролята	 на	
Балканския	 консултативен	 комитет	
като	 инструмент	 за	 отстояване	 на	
интересите	 на	 организациите	 в	
Югоизточна	Европа.	

		3.	ССБ	да	организира	Балканска	
младежка	среща.

	4.	 Представители	 на	 ССБ	 да	
участват	в:

	А)	 комисиите	 към	 Борда	 на	

Европейския	 съюз	 на	 слепите	 -	 по	
правата	 на	 хората	 със	 зрителни	
увреждания	и	за	връзки	с	Европейския	
съюз.	

Б)	 Интернет	 мрежите	 към	
Европейския	 съюз	 на	 слепите	 за	
обмен	на	информация	за	правата	на	
хората	 със	 зрителни	 увреждания	 и	
добри	практики.	

В)	 Международни	 конферен-
ции	 и	 семинари	 по	 въпросите	 на	
образованието,	 професионалното	
обучение,	трудовата	реализация,	раз-
витието	 на	 информационните	 тех-
нологии,	помощно-техническите	сред-
ства	и	други.

5.	 Да	 се	 организира	 среща	 с	
ръководството	на	Съюза	на	слепите	в	
Румъния.

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
НА ССБ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ИМУЩЕСТВО МУ
1.	 Ръководството	 на	 органи-

зацията	 да	 работи	 за	 осигуряване	
на	 годишна	 субсидия	 от	 Държавния	
бюджет	за	дейността	на	организацията	
през	2018	г.

	2.	Да	се	направят	постъпки	пред	
кметовете	 и	 общинските	 съвети	 за	
осигуряване	на	средства	от	бюджетите	
им	 за	 финансиране	 на	 мероприятия	
на	 регионалните	 и	 териториални	
структури.	

3.	 С	 цел	 увеличаване	 на	 при-
ходите	 от	 съюзно	 имущество	 да	 се	
активира	дейността	по:

А)	предлагането	за	продажба	на	
неизползвани	обекти;	

Б)	 събирането	 на	 приходи	 от	
отдадените	под	наем	имоти;	

В)	 извършване	 на	 неотложни	
ремонти	с	приходи	от	наеми,	дарители,	
проекти	и	други	източници.

4.	 С	 цел	 бъдещото	 изграждане	
на	складови	площи	да	се	финансира	
разработката	 на	 ПУП	 за	 парцела	 на	



28

ССБ	в	град	Русе,	на	който	е	изградено	
предприятието.

5.	 С	 цел	 повишаване	 на	 прихо-
дите	от	дейността	и	разширяване	на	
социалните	 функции	 на	 почивните	
бази	на	ССБ	да	се	извърши	следното:

	А)	хотел	„Хоризонт”,	Обзор:
-	 изготвяне	 на	 идеен	 проект	 на	

нов	 комплекс	 върху	 парцела,	 включ-
ващ:	 търговска	 зона	 с	 обекти	 за	
отдаване	под	наем	и	хотел;

-		 разработване	 на	 ПУП	 и	 вна-
сянето	му	за	утвърждаване	от	община	
Несебър;

-	да	се	финансира	разработване-
то	на	технически	проект	за	търговската	
зона;

-	 по	 разкрита	 целева	 банкова	
сметка	да	се	внесат	нетните	приходи	
от	наеми	за	2016	и	2017	г.	

Б)	 почивна	 станция	 „Релакс”	 -		
Шипковски	минерални	бани:	

Да	се	финансира	разработването	
на	проект	за:

●	Разширяване	на	ресторанта	и	
терасата.

●	Изграждане	 на	 зала	 на	 второ	
ниво	над	терасата.

●	Цялостно	боядисване	на	сгра-
дата.	

	 -	 С	 цел	 бъдещото	 развитие	 на	
почивната	 база	 ССБ	 да	 участва	 в	
търг	 за	 покупката	на	 парцел	от	 4136	
квадратни	 метра,	 граничещ	 с	 нашия	
терен.

В)	 Почивна	 станция	 „Поп	
Харитон”	-	Дряново:	

-	 да	 се	 разработи	 проект	 за	 из-
граждане	на	атракциони	в	парка	към	
комплекса;

-	да	се	осигурят	средства	за	фи-
нансиране	на	терасирането	на	терена;

-	 да	 се	 осигурят	 средства	 за	
финансиране	 на	 изграждането	 на	
някои	от	атракционите.	

VIII. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През	 периода	 е	 необходимо	 да	

се	 продължи	 работата	 в	 следните	
направления:

1.	Повишаване	на	превантивния	
контрол,	 като	 акцентът	 се	 постави	
върху	 оказването	 на	 методическа	
помощ	 за	 правилното	 прилагане	 на	
действащите	нормативни	документи.	

2.	Да	се	изисква	от	органите	на	
ССБ	и	стопанските	му	структури:

-	 познаването	 на	 Устава,	 нор-
мативните	документи	и	изпълнението	
на	решенията	на	органите	на	ССБ;

-	 спазването	 на	 финансовата	
дисциплина	 –	 приходи	 и	 разходи	
по	 приетия	 бюджет,	 правилното	 из-
разходване	 на	 всички	 средства	 и	
тяхното	отчитане.	

3.	Да	се	извършва	контрол	върху:
-	 опазването	 на	 движимо	 и	

недвижимо	 имущество,	 собственост	
на	ССБ;	

-	увеличаването	на	приходите	от	
отдадено	под	наем	съюзно	имущество;

-	 получаването,	 ползването	 и	
погасяването	 на	 кредити,	 получени	
от	 търговските	 дружества	 на	 ССБ	 и	
техните	поделения.		

4.	 С	 цел	 осъществяване	 на	
контрол	 върху	 дейността	 на	 ССБ	 и	
търговските	му	дружества	да	се:	

-		извършват	цялостни	или	тема-
тични	проверки;	

-	 провеждат	 периодично	 съвме-
стни	 съвещания/	 семинари	 с	 пред-
седателите	 на	 РКС,	 на	 които	 да	 се	
разглеждат	въпроси	за	практическото	
приложение	 на	 вътрешносъюзните	
документи,	 промените	 в	 тях,	 както	 и	
резултатите	от	извършените	проверки.

-	 внасят	 информации	 в	 УС	 на	
ССБ	за	констатациите	от	извършените	
от	КС	проверки	с	предложения	за	ре-
шения	и	препоръки	за	предприемане	
на	мерки	за	отстраняване	на	допусна-
ти	грешки	и	нарушения.
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	 С	неоценимата	помощ	на	НЦРС	
в	 началото	 на	 2017	 г.	 спортен	 клуб	
„Изгрев”	 -	 Пловдив	 кандидатства	 по	
проект,	 финансиран	 от	 Агенцията	 за	
хора	с	увреждания,	на	обща	стойност	
15	800	лева,	5%	от	които	бяха	средства	
на	 клуба.	 Проектът	 бе	 спечелен	
и	 осъществен	 под	 наименование	
„Спортният	 риболов	 –	 активна	
форма	 за	 интегриране	 на	 хора	 със	
зрителни	увреждания”.	Предвидените	
в	 проектното	 предложение	 дейности	
трябваше	да	се	реализират	на	язовир	
за	спортен	риболов	 край	село	Ловни	
дол,	община	Севлиево.	Специфичната	
цел,	 която	 бе	 поставена	 в	 проекта,	
бе	 излизането	 на	 хора	 със	 зрителни	
увреждания	 от	 състоянието	 на	
социална	 изолация	 чрез	 участие	
в	 състезание	 по	 спортен	 риболов,	
осигуряващо	 личностна	 самоизява	 и	

удовлетвореност	 от	 практикуването	
на	избрания	спорт.
					 Осигуряването	 на	 подходяща	
база	за	настаняването	на	участниците,	
транспортирането	 им	 до	 нея,	 до	
язовира	 и	 обратно,	 уточняването	
на	 броя	и	 имената	 на	 участниците	 и	
придружителите	 и	 определянето	 на	
подходящи	 дати	 за	 състезанието	 са	
неотменни	елементи	при	подготовката	
за	 осъществяване	 на	 проекта.	
Създаде	 се	 стегната	 организация	 за	
успешно	 протичане	 на	 набелязаното	
мероприятие.	 В	 проекта	 залегна	 и	
провеждането	 на	 кръгла	 маса,	 която	
включва	 презентация	 на	 доклад	 от	
специалист	и	две	тематични	рамки	за	
дискутиране	от	участниците.	
					 На	11	юли	60	състезатели	и	бли-
зо	20	придружители	от	20	спортни	клу-
ба	на	хора	със	зрителни	увреждания,	

СПОРТ
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както	 и	 администраторите	 и	
специалистите	 по	 осъществяването	
на	 проекта	 пристигнаха	 в	 съюзната	
почивна	 база	 „Поп	 Харитон”	 край	
Дряново.	 Още	 рано	 на	 другия	

ден	 клубните	 отбори	 застанаха	
на	 определените	 след	 теглене	 на	
жребий	места,	обозначени	с	табелки,	
и	 в	 7	 часа	 сутринта	 съдията	 даде	
дългоочаквания	 старт	 –	 въдиците	 се	
замятаха	във	водата.	Очертаваше	се	
горещ	 ден	 и	 състезанието	 трябваше	
да	 приключи	 до	 11	 часа.	 Въпреки	
ентусиазма	 и	 чудесната	 подготовка	
на	 участниците	 (риболовни	 такъми,	
захранка,	 всичко	 беше	 на	 ниво),	
резултатът	 беше	 отчайващ,	
рибата	 сякаш	 се	 беше	
наговорила	 да	 не	 кълве.	
Весело	настроение	предизвика	
първият	улов,	който	дори	беше	
извън	 класацията,	 защото	
щастливката	 беше	 малката	
Калинка,	 дъщеричка	 на	
сътрудничката	на	председателя	
на	Съюза	на	слепите.
					 Първият	 състезателен	
улов	 беше	 направен	 от	
участник	 от	 спортен	 клуб	
„Раховец”	 -	Горна	Оряховица	–	

СПОРТ
Иван	 Кожухаров.	 Най-голямата	 риба	
бе	 хваната	 от	 представител	 на	 клуб	
„Пауталия	спорт	-	2005”	Кюстендил	–	
Александър	 Костов.	 Това	 съответно	
беше	и	„най-богатият”	улов.	

					 В	 крайна	 сметка	
целият	 „добив”	 от	 60	 въдици,	
хвърляни	 в	 продължение	 на	
4	 часа,	 не	 надхвърли	 и	 600	
грама	 –	 разочарованието	
и	 раздразнението	 сред	
участниците	 беше	 налице.	
Веднага	 започнаха	 слухове	 и	
коментари,	 че	 язовирът	 е	 бил	
източван	или	водата	 третирана	
с	 препарат	 –	 похвати	 на	
собственици	 и	 концесионери	
на	 частни	 водоеми,	 за	 да	 се	
стресира	рибата	и	да	не	кълве.	
Факт	 беше	 и	 че	 температурата	
на	 водата	 доближаваше	 30	

градуса.	Но	каквито	и	да	са	причините	
-	 едва	 ли	 в	 скоро	 време	 на	 този	
язовир	ще	се	водят	риболовни	битки	
от	 спортните	 клубове	 на	 нашата	
федерация.
					 13	 юли	 беше	 определен	 за	
провеждане	 на	 така	 наречената	
кръгла	маса.	По	проект	бяха	заложени	
две	теми:	
	 1.	 „Социална	 интеграция	 на	
хора	 със	 зрителни	 увреждания	 чрез	
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адаптирана	 физическа	 активност	 и	
спорт”	.
	 2.	 „Добри	 национални	 и	 евро-
пейски	 практики	 за	 спорт	 за	 хора-
та	 със	 зрителни	 увреждания	 и	 въз-
можностите	на	местните	клубове”.	
		 Специалистът	за	провеждането	
на	 кръглата	 маса	 Иван	 Янев	 -	
председател	 на	федерацията	 „Спорт	
за	 хора	 със	 зрителни	 увреждания”,	
и	 модераторът	 (водещият)	 Стоян	
Зайков,	 имащ	 голям	 принос	 при	
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разработването	 на	 проекта,	 се	
справиха	 отлично	 с	 поставената	
задача.	Присъстващите	на	занятието	
представители	на	поканените	спортни	
клубове	 от	 страната	 бяха	 не	 само	
слушатели,	 но	 и	 имаха	 възможност	
да	 дискутират	 по	 различни	 теми	 и	
проблеми,	 да	 задават	 въпроси	 и	 да	
споделят	 опит,	 да	 обогатят	 своите	
познания	 и	 контакти.	 Това	 беше	 и	
една	от	основните	цели	на	проекта.		

  Георги ГЕНОВ
     Снимки - Саня Генова

Из живота на организациите
Петрич
                 

ДА ПОСЕТИШ МАКЕДОНИЯ

	 Бяхме	18	души.	Групата	не	беше	
голяма,	но,	 както	се	казва	–	 колкото,	
толкова.	
	 Според	плана	на	организацията	
ни	 след	 екскурзията	 до	 Дойран	
трябваше	да	организираме	следваща	

отново	до	Македония	с	посещение	на	
Скопие,	Осоговския	 манастир,	 Крива	
паланка	 и	 Кюстендил,	 съответно	 на	
10	и	11.06.2017	година.
	 Автобусът	беше	от	25-местните,	
малък,	 но	 удобен	 -	 с	 телевизор	 и	 с	
шофьор,	който	неведнъж	ни	е	возил	до	
различни	места.	С	една	дума	-	човек,	
който	добре	ни	познава	и	е	 готов	да	
угоди	на	всяка	наша	прищявка.
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	 Денят	 беше	 прекрасен.	 Слън-
чев.	 С	 музика	 и	 весело	 настроение	
започна	 нашето	 пътешествие	 в	
Македония.	 Първата	 дестинация	
беше	 столицата	 й	 Скопие.	 А	 там	
има	 какво	 да	 се	 види.	 Най-напред	
посетихме	 черквата	 „Свети	 Спас”.	
В	 двора	 й	 се	 намира	 саркофагът	 на	
Гоце	 Делчев.	 На	 това	 място	 цялата	
група	си	направи	снимка.	До	черквата	
се	 намират	 пазарът	 и	 множество	
малки	и	уютни	ресторантчета,	но	ние	
продължихме	 пеша	 към	централната	
улица.	А	там	-	високи	статуи	с	огромни	
шадравани.	 Минахме	 по	 моста	 над	
река	 Вардар.	 Посетихме	 къщата-
музей	на	Майка	Тереза,	стигнахме	до	
сградата	 на	 гарата,	 която	 през	 1961	
г.	 при	 голямото	 земетресение	 от	 6,1	
по	 Рихтер	 е	 била	 полуразрушена.	
Часовникът	на	фасадата	й	е	спрял	на	
6,16	ч.	-	часа	на	земетресението.
	 Престоят	 ни	 от	 три	 часа	 беше	
напълно	достатъчен,	за	да	разгледаме	
най-важните	 забележителности	 на	
Скопие.	 След	 което	 потеглихме	 към	
Осоговския	 манастир	 „Св.	 Йоаким	
Осоговски”.	 Той	 се	 намира	 на	 3	 км	
от	 Крива	 паланка.	 Насладихме	 се	
на	 тишината	 и	 спокойствието	 на	
това	 място.	 За	 съжаление	 поради	
ремонтните	работи	на	хотелската	част	
не	можахме	да	преспим	там	и	затова	
бързо	се	придвижихме	към	Кюстендил,	
където	 бяхме	 резервирали	 места	 в	
малък	 хотел.	 Остана	 ни	 и	 време	 за	
разходка	из	този	иначе	прекрасен	град.	
На	следващия	ден	през	цялото	време	
валя	 тих	 и	 хладен	 дъждец.	 Нямаше	
как	 -	 качихме	се	в	автобуса,	 казахме	
по	 едно	 довиждане	 на	 Кюстендил	
и	 потеглихме	 към	 родния	 Петрич.	
По	 пътя	 спряхме	 в	 село	 Мурсалево	
за	 по	 едно	 кафе,	 в	 „Кауфланд”	 –	
Благоевград	за	покупки	и	щастливи	се	

завърнахме	в	нашия	град.
                                          Георги ИВАНОВ 

Монтана
ТРЪПКАТА ДА ИГРАЕШ 

СЪС СВЕТОВЕН ШАМПИОН

	 На	 4	 юни	 12-ият	 световен	
шампион	 по	 шахмат	 Веселин	
Тополов	 игра	 едновременно	 срещу	
37	шахматисти	в	Монтана.	Събитието	
бе	организирано	от	Община	Монтана	
и	 Фондация	 „Веселин	 Топалов”	 по	
повод	 празника	 на	 града.	 Срещу	
гросмайстора	 в	 продължение	 на	
два	 часа	 се	 състезаваха	 от	 6-	 до	
80-годишни	 шахматисти,	 от	 които	
петима	 	 членове	 на	 ТО	 на	 ССБ	 в	
Монтана.	Играта	продължи	два	часа	и	
приключи	с	35	победи	за	гросмайстора	
и	две	ремита.		
	 Иван	 Велев	 едва	 сдържаше	
емоциите	 си	 от	 преживяното.	 След	
продължително	 боледуване	 той	
използва	 звездния	 миг,	 предоставен	
му	 от	 Община	 Монтана,	 и	 завърши	
реми	с	Топалов.
	 Публиката	 прояви	 	 голям	
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интерес	 към	 госта.	 Да	 	 разговаряш,	
да	 стиснеш	 ръката	 на	 световния	
шампион	 и	 да	 вземеш	 автограф	 от	
него	-	изживяването		е	неповторимо.	
	 Кметът	 на	 Монтана	 Златко	
Живков	 връчи	 почетна	 значка	 на	
Веселин	 Топалов	 за	 големите	 му	
спортни	 успехи	 и	 приноса	 му	 в	
популяризирането	на	този	спорт	сред	
децата	и	младежите.	
	 „Гостуването	 на	 Топалов	 в	
Монтана	 е	 второто	 голямо	 събитие	
за	 шахмата	 в	 региона	 тази	 година.	
Първото	 бе	 домакинството	 ни	 на	
финалния	 турнир	 за	 страната	 по	
шахмат	 за	 мъже”,	 припомни	 кметът	
Живков.	Той		увери,	че	ще	продължава	
да	развива	шахмата	наред	с	другите	
спортове.	

Снежана АТАНАСОВА  

Силистра
ЕКСКУРЗИЯ ДО ПОЧИВНА 

СТАНЦИЯ „РЕЛАКС”

		 От	9	до	16	юни	2017	г.	Регионал-
на	 организация	 -	Силистра	 към	ССБ	
проведе	екскурзия	до	почивна	станция	

„Релакс”	-	Шипковски	минерални	бани.
		 Група	 от	 33	 човека	 отпътува	 с	
предварително	 изготвена	 програма	

от	 председателя	 на	 РСО	 Силистра	
Петранка	Стоянова.
		 По	 време	 на	 престоя	 бяха	
посетени	 село	 Чифлика,	 село	
Рибарица,	 Троян	 и	 Троянският	
манастир.	 Бяха	 проведени	 излети	
сред	красивата	природа	на	Шипково,	
също	 както	 и	 викторина	 с	 въпроси,	
посветени	 на	 историята	 на	 нашето	
сдружение,	 развлекателни	 игри	 за	
незрящи	 -	 шахмат,	 спортна	 табла,	
домино,	 „Не	 се	 сърди,	 човече”	 и	
други.	 За	 най-добре	 представилите	
се	 имаше	 и	 награди,	 осигурени	
от	 спонсори.	 Организирани	 бяха	
вечери	 	 на	 приятелството	 и	 конкурс	
за	 най-добре	 танцуваща	 двойка.	
Мероприятието	 бе	 реализирано	 с	
любезното	съдействие	на	ПП	 „ГЕРБ”	
-	Силистра	и	РО	Силистра	към	ССБ.			

		 По	 време	 на	 престоя	 ни	 в	
Шипково	 хората	 ни	 се	 насладиха	 на	
богата	фолклорна	програма,	изнесена	
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от	 нашите	 приятели	 и	 партньори	 от	
дует	 „Обич”	 при	 Народно	 читалище	
„Доростол	 –	 1870”	 -	 Силистра	 и	
фолклорния	 изпълнител	 от	 Алфатар	
Стоян	Мухтарски.	 	 Ръководството	 на	
РО	Силистра	благодари	на	спонсори-
те,	на	г-н	Велизар	Хинков	-	управител	
на	 почивна	 станция	 „Релакс”,	 и	 на	
екипа	 на	 хотела!	 Участниците	 в	
мероприятието	 споделиха,	 че	 са	
останали	 изключително	 доволни	 от	
много	добрата	организация.

 Пeтранка СТОЯНОВА

Добрич
Честит рожден ден, „ХобиСклуб”!  

		 На	 27	 юни	 тази	 година	 се	
навършват	17	 години	от	създаването	
на	тази	неправителствена	организация	
от	Добрич.	Вече	17	 години	хората	от	
„ХобиСклуб”	крачат	с	младежки	порив	
и	 ентусиазъм	 в	 нелекия	 живот	 на	
хората	с	 увреждания.	Инициатори	за	
създаването	 на	 тази	 организация	 са	
Иван	 Тодоров,	 Кристина	 Димитрова,	
Радка	 Великова,	 Севдалина	 Колева,	
Митко	 Симеонов,	 Валентин	 Влаев	
и	 други,	 които	 увлякоха	 в	 общите	 си	
интереси	повече	от	150	човека.	През	
тези	 години	 какво	 ли	 не	 преживяха	
-	 от	 съпричастие,	 съчувствие	 и	
похвали	 до	 сблъсъци	 с	 тежката	
бюрокрация,	 незнание	и	невежество.	

Въпреки	всичко,	управителният	съвет	
с	 председател	 Иван	 Тодоров,	 зам.-
председател	Светла	Стоева	и	Ивелина	
Романова	 –	 секретар,	 съумя	 заедно	
с	 екипа	 си	 да	 утвърди	 „ХобиСклуб”	
като	 важен	 фактор	 в	 обществения	
живот.	 Тук	 хората	 намират	 общи	
интереси,	 споделяния	 в	 областта	 на	
литературата,	изкуството,	културата	и	
колекционерството	и	гама	от	различни	
социални	дейности	като:	
	 -	 Издаване	 на	 информационни	
материали,	литература,	публикации	и	
тематични	листовки.
	 -	 Разработване	 и	 реализиране	
на	 социални	 проекти	 и	 програми,	
насочени	 към	 подпомагане	 на	 раз-
витието	на	дарби	и	умения	в	различни	
области.
	 -	 Предоставяне	 на	 социални	
услуги	(асистент	на	повикване,	запоз-
наване	 на	 слепи	 и	 слабовиждащи	 с	
правилата	за	безопасност	на	улицата	
и	 вкъщи,	 запознаване	 с	 правилното	
поведение,	 когато	 сме	 с	 човек	 без	
зрение	и	други).	
	 -	 „ХобиСклуб”	 съдейства	 за	
утвърждаване	 на	 принципите	 на	
гражданското	общество.	

		 От	 2009	 година	 „ХобиСклуб”	
е	 член	 на	 Националния	 алианс	
за	 социална	 отговорност	 (НАСО),	
Мрежата	 за	 организиране	 на	 граж-
данска	 активност	 (МОГА),	 Европей-
ската	 асоциация	 на	 доставчиците	
на	 услуги	 за	 хора	 с	 увреждания	
(EASPD).	 Следвайки	 своите	 цели,	
организацията	 е	 разработила	 и	
реализирала	 23	 проекта	 в	 полза	 на	
хората	 с	 увреждания.	 Получени	 са	
много	 награди,	 грамоти	 и	 дипломи	
от	 национален	 и	 международен	
характер.	 Притежаваме	 и	 богато	
наследство	 от	 повече	 от	 20	 хиляди	
снимки	на	CD	и	DVD.	
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									Благодарим	на	тези	хора,	които	
не	прекланят	глава	пред	трудностите	
в	живота!	

Почивка във Велинград

		 Между	 трети	 и	 десети	 юли	
седемнадесет	 човека	 от	 тери-
ториалната	 организация	 на	 сляпо-
глухите	 в	Добрич	 отмаряхме	 в	 хотел	
„Витоша”	 -	 Велинград.	 Комплексът	
разполага	 с	 два	 външни	 басейна	
с	 минерална	 вода.	 Те	 се	 ползват	
безплатно	от	гостите	на	хотела.	Храната	

бе	прекрасна.	Хотелското	обслужване	
също.	 Седемте	 дни	 си	 прекарахме	
великолепно	и	както	често	се	случва	-	
отминаха	неусетно.	Посетихме	музея	
на	Вела	Пеева,	 в	 който	е	 обособена	
зала	 и	 за	 световноизвестния	 бас	
Николай	 Гяуров,	 и	 етнографската	
къща.	Проведохме	кратки	екскурзии	до	
Якоруда,	Батак,	Цигов	чарк,	Юндола	и	
резервата	за	мечки	в	Белица.	
		 Велинград	 е	 разположен	 в	
Северните	 Родопи.	 На	 практика	
той	 обединява	 три	 села	 –	 Лъджене,	
Каменица	 и	 Чепино.	 Известен	 е	 със	
своя	прекрасен	въздух	и	минералните	
извори.	В	него	има	общо	77	извора,	70	
чешми	и	7	бани.	Построените	турски	
чешми	и	бани	са	запазени	и	до	днес.	
Температурата	 на	 водата	 е	 от	 27	

до	 98	 градуса	 по	 Целзий.	 Градът	 е	
известен	и	 с	местността	Клептуза.	В	
нея	има	малко	езеро	и	за	атракция	на	
туристите	могат	да	се	ползват	водни	
колела,	както	и	да	се	хранят	красивите	
патици	и	лебеди.

                      Калинка КОВАЧЕВА

СПОМЕНИ 

		 Поредната	 среща,	 която	 ор-
ганизира	Иван	Тодоров	в	„ХобиСклуб”	
-	Добрич,	бе	със	стар	колега	и	приятел	
от	 младостта	 -	 инж.	 Георги	 Милев.	
Известен	период	инж.	Милев	е	бил	и	
зам.-директор	в	МБАЛ	„Добрич”.	След	
промените	от	1989	г.	е	бил	два	манда-
та	общински	съветник	и	сам	е	напуснал	
политиката,	 макар	 и	 да	 продължава	
да	 се	 интересува	 от	 нея.	 „Днешните	
политици	 не	 мислят	 за	 народа	 и	 не	
се	 движат	 в	 правилната	 посока”	 -	
каза	той.	След	това	Георги	Милев	ни	
запозна	с	книгата	си	„Спомени”,	която	
подари	на	клуба.	
		 Силно	 впечатление	 в	 този	
почти	75-годишен	човек	ми	направиха	
неговият	 дух	 и	 неговата	 енергия.	
Очите	 му	 грееха,	 гласът	 му	 бе	
респектиращо	 ясен	 и	 точен,	 беше	
напълно	уверен	в	това,	което	мисли	и	
казва.	Дисциплината	и	отговорността	
са	качествата,	които	е	приел	от	спорта	
и	 Школата	 за	 запасни	 офицери.	
Качества,	които	липсват	изключително	



36

Из живота на организациите
много	в	днешно	време.	Добре	е	да	се	
запознаваме	и	срещаме	с	хора,	които	
някога	 години	 наред	 са	 допринасяли	
за	 изграждането	 на	 България.	 Аз	
съм	израснала	и	възпитана	през	тези	
години.	 Най-топлите	 ми	 спомени	 са	
свързани	с	точно	този	период.	Тогава	
хората	 бяха	 истински	 и	 сплотени	 -	
това	ми	липсва	много...
		 На	 изпроводяк	 си	 поговорих	
още	 15	 минути	 на	 крак	 с	 г-н	 Милев.	
Пожелах	 му	 да	 е	 здрав,	 все	 така	
енергичен	 и	 жизнен	 и	 да	 си	 изкара	
наближаващия	 75-и	 рожден	 ден	 по	
един	 незабравим	 начин	 с	 близките	
си.	 Благодаря	 на	 г-н	 Тодоров,	 че	 бе	
поканил	 този	 толкова	 интересен	 и	
приятен	 събеседник!	 Човек	 приема	
и	 поглъща	 това,	 от	 което	 се	 нуждае.	
За	мен	Вярата,	Надеждата,	 Любовта	
и	Мъдростта	 са	 безценен	 дар!	Да	 ги	
уважаваме	и	ценим!

           Росица РУСЕВА 

Незабравимо пътуване 
за празник и отмора

	 На	 27	юни	 членовете	 на	 	НПО	
„ХобиСклуб”	 предприеха	 еднодневна	
екскурзия	до	устието	на	река	Камчия.	
Инициативата,	 организирана	 от	
председателя	 на	 сдружението	 Иван	
Тодоров,	бе	по	повод	17-годишнината	
на	клуба.	На	поканата	се	отзоваха	50	
човека,	 някои	 от	 които	 приятели	 на	
организацията.	
	 Първата	 спирка	 на	 групата	
бе	 катедралата	 „Свето	 Успение	
Богородично”	 във	 Варна.	 Отец	
Димитър	 ни	 посрещна	 радушно	 и	
представи	кратка	история	на	храма.
	 После	 се	 отправихме	 към	
Центъра	 по	 космонавтика	 с	
планетариум.	 Той	 е	 разположен	 в	
красива	 сграда	 в	 съседство	 с	 руско	
частно	 училище,	 собственост	 на	

Московската	 голяма	 община.	 Заедно	
с	 интересните	 технически	 експонати	
за	Юрий	Гагарин,	кучето	Лайка	и	други	
имахме	 възможност	 да	 разгледаме	
тренажор	на	 космонавт.	Всеки,	 който	
желаеше,	 можеше	 да	 се	 снима	 на	
екзотичния	 уред.	 Запознахме	 се	 с	
важни	 факти	 около	 небесната	 ни	
карта,	планетите,	метеорите	и	въобще	
различните	 светещи	 космически	
обекти.	Изслушахме	внимателно	пре-
зентация	по	темата,	представена	чрез	
мултимедия	 от	 Красимир	 Стоянов	 -	
дубльор	на	втория	български	екипаж.	
		 Когато	приключихме	с	Центъра	
по	 космонавтика,	 тръгнахме	 към	
реката,	 вливаща	 се	 в	 любимото	 ни	
Черно	 море.	 Там	 ни	 очакваха	 малки	
корабчета	за	кратък	круиз.	Вървейки	по	
пътеката	 към	 пристана,	 разгледахме	
дюкянчетата,	 предлагащи	 на	
туристите	 сувенири	 от	 областта,	
изработени	 предимно	 от	 керамика	
и	 дърворезба.	 Наслаждавайки	 се	 на	
свежия	 морски	 и	 планински	 въздух,	
заехме	 местата	 си	 по	 плавателните	
съдове.	 Разходката	 с	 корабче	 бе	
кратка	-	само	30	минути,	но	приятна	и	
запомняща	се.	Лекият	ветрец	галеше	
лицата,	а	водата	и	вековните	дървета	
-	погледите.	За	сетен	път	се	уверихме	
колко	е	красива	нашата	родина.
	 По	 време	 на	 пътуването	 си	
разказвахме	весели	истории	и	вицове,	
припомнихме	 си	 любими	 песни	 и	
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случки.	 Прекарахме	 неусетно	 един	
прекрасен	 ден,	 който	 остави	 у	 нас	
красив	спомен.	

                               Иван ТОДОРОВ

Русе
		 В	 Клуба	 на	 пенсионера	 в	
ж.к.	 „Дружба”	 -	 Русе	 на	 9	 юни	 беше	
организирано	 представяне	 на	 по-
редната	книга	„Оттук	оттам”	на	нашия	
приятел	 и	 колега	 мърфолог	 Тодор	
Лазаров.	Той	е	роден	на	20	декември	
1943	година	в	село	Хотанца,	Русенска	

област.	Основно	образование	завърш-
ва	 в	 родното	 си	 село,	 а	 средно	 в	
Професионалната	 лесотехническа	
гимназия	 в	 Банско.	 Кандидатства	
и	 завършва	 ПИС	 „Аврам	 Стоянов”	
-	 София,	 след	 което	 е	 назначен	 за	
началник	 на	 Разменен	 пощенски	
възел	 -	Русе.	Работи	 в	 продължение	
на	 30	 години.	 При	 заболяване	 губи	
зрение	напълно.	Член	е	на	УС	на	РСО	
Русе.	
		 Лазаров	 е	 редовен	 участник	 в	
рубриката	 „Законите	 на	 Мърфи”	 на	
предаването	„Рано	в	неделя”	на	БНР,	
като	 веднъж	 е	 обявен	 за	 мърфолог	
номер	1	на	годината.
		 Със	 своите	 афоризми	 той	
участва	и	в	седемте	тома	на	сборника	
„Законите	на	Мърфи	в	ефир”.	Печата	
във	вестниците	„Трета	възраст”,	„Втора	

младост”	 и	 „Пенсионери”,	 както	 и	 в	
списание	„Зари”.
		 Издал	 е	 хумористичните	 книги	
„Мисли	и	спомени”,	„Нашенци	преди	и	
сега”,	„От	всичко	по	малко”,	„Броеница	
от	 спомени”,	 „Магарешки	 истории”	 и	
„Оттук	 оттам”.	 Следващата	 му	 книга	
„Весели	 случки”	 вече	 е	 дадена	 за	
печат.
		 Неотлъчно	до	него	е	съпругата	
му	Веска,	която	той	нарича	„Корпус	за	
бързо	реагиране”.
		 С	 топли	 думи	 към	 Тодор	
Лазаров	се	обърна	председателят	на	
клуба,	 като	 спомена,	 че	 когато	 чете	
разказите	му,	има	чувството,	че	стилът	
му	се	доближава	до	този	на	Чудомир.	
Всички	разказани	истории	до	една	са	
по	действителни	случаи	и	по	спомени	
от	живота	на	село.
		 Росица	 Маринова	 връчи	
поздравителен	 адрес	 на	 г-н	 Лазаров	
от	 името	 на	 ръководството	 на	 РСО	
Русе.	 Пожелахме	 му	 здраве	 и	 нови	
творчески	успехи!
                                                                              

***
		 РСО	 на	 ССБ	 Русе	 съвместно	
с	 ЦСРИН	 организира	 на	 26	 юни	
екскурзия	 до	 Добрич.	 Посетихме	
Центъра	за	социална	рехабилитация	
и	интеграция.	Там	ни	посрещнаха	г-жа	
Албена	Донева	-	директор	на	Центъра,	
и	г-жа	Кристина	Димитрова	-	социален	
педагог,	 която	 обучава	 незрящите	
в	 различни	 умения	 -	 мобилност	 и	
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ориентиране,	 готварство,	 зрителна	
рехабилитация,	 арт	 терапия	 и	 други.	
Разгледахме	 различните	 кабинети	 и	
останахме	 впечатлени	 от	 пъзелите,	
сглобени	 от	 незрящите.	 Срещнахме	

се	и	с	ръководството	на	ТСО	Добрич.
		 Обядвахме	 в	 механа	 „Старият	
Добрич”,	 след	 което	 посетихме	
къщата-музей	 на	 Йордан	 Йовков,	
където	 писателят	 е	 живял	 през	 най-
романтичния	 период	 от	 своя	 живот.	
Тук	той	се	венчава	и	започва	да	пише	
първата	си	творба	на	невоенна	тема	-	
повестта	„Жетварят”.

Плевен
Декупажът като хоби и 

удоволствие
		 „Заедно	 можем	 повече”	 -	 това	
е	 девизът	 на	 Тамара	 Петкова,	 която	
е	 член	 на	 ТСО	 на	 ССБ	 -	 Плевен	 и	
на	 вокална	 група	 „Пей,	 сърце”.	 При-
ветливият	 характер	 и	 усмивката	 на	
Тамара	впечатляват,	още	когато	човек	
се	запознава	с	нея	в	Клуба	на	хората	
с	увреждания	и	пенсионера.	Трудно	е	

да	срещнеш	такава	истинска	усмивка	
сред	забързаните	булеварди	и	улици	
на	 града	ни.	Преди	няколко	 години	в	
нашия	 първи	 разговор	 разбрах,	 че	
се	занимава	с	декупаж.	Но	какво	пък	
беше	това?	Тя	не	ме	остави	да	се	чудя	
дълго.	Декупажът	е	приложно	изкуство,	
при	 което	 се	 изрязва	 мотив	 или	
изображение	от	различен	материал	-	
хартия,	дърво,	 кожа,	салфетка.	След	
това	 се	 залепва	 или	 с	 помощта	 на	
различни	техники	се	прикрепва	върху	
дадената	 повърхност	 за	 декориране	
-	дърво,	метал,	плат,	стъкло.	Именно	
на	Тамара	бе	и	идеята	за	създаването	
на	 секция	 по	 декупаж	 при	 нашата	
съюзна	 организация.	 Участващите	
в	 нея	 единодушно	 избраха	 и	 името	
й	–	 „Малка	работилничка	 за	чудеса”.	
Събитието	се	състоя	на	29	юни	2017	
г.	 в	 клуба,	 като	 това	 бе	 и	 първото	
занятие	 на	 секцията.	 Могат	 да	 се	
украсят	 какви	 ли	 не	 неща	 –	 кутийки	
за	бижута,	четки	за	коса,	чинии,	вази,	
бутилки,	 свещници,	 часовници,	 а	
също	и	мебели.	За	някои	декупажът	е	
само	хоби,	но	за	Тамара	Петкова	това	
е	и	удоволствие.	Именно	тези	идеи	тя	
сподели	на	останалите	участници.	
		 Малинка	 Табакова,	 Лили	 Ба-
човска,	 Николинка	 Димитрова	 и	
Анелия	Микова	бяха	първите	ученици	
на	 Тамара.	 Като	 всяко	 начало	 се	
прокраднаха	 думи	 на	 разочарования	
от	 първоначалната	 несръчност,	 но	
ръководителката	 на	 работилничката	
откликваше	на	всеки	призив	за	помощ,	
показваше	различните	техники	и	идеи	
за	работа.	Неусетно	още	при	първите	
събирания	 се	 родиха	 изключително	
красиви	 предмети.	 Идеята	 на	
участниците	 в	 тази	 секция	 бе	 те	 да	
бъдат	 изложени	 на	 Многожанровия	
фестивал	 на	 художествената	 само-
дейност	 за	 хора	 с	 увреждания	 в	
квартал	 Църква,	 Перник.	 С	 парите	
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от	 разпродажбите	 на	 декупираните	
предмети	 ще	 бъдат	 закупени	
материали	 за	 бъдещи	 нови,	 още	 по-
ефектни	 предмети.	 Да	 пожелаем	
много	творчески	успехи	на	дамите	от	
клуба,	 нека	 това	 тяхно	начинание	от	
развлечение	 се	 превърне	 в	 хоби,	 а	
защо	не	и	в	източник	на	финанси.

Румен ПЕТКОВ

Златен медал за „Пей, сърце”
  
		 За	 11-и	 пореден	 път	
пернишкият	квартал	Църква	(бившето	
село	 Даскалово)	 бе	 домакин	 на	
Републиканския	 многожанров	 фести-
вал	 за	 хора	 с	 увреждания.	 На	 8	
и	 9	 юли	 2017	 г.	 във	 фестивала	 се	
включиха	близо	2000	души	от	цялата	
страна,	 както	 и	 гости	 от	 Република	
Македония.	 Събитието	 се	 проведе	
под	 патронажа	 на	 кмета	 на	 община	
Перник	 Вяра	 Церовска,	 която	 даде	
старт	 на	 многожанровата	 програма.	
Събитието	протече	на	откритата	сцена	
пред	 читалище	 „Просвета”.	 Негов	
организатор	е	Съюзът	на	инвалидите	
в	 България,	 който	 заедно	 с	 Община	
Перник	 финансира	 проявата.	 При	
откриването	поздравления	към	участ-

ниците	 отправиха	 г-жа	 Церовска	 -	
кмет	на	Община	Перник,	г-жа	Илияна 
Йотова	-	вицепрезидент	на	Република	
България,	 г-жа	 Анита	 Тараланска	 -	
председател	на	СИБ	-	квартал	Църква,	

основен	 организатор	 и	 двигател	 на	
събитието,	както	и	г-н	Красимир	Коцев	
-	председател	на	СИБ.	В	своето	слово	
вицепрезидентът	 каза:	 „Победители	
в	 този	 фестивал	 ще	 бъдат	 всички	
изпълнители,	 които,	 въпреки	 своите	
здравословни	проблеми	и	физически	
увреждания,	 съхраняват	 силния	 си	
дух,	не	се	оставят	да	бъдат	победени	
от	 несгодите	 и	 с	 талант,	 любов	 и	
всеотдайност	към	фолклора	и	всички	
жанрове	 на	 изкуството	 отстояват	
своето	 право	 да	 бъдат	 пълноценни	
личности	и	индивидуалности”.	
		 Гости	на	фестивала	бяха	и	много	
народни	 представители,	 а	 на	 втория	
ден	в	квартал	Църква	дойде	и	г-жа	Мая	
Манолова	 -	омбудсман	на	Република	
България.	 Хората	 с	 увреждания,	
които	 се	 определят	 като	 личности	
със	 смели	 сърца	 и	 души,	 пяха,	
танцуваха,	 рецитираха,	 разказваха	
хуморески,	 показаха	 стародавни	
адети.	 От	 българска	 страна	 имаше	
представители	 от	 всички	 региони,	
членуващи	 в	 Съюза	 на	 инвалидите.	
Фестивалът	бе	с	конкурсен	характер	и	
на	 най-добре	 представилите	 се	 бяха	
връчени	медали	и	специални	плакети.	
Участниците	бяха	оценявани	от	жури	с	
председател	Мими	Иванова	и	членове	
Развигор	 Попов,	 Лили	 Тодорова	 и	
Людмила	Николова.	Бе	организирана	
и	 зона	 на	 художествените	 занаяти,	
където	хората	показваха	свои	умения	
в	 различни	 дейности.	 Плевенчани	
се	 представиха,	 както	 винаги,	 много	
успешно.	 Вокална	 група	 „Пей	 сърце”	
при	 ТСО	 Плевен	 с	 ръководител	
Богомил	Мицев	получи	изключителния	
приз	 в	 надпреварата	 -	 златен	 медал	
за	 своите	 изпълнения.	 Това	 е	 едно	
истинско	 признание	 за	 упорития	
труд	 на	 тези	 хора,	 които	 успяха	 да	
грабнат	публиката	и	журито	със	своя	
талант.	Стойността	на	тази	награда	е	
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180 години от рождението 
на Апостола на свободата

огромна,	като	се	имат	предвид	многото	
участници.	 Други	 представители	 на	
Плевен	 и	 Плевенско	 бяха	 вокална	
група	 „Северняшки	 ритми”	 при	
СИБ	 -	 Плевен,	 както	 и	 съставите	 от	
селата	Горна	Митрополия	и	Шияково.	
Атракцията	на	фестивала	тази	година	
бе	 улицата	 на	 занаятите.	 Там	 бяха	
показани	 традиционни	 занаяти	 като	
грънчарство,	 керамика,	 тъкане,	 ре-
ставрация	 на	 картини.	 Плевенчани	
отново	 изявиха	 завидно	 умение	 и	
вкус.	 Отредената	 за	 тях	 площ	 бе	

превърната	 в	 изложба	 на	 бутикови	
изделия	от	декупаж,	дело	на	„Малката	
работилничка	 за	 вълшебства”	 с	
ръководител	 Тамара	 Петкова.	 Сред	
тези	красоти	сръчните	жени	завъртяха	
традиционен	качамак	с	много	сирене,	
червен	пипер	и	маслена	заливка.	Този	
качамак	 и	 цялата	 обстановка	 бяха	
оценени	от	журито	със	златен	медал	за	
автентичност	и	оригиналност,	а	всички	
присъстващи	 имаха	 възможност	 да	
опитат	качамака.

Румен ПЕТКОВ

Свободен е народът и от душа те слави.
Защо му трябваш още? Защо не те забрави?
Защо, съзре ли гарван, си мисли за бесило,
защо си му икона, защо си му светило?

Защо ти пали свещи, плете за теб венец,
нарича те месия, надежда и светец
и тайничко поглежда към небосвода стар -
дали по пътя млечен не слиза въглищар.

Свободен е народът, свободно вика: „Го-о-л!”,
но хляб ако си купи, назаем търси сол.
След толкова години все същата съдба:
мизерия, залъгана с коматче свобода.

Животът озверява! Отечеството гине.
През още колко мъки ще трябва да премине
Народът? Той не иска република – менте.
От новото се плаши, но старото не ще.

Не ще да е прислужник в световния вертеп,
не вярва вече в никой, очаква само теб.
Затуй се взира още във небосвода стар -
дали по пътя Млечен не слиза въглищар…

Той дваж те поменува, а благославя триж:
Апостоле, къде си? Дано се преродиш!

                                  Ивайло БАЛАБАНОВ

Въпрос за Левски
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ЧИСТИЯТ ПЪТ
Епизод из живота на Васил Левски 

 
В	комисията	по	откриването	паметника	на	Левски	в	София,	в	която	бях	член,	

ставаше	разговор	върху	великия	проповедник	на	свободата.	Понеже	всичките	членове	
от	 тази	 комисия	много	 или	малко	 лично	 познаваха	 Левски,	 разказваха	 се	 анекдоти	
за	 неговата	 безстрашливост	 и	 смелост	 при	 най-трудни	 обстоятелства,	 за	 неговата	
съобразителност	и	хладнокръвие	в	опасностите,	с	които	беше	насеяна	всяка	стъпка	
от	 неговото	 скиталческо	 съществувание.	 Всичките	 тия	 разкази,	 един	 от	 други	 по-
невероятни	и	изумителни,	хвърляха	ново	освещение	върху	моралната	сила	на	Дякона	
и	 прибавяха	 нови	 зари	 на	 ореола,	 с	 който	 този	 тайнствен,	 почти	 легендарен	 лик	
стои	окръжен	в	нашето	въображение.	От	всичките	наши	първи	революционери	само	
един	Левски	може	да	печели	от	всяко	ново	разчопляне	на	неговия	живот.	Другите	са	
една	смес	от	светлини	и	сенки,	всичките	имат	своята	опака	страна,	тяхното	обаяние	
неминуемо	 губи	от	силата	си	и	блясъка	си,	щом	личностите	на	тия	революционери	
изцяло	 се	 покажат	 на	 нашия	 любопитен	 поглед.	 Една	 покровителствена	 завеса	 е	
нужна	за	известни	страни	на	техния	характер,	за	известни	моменти	на	техния	метежен	
живот.	Затова	задачата	на	техния	биограф	е	деликатна,	когато	той	реши	да	изрисува	
живота	им	с	фотографическа	точност.	Ние	видяхме	колко	повреди	Захарий	Стоянов	
при	подобен	един	случай	(опита	за	биографията	на	Христо	Ботев).

Само	 един	 Левски	 не	 се	 бои	 от	 такова	 фотографисване.	 Всяка	 гънка	 от	
неговия	обществен	и	частен	живот,	осветлена	от	биографа,	изважда	го	по-голям	пред	
нас.	Васил	Левски	е	образец	на	нравствена	чистота.	Той	е	не	само	доблестен	-	той	
е	 добродетелен:	 победоносно	 оборване	 теорията	 у	 нас,	 че	 честността	 е	 елемент,	
несъвместим	с	революционерството.	Васил	Левски	наумява	подвижниците	на	първото	
християнство,	народът	го	наричаше	"Апостолът".	Никога	прозвище	по-вярно	не	се	е	
давало:	апостол	по	посланието	си	и	по	фанатическата	вяра	в	бога	си	-	свободата	на	
България,	-	той	наумява	Христовите	ученици	и	по	образа	на	живота	си,	по	трезвостта,	
по	чистотата	на	нравите	си,	и,	макар	скептик,	 по	безукорната	си	чисто	 християнска	
нравственост.	Левски	не	е	пил,	не	е	пушил,	не	е	усвоил	чуждо	нещо;	както	Карла	XII,	
не	е	знаял	жена;	скитник	вечен,	вагабонтин,	голак,	често	гладен	-	той	е	умял	да	бъде	
въплъщение	на	идеална	честност.	Но	това	е	работа	на	бъдещите	му	биографи,	а	аз	ще	
разкажа	тука	една	от	многото	черти	на	неговото	пословично	хладнокръвие	и	ловкост	
при	опасни	минути.

Разказът	на	един	от	членовете	на	комисията	г.	И.	Грозев	съдържаше	следующето:
На	1870	 г.	И.	Грозев	тръгнал	по	своя	работа	от	Пловдив	за	Карлово,	отде	е	

родом.	Още	като	бил	в	Пловдив,	 той	чул	твърде	безпокоителна	мълва	относително	
дякона	Василя	Левски:	Васил	Левски	бил	в	Карлово,	правителството	подушило	това	
и	изпратило	за	там	страшният	кърсердар	хаджи	Исмаил	ага	с	четирийсет	и	пет	души	
конни	 войници	 със	 заповед	 да	 разтършува	 цялото	 Карлово	 и	 да	 намери	 и	 доведе	
жив	 или	 мъртъв	 Левски.	 В	 същото	 време	 дало	 заповеди	 на	 властите	 по	 цялата	
Карловска	околия	да	бдят	и	бъдат	нащрек.	Всеки	друм,	всеки	хан,	всеки	подозрителен	
пътник	 бил	 турен	 под	 надзора	 на	 заптиетата.	 Като	 знаял	 тия	 извънредно	 сериозни	
мероприятия	 на	 турското	 правителство,	 за	 да	 тури	 ръка	 най-после	 на	 неуловимия	
и	 опасен	революционер,	 Грозев	бил	 твърде	 угрижен.	 Когато	 стигнал	Средна	 гора	 и	
минал	селото	Чукурлии,	на	срещната	рътлина	се	запрашило	шосето	и	една	дружина	
конници	се	показала.	Веднага	познал,	че	това	е	потерята	на	хаджи	Исмаил	ага,	която	
се	връща.	Грозев	потреперал	при	мисълта,	дали	не	е	там	и	Левски.	Той	с	олекнало	
сърце	видял,	когато	се	доближил,	че	Дякона	няма	там.	Хаджи	Исмаил	ага,	който	се	
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познавал	 с	 Грозева,	 спрял	 го,	 изпушили	 по	 една	 цигара	 в	 незначителни	 разговори,	
пожелал	му	добър	път	и	отминал	с	конницата	си.

На	 петдесет	 разкрача	 по-нататък	 Грозев	 видял,	 че	 се	 подава	 един	 конник	
българин,	облечен	в	потури,	с	фес,	и	който	държал	ниско	над	главата	си	една	омбрела,	
за	да	му	пази	сянка,	понеже	силно	пекло.	Омбрелата	му	не	допущала	да	види	в	лицето	
този	пътник,	та	това	и	не	го	интересувало.	Когато	се	пресрещнали	с	пътника	и	Грозев	
си	отминувал	спокойно,	зачул,	че	пътникът	с	омбрелата	го	извикал:

-	Бай	Грозев,	добър	час!
Грозев	 се	 извърнал	и	 го	 погледнал.	 Какво	било	неговото	 удивление	и	 ужас,	

когато	познал	в	този	господин	Василя	Левски!
Здрависали	се,	па	захванал	да	го	съди	каква	е	тая	лудост	да	пътува	с	потерята,	

да	 се	излага	на	всеки	миг	на	 ужасна	опасност.	Хоканията,	мъмренията	на	Грозева,	
произходящи	от	топло	дружеско	съчувствие	към	обичания	на	всички	апостол,	нямали	
край.

Левски	се	усмихнал,	па	казал:
-	Не	се	безпокой:	сега	пътят	е	най-чист.
-	Сега	най-чист	пътят?	Луд	ли	си,	Дяконе?	-	сърдел	се	Грозев,	като	му	посочил	

потерята.
-	Като	вървя	с	потерята,	аз	съм	в	пълна	безопасност...	Кому	ще	хрумне	на	ума	

да	ме	подозре	сега!	Целият	свят	е	уверен,	че	Левски	сега	се	крие	в	миша	дупка...	Слез,	
слез!

И	като	се	смъкнал	от	 коня	си,	 заставил	и	Грозева,	още	по-силно	втрещен	и	
уплашен,	да	слезе	и	седнали	под	клоните	на	един	бряст	край	пътя.

Там	 Левски	 разправил	 подробно	 опасността,	 в	 която	 е	 бил	 поставен	 от	
вдигнатата	от	турците	тревога	в	Карлово,	всичките	къщи,	в	които	го	дирили,	как	и	къде	
се	крил	и	колко	пъти	на	косъм	висял	животът	му.

-	Пък	бързах	за	Пловдив.	Там	ме	вика	делото.	Щом	потегли	кърсердарят	от	
Карлово,	и	аз	потеглих	с	него,	както	видиш...	Да	пътувам	инак	всяко	заптие	щеше	да	
ме	изгледа...	Сега	съм	мирен.

-	И	ти	ще	влезеш	в	Пловдив	с	хаджи	Исмаил	ага	?	-	попитал	Грозев.
-	Непременно:	даже	ще	се	смеся	там	със	самата	потеря.	Но	сбогом,	да	вървя	

и	аз,	че	дружината	ми	отминува	-	казал	усмихнат	Левски	и	се	простил	с	Грозева,	па	
яхнал	здравото	си	конче.

Подир	няколко	минути,	 когато	Грозев	се	изкачил	на	по-високо	бърдо,	той	се	
обърнал	и	погледнал	в	с.	Чукурлии:	видял	там,	че	низамите	на	кърсердаря	отседлали	
и	развеждали	конете	си.	При	тях	и	един	българин	в	потури	и	със	свита	омбрела	в	ръка	
развеждал	своя.

 
София,	май	1895																																																																																							Иван ВАЗОВ

		 През	 пролетта	 на	 1925	 г.	 един	
японски	 морски	 офицер,	 отличен	
фехтовач,	 поискал	 да	 премери	
силите	 си	 с	 майстора	 на	 различни	
бойни	 изкуства	 Морихей	 Уешиба.	
Четиридесет	 и	 две	 годишният	 тогава	
Морихей	 наскоро	 се	 бил	 завърнал	

от	 продължително	 уединение	 в	
планината	 Айябе,	 където	 прекарал	
четири	години	след	смъртта	на	баща	
си	 в	 аскетичен	 живот	 и	 непрестанни	
занимания	 с	 куки	 шинито	 -	 тайни	
методи	 на	 тренировка,	 включващи	
глад,	 дълги	 молитви,	 медитация	 във	
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водите	 на	 водопада	Начи	 и	 дълбоко	
осмисляне	 на	 всяка	 бойна	 техника.	
Той	 приел	 предизвикателството,	 при	
положение	 че	 остане	 невъоръжен.	
Офицерът	 сметнал	 това	 за	 обида	 и	
гневно	 атакувал	 с	 дървения	 си	 меч.	
Трябвало	му	съвсем	малко	време,	за	
да	 разбере,	 че	 изобщо	 не	 успява	 да	
докосне	противника	си.	Тогава	седнал	
на	 земята	 в	 знак,	 че	 прекратява	
двубоя	и	попитал	Уешиба	как	съумява	
да	 постигне	 всичко	 това.	 "Виждах	
ударите	 ви	 като	 лъч	 светлина	 преди	
още	 да	 ги	 нанесете"	 -	 бил	 учтивият	
отговор.
		 След	 схватката	Морихей	 отива	
в	 градината	 на	 своята	 къща,	 за	 да	
изтегли	 вода	 от	 кладенеца	 и	 измие	
потта	 от	 лицето	 и	 ръцете	 си.	 Точно	
в	 този	 момент	 той	 почувствал	 как	
земята	 под	 краката	 му	 започва	 да	
трепери	 и	 от	 нея	 се	 издига	 златист	
облак,	 който	 го	 обгръща.	 "Внезапно	
духът	 и	 тялото	 ми	 обхванаха	 целия	
свят	и	ми	се	стори,	че	разбирам	дори	
езика	 на	 птиците,	 цвъртящи	 наоколо	
-	 разказва	 самият	 Уешиба.	 -	 Близо	
до	 себе	 си	 долових	 божественото	
присъствие	 и	 една	 мисъл	 изпълни	
съзнанието	ми:	В	основата	на	бойните	
изкуства	 е	 Божията	 любов	 -	 духът	
на	 обич	 и	 закрила	 за	 всичко	 живо.	
Изпитах	 чувството,	 че	 цялата	 земя	
е	 мой	 дом,	 че	 Слънцето	 и	 звездите	
ми	 принадлежат.	 Освободих	 се	 от	
всякакви	желания	не	 само	 за	 високо	
обществено	 положение,	 слава	 и	
богатство,	 но	 и	 от	 това	 да	 бъда	
непобедим	в	единоборствата.	Разбрах	
едно	 -	 истинското	 бойно	 изкуство	 не	
трябва	 да	 има	 нищо	 общо	 с	 грубата	
физическа	 сила,	 още	 по-малко	 с	
каквито	и	да	са	смъртоносни	оръжия,	
водещи	света	към	унищожение.	То	е,	
за	да	приемеш	духа	на	Вселената,	да	
пазиш	мира,	да	позволиш	на	всичко	в	
Природата	да	расте	и	да	се	развива.	
Да	 се	 занимаваш	 с	 будо	 значи	 да	
черпиш	 от	 Божията	 любов,	 която	

произвежда,	 обработва	 и	 предпазва	
правилно	всичко,	като	я	възприемаш	
и	 използваш	 в	 собствените	 си	 ум	 и	
тяло".
		 Това	 е	 великолепно	 описание	
на	сатори	(прозрение,	просветление),	
а	също	и	мигът	на	раждането	на	едно	
ново	 бойно	 изкуство.	Морихей	 търси	
името	му	цели	17	 години,	развива	 го	
и	го	усъвършенства	повече	от	40	-	до	
самия	 край	 на	 живота	 си	 през	 1969	
г.	 На	 първото	 негово	 доджо	 в	 Айябе	
пише	 Дайто	 Рю	 Айкиджуцу,	 което	
веднага	напомня	за	бойната	система	
на	 Сокаку	 Такеда,	 чийто	 ученик	 е	
Уешиба.	 Следват	 названията	 Айки	
Бу	джуцу,	Кобукан	Айки	Будо,	Уешиба	

Рю	 Джуджуцу,	 Теншин	 Айки	 Будо,	
Такемусу	Айки	и	накрая	-	от	1942	г.	 -	
айкидо.	Всъщност	изменят	се	не	само	
названията,	 променя	 се	 и	 самото	
изкуство.	 През	 довоенния	 период	
то	 е	 сурово	 и	 практично.	 Техниките	
изискват	 сериозна	 физическа	 сила	
и	 трябва	 да	 бъдат	 максимално	
ефективни.	 Хвърлянията	 често	
завършват	 със	 счупени	 кости	 или	
още	по-сериозни	контузии.	С	течение	
на	 времето,	 макар	 и	 основните	
прийоми	 да	 остават	 същите,	 айкидо	
следва	промените	във	философските	
възгледи	 на	 своя	 учител,	 става	 по-
меко	и	не	толкова	директно	насочено	
към	обезвреждане	на	"противника".
		 Ако	 поискаме	 да	 се	 докоснем	
до	същността	на	това	бойно	изкуство,	
наистина	трябва	да	поставим	думата	
противник	в	 кавички.	Но	нека	отново	
потърсим	 помощ	 от	 Морихей	 (в	
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превод	името	му	означава	"изобилие	
от	мир"	или	"свят	на	умиротворение").	
"Айкидо	 е	 създадено	 на	 принципа	
на	 несъпротивлението	 -	 казва	 един	
от	 най-удивителните	 хора,	 живели	
някога	 на	 тази	 земя.	 -	 Тъй	 като	 е	
несъпротивляващо	 се,	 то	 е	 побе-
доносно	 от	 самото	 начало.	 Онези,	
които	са	с	нечисти	намерения	и	злобни	
помисли,	 са	 моментално	 победени.	
Моето	 будо	 е	 непобедимо,	 тъй	 като	
не	 съперничи	с	нищо.	И	понеже	 "ай"	
(хармония)	е	също	като	"ай"	(любов),	
реших	 да	 нарека	 моето	 оригинално	
будо	 "айкидо".	 Няма	 врагове	 за	
Уешиба.	 Независимо	 от	 това	 колко	
бързо	атакува	другият,	аз	не	мога	да	
бъда	 победен.	 Не	 поради	 това,	 че	
моите	техники	са	още	по-бързи.	Това	
няма	нищо	общо	със	скоростта.	Аз	съм	
победител	веднага	след	като	мисълта	
за	атака	премине	през	съзнанието	на	
някого,	защото	с	тази	своя	мисъл	той	
разклаща	 хармонията	 на	 Вселената.	
Победата	или	поражението	не	зависят	
от	 времето	 и	 пространството.	 Този,	
който	е	постигнал	тайната	на	айкидо,	
има	в	себе	си	целия	свят".
		 Тайната	 на	 айкидо?	 Тя	 преди	
всичко	 е	 в	 умелото	 използване	 на	
ки	 -	 жизнената	 енергия,	 присъща	 на	
цялата	 Вселена,	 както	 и	 на	 човека	
като	 част	 от	 нея,	 чрез	 насочване	
в	 определена	 точка	 на	 тялото	 и	
трансформацията	й	в	сила.	Горе-долу	
така	 би	 звучал	 отговорът	 на	 всеки,	
прочел	 дори	 само	 една	 статия	 по	
въпроса.	А	тъй	като	на	тази	тема	статии	
и	книги	има	написани	предостатъчно,	
няма	 защо	 да	 ги	 преповтаряме.	 Ще	
напомним	обаче	едно	често	срещащо	
се	 в	 тях	 твърдение	 -	 силата	 на	
жизнената	енергия	"ки"	може	да	бъде	
разбрана	 в	 пълна	 степен	 само	 при	
непосредственото	й	възприемане.
		 Ето	 пример	 за	 такова	 непо-
средствено	 възприемане.	След	 уста-
новяването	на	Морихей	и	семейството	
му	в	Токио	през	1927	г.	и	особено	след	
откриването	 на	 залата	 с	 80	 татами,	

наречена	Кобукан,	 четири	 години	по-
късно	 славата	 на	 о-сенсей	 Уешиба	
дотолкова	нараства,	че	той	е	извикан	
да	 направи	 демонстрация	 на	 своето	
изкуство	 пред	 император	 Хирохито.	
Седмица	 преди	 демонстрацията	
Морихей	 получава	 остър	 стомашно-
чревен	 пристъп	 (според	 други	
източници	 точно	 по	 това	 време	
боледува	 от	жълтеница)	 и	 е	 толкова	
изтощен,	 че	 не	 може	 да	 се	 движи	 и	
дори	да	облече	кимоното	си	без	чужда	
помощ.	 Двамата	 придружаващи	 го	
ученици,	 които	 той	 е	 избрал	 за	 свои	
помощници	 -	 Цутому	Юкава	 и	 Годзо	
Шиода,	са	сериозно	обезпокоени	дали	
изобщо	ще	оживее	след	изпитанието.	
Когато	обаче	демонстрацията	започва,	
Морихей	 внезапно	 се	 преобразява.	
Погледът	 му	 блясва,	 в	 стойката	 му	
вече	 няма	 и	 следа	 от	 изтощението.	
Въпреки	 това	 грамадният	 Юкава,	
най-силният	 мъж	 в	 Кобукан,	 който	
можел	 да	 огъва	 гвоздеи	 с	 пръстите	
си,	го	атакува	предпазливо,	или	както	
биха	 казали	 практикуващите	 айкидо	
-	 "стегнато".	 Поради	 тази	 причина	
ръката	му	е	счупена	още	след	първото	
хвърляне.	 Вторият	 ученик	 трябва	 да	
поеме	върху	себе	си	цялата	тежест	на	
четиридесетминутната	 демонстрация	
и	 след	 нея	 е	 толкова	 обезсилен,	
че	 остава	 цяла	 седмица	 на	 легло	 с	
висока	 температура	 (По-късно	 Годзо	
Шиода	 ще	 развие	 свое	 собствено	
направление	 в	 айкидо,	 наречено	
йошинкан	и	по-близко	до	техниките	на	
дайто	рю).
		 Тясно	 свързан	 с	 ки	 е	 и	 един	
друг,	 също	 толкова	 труден	 за	
словесно	 обяснение	 термин	 -	 кокю.	
Това	 е	 "диханието	 на	 Вселената",	
живителната	 сила,	 която	 поражда	 и	
активира	 ки.	 В	 същото	 време	 кокю	
е	 учение	 за	 правилното	 дишане	 в	
бойните	 изкуства,	 способно	 само	
по	 себе	 си	 да	 генерира	 енергия.	
Неслучайно	дайто	рю	кокю	техниките,	
които	 Морихей	 научава	 от	 Сокаку	
Такеда,	 са	 били	 грижливо	 пазени	 в	



45

тайна	-	веднъж	усвоени,	те	превръщат	
човека	 в	 непобедим	 воин.	 Един	
документален	 филм,	 сниман	 през	
1935	 г.,	 когато	 Майстора	 е	 в	 апогея	
си,	 дава	 поредния	 "непосредствен	
пример"	 за	 това.	 Отначало	 Морихей	
е	 просто	 перфектен	 в	 техническо	
отношение	 майстор,	 който	 се	 движи	
като	 торнадо	 сред	 учениците	 си	 и	
ги	 хвърля	 по	 всевъзможни	 начини.	
Внезапно	 обаче	 се	 оставя	 да	 бъде	
заобиколен	от	десетина	мъже,	надава	
странен	 вик	 киай,	 който	 сякаш	 идва	
от	 корема	 му,	 и	 всички	 отхвръкват	
като	 пометени	 от	 взривна	 вълна…	
Това	 далеч	 не	 е	 единственото	
документирано	 свидетелство	 за	
"хвърляне	с	дихателната	сила".
		 Ако	 все	 пак	 потърсим	 и	 друго,	
не	 толкова	мистично	 на	 пръв	 поглед	
обяснение	 за	 ефективността	 на	
техниките	 в	 айкидо,	ще	 го	 открием	в	
нещо	 съвсем	 просто	 и	 материално	 -	
предимствата	 на	 кръговото	 (или	 по-
точно	 сферичното)	 движение	 пред	
праволинейното.	Тези	предимства	са	
поне	три.	Първо	-	кръговото	движение	
позволява	бързо	напускане	на	линията	
на	 атаката,	 силата	 на	 нападащия	 е	
насочена	в	посока,	където	вече	няма	
никой.	Второ	-	въртеливото	движение	
дава	 възможност	 да	 бъде	 изменен	
центърът	на	тежестта	на	нападателя,	
да	 бъде	 "разфокусирана"	 стойката	
му,	 а	 впоследствие	 и	 добавена	
допълнителна	 маса	 към	 неговата	
собствена.	 Трето	 -	 за	 разлика	 от	
праволинейното	 движение,	 което	
рано	 или	 късно	 трябва	 да	 спре,	
защото	е	срещнало	някаква	преграда,	
кръговото	 може	 да	 продължи	
практически	 безкрайно,	 при	 това	 на	
съвсем	 ограничена	 площ.	 Не	 е	 без	
значение	и	фактът,	че	при	въртеливото	
движение	евентуалната	атака	може	да	
бъде	 посрещната	 и	 неутрализирана	
от	всички	възможни	посоки.
		 Едно	 сравнение	 с	 друга	 бойна	
система,	много	 по-стара	 от	 айкидо	 и	
сходна	донякъде	с	него	в	техническо	

отношение,	 би	 илюстрирало	 най-
добре	 предимствата	 му.	 Става	 дума	
за	 джу	 джуцу	 (да	 си	 припомним,	
че	 едно	 от	 ранните	 названия	 на	
създаденото	 от	 Уешиба	 бойно	
изкуство	 включва	изцяло	 тази	дума),	
което	 в	 превод	 означава	 "техники	 на	
гъвкавостта".	 Основополагащият	 му	
принцип	 може	 да	 бъде	 изразен	 със	
старата	 японска	 поговорка	 "Блъскай,	
когато	те	дърпат,	и	дърпай,	когато	те	
блъскат".	 Очевидно	 е,	 че	 тук	 става	
дума	 за	 праволинейни	 въздействия,	
при	 които	 ролята	 на	 физическата	
сила	е	голяма.	Отнесена	към	айкидо,	
поговорката	щеше	да	звучи	примерно	
така:	"Извъртай	се,	когато	те	блъскат,	и	
влизай,	когато	те	дърпат".	На	практика	
при	 изпълнение	 на	 повечето	 айкидо	
техники	се	получава	взаимодействие	
между	 центростремителната	 сила	 на	
атакуващия,	нарушаваща	"хармонията	
на	Вселената",	и	центробежната	сила	
на	 защищаващия	 се,	 стремяща	 се	
да	 възстанови	 тази	 хармония,	 като	
не	 само	 позволи,	 но	 и	 помогне	 на	
партньора	да	продължи	в	тази	посока,	
в	която	"иска	да	падне	неговото	тяло".
		 И	все	пак,	въпреки	неоспоримите	
си	 достойнства	 на	 бойно	 изкуство,	
айкидо	 нямаше	 да	 е	 това,	 което	 е,	
без	 удивителната	 личност	 на	 своя	
създател	Морихей	Уешиба.	Нека	още	
веднъж	се	върнем	назад	във	времето.	
Векове	 наред	 различните	 бойни	 из-
куства	(с	използване	на	всевъзможни	
оръжия	или	без	 такива)	 съществуват	
като	 джуцу	 -	 умения,	 техники,	 при-
звани	 да	 убиват	 и	 побеждават	
врага.	 Връх	 в	 това	 отношение	 е	
самурайството,	оставило	неизброими	
примери	 на	 безстрашие	 и	 подвизи,	
далеч	 надхвърлящи	 представите	
ни	 за	 човешките	 възможности.	 Но	
ето,	 че	 в	 един-единствен	 ден	 -	 21	
май	 1575	 г.	 -	 всичко	 рухва.	 Тогава	
15-хилядната	 елитна	 самурайска	
армия	 на	 военачалника	 Кацуьори,	
която	смятат	за	непобедима,	атакува	
обединените	сили	на	шогуна	Токугава	
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и	Ода	Нобунга.	Въоръжените	до	зъби	
конни	самураи	 за	пръв	път	в	живота	
си	 се	 срещат	 с	 огнестрелно	 оръжие.	
12	 хиляди	 от	 тях	 намират	 смъртта	
си	 на	 бойното	 поле	 (Спомнете	 си	
прекрасния	 филм	 на	 Куросава	
"Сянката	на	воина").	Това	всъщност	е	и	
краят	на	бойните	изкуства	като	джуцу.	
Натъпканата	с	барут	и	олово	метална	
тръба,	 донесена	 в	 Япония	 през	
1543	 г.	 от	 португалския	 моряк	 Диего	
Зеймото,	прави	твърде	незабележима	
разликата	между	 храбрия	 самурай	 и	
подлия	бандит.	Ала	бойните	изкуства	
търсят	 начин	 за	 оцеляването	 си	
и	 го	 намират	 в	 трансформацията	
от	 джуцу	 в	 до	 -	 буквално:	 път,	
способ,	 метод	 -	 превръщайки	 се	 в	
средство	 за	 физическо	 и	 духовно	

усъвършенстване.	 Като	 че	 ли	 нищо	
повече	не	може	да	се	желае.
		 Трябва	 да	 минат	 почти	 пет	
века,	 докато	 един	 дребен	 и	 набит,	
страхотно	силен	физически	и	въпреки	
това	с	вечно	разклатено	здраве	човек,	
починал	на	86-годишна	възраст	от	рак	
на	черния	дроб	със	спокойна	усмивка	
на	лицето	си,	превърне	своето	бойно	
изкуство	във	философия,	в	еманация	
на	хармонията	и	обичта	между	хората.	
"Обедини	себе	си	с	Космоса	и	мисълта	
за	превъзходство	ще	изчезне	-	твърди	
той.	 -	 Превъзходството	 принадлежи	
на	 света	 на	 непосветените;	 когато	
всяка	 следа	 от	 него	 престане	 да	
съществува,	 се	 появява	 истинският	
човек.	Опразнете	себе	си	и	оставете	
Божественото	да	действа	във	вас".

Светослав НИКОЛОВ

		 Според	православния	календар	
на	 20	 юли	 се	 почита	 свети	 пророк	
Илия.	 Според	 Стария	 завет	 той	
живял	по	времето	на	израелския	цар	
Ахав	(IX	в.	пр.	Христа)	и	бил	потомък	
на	 свещеническия	 Ааронов	 род.	
Царят	 бил	 защитник	 на	 езическото	
идолопоклонничество	 и	 Илия	 се	
явил	пред	него,	за	да	го	предупреди,	
че	 Бог	 ще	 го	 накаже	 с	 убийствена	
суша.	 Пророчеството	 се	 сбъднало:	
сушата	 продължила	 три	 години	 и	
шест	месеца.	Чак	 тогава	 Господ	 се	
смилил	и	пратил	пророка	да	извести	
на	 народа	 края	 на	 бедствието.	
Според	 Библията	 пророк	 Илия	 се	
понесъл	жив	с	огнена	колесница	на	
небето	 пред	 очите	 на	 своя	 ученик	
Елисей.	 Това	 станало	 през	 816	 г.	
преди	Христа	близо	до	река	Йордан.	
В	иконографската	традиция	най-често	
се	изобразява	именно	този	момент	от	
живота	на	светеца.
		 В	 народния	 календар	 под	
влияние	 на	 житието	 на	 светеца	

свети	Илия	 се	 приема	 и	 почита	 като	
повелител	 на	 небесните	 стихии	
–	 господар	 на	 гръмотевиците,	
светкавиците	 и	 дъждовете.	 Тази	
власт	Бог	му	поверил	при	подялбата	
на	 света	 между	 светците.	 Според	
народната	 вяра,	 когато	 свети	 Илия	

препуска	 по	 небето	 с	 огнената	
колесница,	 впрегната	 с	 четири	
коня,	 се	 получават	 гръмотевиците	 и	
светкавиците.	 Легендите	 разказват	
още,	че	когато	светецът	търкаля	бъчви	

Свети Илия - повелителят на стихиите
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Иван НИКОЛОВ

в	 небесата,	 тогава	 гърми	 на	 земята.	
Затова	 народът	 ни	 нарекъл	 свети	
Илия	 "Гръмовник",	 "Гръмоделец"	 и	
"Гръмоломник".	Светецът	имал	сестра	
-	Огнена	Мария,	света	Богородица	или	
света	 Елена.	 Според	 старо	 поверие	
той	 се	 биел	 с	 крилати	 змейове,	 с	
триглави	лами	и	дори	с	дявола,	а	от	
тази	 битка	 произтичали	 небесните	
стихии.	Ако	свети	Илия	се	разсърди,	
той	 изсипва	 ледени	 зърна	 от	 ръкава	
си	или	заключва	дъждовете	в	небесна	
пещера.
		 По	 традиция	 на	 Илинден	 в	
чест	 на	 светеца	 се	 коли	 курбан	
–	 най-старият	 петел,	 наричан	
"баща".	 Стопанките	 изпичат	 погача	
"боговица"	 и	 "колач"	 за	 свети	 Илия.	
Организират	 се	 общоселски	 сборове	
с	 жертвоприношение	 на	 мъжко	
чифтокопитно	 животно	 -	 бик,	 вол	
или	 теле.	 Курбанът	 се	 освещава	 и	

трапезите	 се	 нареждат	 на	 могила,	
оброчище,	 край	 параклис	 извън	
селото,	 под	 стари	 дъбови	 дървета.	
Вярва	 се,	 че	 така	 ще	 омилостивят	
светеца	 и	 ще	 предпазят	 селището	
от	 градушка	 и	 наводнения.	И	 днес	 в	
манастирите,	 чийто	 патрон	 е	 свети	
Илия,	 се	 правят	 големи	 празненства	
с	 курбани.	 В	 София	 това	 са	
манастирите	 в	 квартал	 "Младост"	
и	 в	 квартал	 "Илиянци".	 Народната	
традиция	 забранява	 къпането	 в	
реките	и	морето	на	Илинден,	защото	
свети	Илия	обичал	на	този	ден	"да	си	
взема	 курбан".	 На	Илинден	 се	 гадае	
и	за	реколтата	-	ако	гърми,	орехите	и	
лешниците	ще	са	"шупливи",	празни.
		 Денят	 е	 патронен	 празник	 на	
абаджии,	кожухари	и	терзии.

Използван източник - 
http://www.bizimi.com

	 Думата	 успение	 означава	
блажено	 заспиване.	 С	 тази	 дума	
наричаме	телесната	смърт	на	велики	
Божии	 угодници,	 първа	 между	 които	
е	 нашата	 Господарка	 и	 Владичица	
Пресвета	 Богородица	 и	 Приснодева	
Мария.
		 След	 като	 поживяла	 десетина	
години	 в	 Йерусалим	 под	 грижите	
на	 свети	 апостол	 Йоан	 Богослов,	
Пресвета	 Богородица	 била	 посетена	
от	Архангел	Гавриил,	който	й	съобщил	
радостната	 вест,	 че	 скоро	 Господ	
Иисус	Христос	ще	я	прибере	при	Себе	
Си.	 Като	 доказателство	 за	 своето	
небесно	пратеничество	той	й	донесъл	
райско	палмово	клонче.
		 Божията	Майка	започнала	да	се	
готви	за	своето	Успение.	На	нея	много	
й	 се	 искало	 да	 се	 види	 за	 последен	
път	 с	 Апостолите,	 но	 всички	 те,	 с	

изключение	 на	 Йоан,	 били	 по	 чужди	
страни	 да	 проповядват	 Евангелието.	

Успение Богородично
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Но	 Господ	 Бог	 сторил	 чудо.	 В	 един	
миг	 всички	 Апостоли,	 освен	 Тома,	
били	пренесени	в	Йерусалим	и	в	едно	
и	също	време	се	явили	пред	Майката	
на	 техния	 Божествен	 Учител.	 Скръб	
изпълнила	сърцата	им,	когато	разбрали	
за	какво	се	намерили	всички	заедно	на	
това	място.	Пресветата	Божия	Майка	
ги	утешила	и	им	обещала,	че	и	след	
Успението	си	ще	бъде	заедно	с	тях	и	
с	 всички	 християни,	 като	 се	 моли	 за	
света	и	изпросва	от	Своя	Син	велики	
и	богати	милости	 за	него.	След	 това	
ги	благословила	и	се	простила	с	тях.
		 Когато	 издъхнала,	 неземна	
светлина	 огряла	 стаята,	 в	 която	
лежала	 Света	 Богородица.	 Сам	
Господ	 Иисус	 Христос,	 придружен	
от	множество	Ангели,	 се	 явил,	 за	да	
приеме	нейната	пречиста	душа.	Чудно	
благоухание	 се	 разляло	 из	 цялата	
стая	 и	 небесни	 райски	 песнопения	
изпълнили	с	радостен	трепет	сърцата	
на	всички	присъстващи.
		 Трогателна	 била	 гледката	
на	 погребалното	 шествие,	 което	
вървяло	 към	 Гетсимания,	 където	
бил	 приготвен	 свещеният	 гроб.	
Най-напред	 вървял	 апостол	 Йоан	
и	 държал	 в	 ръка	 райското	 клонче.	
След	 него	 Апостолите	 носели	 на	
носилка	пречистото	тяло	на	Божията	
Майка,	 а	 подир	 тях	 следвал	 много	
народ.	Мнозина	болни	напирали	да	се	
докоснат	до	носилото	и	който	успявал	
да	стори	това,	веднага	оздравявал.	И	
чудно	-	уж	погребвали	човек,	а	радост	
и	блажен	покой	изпълвали	душите	на	
всички.
		 Единствено	 недоволни	 били	
еврейските	 свещеници	 и	 стареи	 –	
същите	ония,	които	предадоха	Иисуса	
Христа	 на	Пилат,	 за	да	бъде	осъден	
и	 разпнат.	 Един	 от	 тях	 -	 свещеник	
Афоний,	 не	 се	 сдържал,	 промъкнал	
се	в	навалицата	и	посегнал	с	ръце	да	
прекатури	носилото,	на	което	лежало	

пречистото	 тяло.	 Но	 невидим	 Ангел	
мълниеносно	 отсякъл	 и	 двете	 ръце	
на	злодея	до	китките.	Поразен	от	това	
чудо,	Афоний	се	покаял	и	веднага	бил	
излекуван.
		 След	 три	 дни	 Апостол	 Тома,	
който	 не	 бил	 на	 погребението	 на	
Пресвета	 Богородица,	 дошъл	 в	
Йерусалим.	 Неговите	 съученици	 му	
разказали	всичко,	случило	се	в	негово	
отсъствие	 тия	дни.	На	Апостол	Тома	
му	 станало	 непоносимо	 тежко,	 че	
не	 могъл	 да	 се	 прости	 с	 Пресвета	
Богородица	 и	 да	 присъства	 на	
погребението	 й.	 От	 цялата	 си	 душа	
пожелал	 да	 се	 поклони	 на	 нейното	
тяло.	 Апостолите	 склонили.	 Завели	
го	 в	 Гетсимания,	 отворили	 гроба,	 но	
той	се	оказал	празен.	Както	при	гроба	
на	 Възкръсналия	 Христос,	 така	 и	
тук	 стоели	 само	 грижливо	 сгънатите	
погребални	 повивки.	 Поразените	
Апостоли	със	сълзи	на	очи	започнали	
да	 молят	 Бога	 да	 им	 открие	 какво	
е	 станало	 с	 пречистото	 тяло	 на	
Богородица.	 Същия	 ден	 вечерта,	
след	 като	 се	 нахранили,	 по	 време	
на	 молитва	 те	 чули	 Ангелско	 пение	
и,	 като	 отправили	 взор	 към	 небето,	
видели	 във	 въздуха	 Божията	 Майка,	
обкръжена	от	Ангели,	цялата	сияеща	
в	небесна	слава.
	 -	Радвайте	се!	–	казала	им	тя.	–	
Аз	ще	 бъда	 с	 вас	 през	 всички	 дни	 и	
винаги	ще	се	моля	за	вас	пред	Бога!
Апостолите	радостно	извикали:
	 -	Пресвета	Богородице,	помагай	
ни!
		 От	 този	 ден	 Апостолите	 раз-
брали,	 че	 Пресветата	 Божия	 Майка	
е	 възкръснала	 в	 третия	 ден	 след	
Успението	 си	 и	 с	 тялото	 си	 била	
взета	на	небето,	където	нейният	Син	
и	 Господ	 я	 поставил	 на	 по-почетно	
място	от	всички	Ангели.

Използван източник - 
„Православно вероучение”


