В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Димитрина МИХАЙЛОВА
От 19 до 21 октомври в рехабилитационната база на Съюза на
слепите хотел „Хоризонт” - Обзор
Управителният съвет на ССБ проведе
своето рутинно заседание.
Заседанието започна с последователното разглеждане, обсъждане
и приемане на финансовите отчети
за първото и второто тримесечие на
2017 г. на Съюза на слепите и „Успех
ССБ Холдинг” ЕООД.
След това членовете на УС
взеха отношение по информация
от Лъчезар Шекеров - управител
на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД, във
връзка с извършените мероприятия по
прекратяване на дейността на „Успех
ССБ Холдинг” ЕООД - клон Варна.
  
По този въпрос членовете на
управителния съвет взеха следните
решения:
- Управителният съвет дава съгласие за бракуване и предаване на
вторични суровини на дълготрайни
материални активи - материали,
машини, инструментална екипировка,
стоки и полуфабрикати.
- Годните за употреба машини
да бъдат обявени за продажба в
продължение на шест месеца. След
изтичане на този срок непродадените
машини също да бъдат бракувани и
предадени на вторични суровини с
цел освобождаване на помещенията
и отдаването им под наем.
- Да бъде предоставен безвъзмездно на „Успех Металкап ССБ”
ЕООД - Плевен 1 брой компресор
„Алуп”.
Гласували 9 „за” и 1 „въздържал
се”.
Управителният съвет задължи

управителя на „Успех ССБ Холдинг”
ЕООД - клон Варна да информира УС
на ССБ за получените средства от:
- предадените на вторични
суровини машини, материали, полуфабрикати и други;
- продадените машини.
След това членовете на УС
разгледаха докладна записка на
Лъчезар Шекеров, отнасяща се за
вливането на търговското дружество
„Успех Филтър ССБ” ЕООД -София
в търговското дружество „Успех ССБ
Холдинг” ЕООД - София.
По тази точка управителният
съвет реши:
1. Преобразува търговско дружество „Успех Филтър ССБ” ЕООД
- София чрез вливане в търговско
дружество „Успех ССБ Холдинг” ЕООД
- София.
    2. Потвърждава договора за
преобразуване чрез вливане, сключен
между „Успех Филтър ССБ” ЕООД София и „Успех ССБ Холдинг” ЕООД
- София.
   
3. Приема плана за преобразуване на преобразуващото се
дружество, изготвен от управителя
на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД София, както и придружаващите го
приложения и доклада.
  
4. Дава мандат на управителя
на преобразуващото се дружество
„Успех ССБ Холдинг” ЕООД - София
да извърши всички фактически и
правни действия по вписването му в
Търговския регистър.
Гласували 10 „за”.
    
Работата на управителния съвет
продължи с разглеждане и дискусия
по предложения за промени в някои
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вътрешносъюзни наредби. Промените се налагат от това, че наредбите
трябва да бъдат приведени в
съответствие с гласуваните от Общото
събрание на пълномощниците на ССБ
от май 2016 г. изменения и допълнения
на устава на организацията.
На
това
заседание
на
управителния съвет беше приет
окончателният текст на „Наредба
за реда и условията за създаване,
реорганизиране и прекратяване дейността на териториалните организации на ССБ; права и задължения
на председателя или координатора
на териториалната организация и
груповия отговорник” и на „Наредба

например в САЩ. На базата на техния
опит възниква идеята такъв съвет
да бъде създаден и у нас. Той има
статут на консултативен орган към
организацията и тепърва ще трябва да
доказва своята значимост и полезност
по
отношение
на
специфични
потребности на незрящите в България. Решението за създаване на
Технологичен съвет, а заедно с това
и за утвърждаване поименно на
неговия състав и на статута, който
регламентира дейността му, беше
прието с гласовете на всички членове
на управителния съвет.
Поради това че Технологичният
съвет е непознат до този момент

за реда и условията за свикване и
провеждане на общото събрание
на териториалните организации и
регионалното общо събрание на
пълномощниците”.
По следващата точка от дневния
ред членовете на управителния
съвет обсъдиха предложение за
създаване към ССБ на специализиран
технологичен съвет. Такива съвети
вече функционират към някои организации на слепите в чужбина,

орган в работата на Съюза на
слепите в България, в края на този
материал публикуваме пълния текст
на решението на управителния
съвет за създаване на Технологичен
съвет, утвърждаване поименно на
неговия състав и статута, с който се
регламентира дейността му.
По предложение на Тодор
Радев - председател на регионалната
организация на ССБ в Сливен беше
решено да бъде приет нов зрящ
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член на ССБ. Това е директорът на
Центъра за социална рехабилитация
и интеграция при община Сливен г-жа
Пепа Иванова Димова, която работи
в Центъра и ръководи неговата
дейност от самото му създаване. Г-жа
Димова е посветила много енергия,
компетентност, търпение и добра воля
в работата си с незрящите клиенти на
Центъра и те отдавна я възприемат
като неразделна част от тяхната
организация.
И пак във връзка с прекратяването
на
дейността
на
предприятието във Варна членовете
на УС разгледаха докладна записка
от председателя на регионалната
организация на Съюза във Варна
г-н Методи Андонов, по която взеха
следното решение - през 2018 г. да
бъде извършен ремонт на покрива
на културния дом, финансиран от
приходите от наеми в „Успех ССБ
Холдинг” ЕООД - клон Варна.
     На вниманието на членовете на
управителния съвет бяха представени
още няколко докладни записки от
някои от регионалните председатели
с искания за корекция на бюджета
на техните организации. Вземайки
предвид основателността на техните
аргументи,
управителният
съвет
взе решения и разреши промяна
на бюджета на РО Кърджали за
провеждане
на
отчетно-изборно
събрание, на РО Варна и РО Сливен.
След тези обсъждания и приетите
по поставените проблеми решения
управителният съвет приключи своето
заседание.

Състав и статут на
Технологичния съвет към
Съюза на слепите в България
Управителният съвет на Съюза
на слепите в България реши - създава

Технологичен съвет, в състава на
който да бъдат включени:
• Председател - Владимир
Кършев
• Зам.-председател - Владимир
Радулов
• Секретар - Петър Стайков
Членове:
4. Стефка Стойчева
5. Александрина Костова
6. Недялко Димов
7. Иван Доброволов  
8. Хюсеин Исмаил
9. Йордан Младенов
10. Негослав Събев
11. Димитър Димитров
12. Костадин Колев
13. Стефан Данчев
Статут за дейността на
Технологичния съвет
  

Общи положения
• Технологичният съвет е консултативен орган към Съюза на
слепите в България.
• Технологичният съвет не е
юридическо лице и членовете му
работят на обществени начала.
Основни задачи
на Технологичния съвет
• Непрекъснато да следи
появата на специални средства,
апарати и софтуерни продукти и
системи, предназначени за използване от зрително затруднени лица,
като създаде и поддържа своя
информационна банка.
• Да установява и подържа трайни контакти със световноизвестни
фирми и организации за производство
на специални високотехнологични
продукти.
• Съвместно с всички заинтересовани български организации за
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слепи, които представляват или са
дистрибутори на чуждестранни специализирани фирми, Технологичният
съвет разработва общи политики
за използване на постиженията на
информационната
революция
в
България.   
• Предлага конкретни оптимални
решения за внос на специални
средства,
прибори,
апарати
и
електронни системи с мултисензорно
функциониране, съобразени с нашите
национални лингвистични особености.
• Съдейства за развитието на
онлайн обучението и разработката на
електронни учебници.  
•Проучва българското производство на продукти на универсалния
дизайн, като предлага възможности за
тяхното адаптиране към специфичните
нужди на лица с нарушено зрение.
• Стимулира възможностите
за производство и разпространение
на български продукти в областта на
специалните технологии за лица с
нарушено зрение.
• Проучва възможностите за
практическо разширяване на нови
професионални възможности за хора с увредено зрение чрез новите
технологии.
• Насърчава разработката и
адаптирането на елементарни средства за самостоятелен и независим
живот в обучението, рехабилитацията
и свободното време чрез използване
на т. нар. „ниски технологии” като
измервателни инструменти, прибори
за бита и разнообразни игри.   
• Предлага на регионалните
съюзни организации конкретни форми
за силно мотивиране на незрящите
хора за използване на продукти в
областта на съвременните технологии
в бита, всекидневието, културния
живот и свободното време.
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Организация на дейността
на Технологичния съвет
• Технологичният съвет заседава
най-малко два пъти годишно.
• Председателят или в негово
отсъствие заместник-председателят
определят датата и дневния ред на
заседанията на Технологичния съвет,
за което уведомяват членовете му наймалко 7 работни дни предварително.
При наличие на писмени материали
същите се изпращат в посочения срок.
• Секретарят води протокол за
всяко заседание, като в него отразява:
А) обсъжданите въпроси;
Б) направените изказвания;
В) взетите решения.
Протоколът се съставя в два
еднообразни екземпляра и се подписва
от секретаря и председателстващия
заседанието. Един екземпляр се
представя на председателя на ССБ
и един екземпляр се съхранява в
архива на Технологичния съвет.
Председателят на Технологичния съвет при необходимост изработва бюджет на съвета и го представя за
съгласуване на председателя на ССБ.
При възможност ССБ финансира от
бюджета си разходи за:
А) командировки в страната и
чужбина;
Б) посещения на конференции,
семинари, изложби и др.;
В) международен обмен на специалисти;
Г) превод на материали.
  
При
необходимост
ССБ
предоставя за ползване помещение и
офис оборудване.
  
Технологичният съвет изготвя
годишен отчет за дейността си и го
представя за информация на УС на
ССБ.

СКРЪБНА ВЕСТ
МИР И ПОКОЙ НА ДУШИТЕ ВИ, ПРИЯТЕЛИ!
		
На 17 ноември, един месец и седем дни преди Рождество
Христово, войната по пътищата отне осем от нашите приятели заедно
с техния шофьор, а други 17 потопи в кошмара на болката с тежки
наранявания.
Това отново ни кара да се замислим за това колко всъщност е
крехък човешкият живот и колко внезапно той може да бъде прекъснат...
Нелепа случайност и 25 доволни, добре отпочинали и сигурни в
безопасността си човека бяха запокитени в бездната на една жестока
трагедия, случила се на пътя София - Варна, близо до село Микре. Ето
как след отбелязването на петгодишнината от откриването на Центъра
за рехабилитация на слепи в Перник и изнесено обучение незрящите
наши приятели напускат почивната станция в Дряново, без дори и да
си представят, че това завръщане в Перник ще се окаже последно за
деветима от тях. За оцелелите този ден вероятно ще остави неизличимото
чувство на шок и ужас от преживяното, както и огромна празнота и скръб
по загиналите им близки приятели.
Човешка грешка или Божията воля – това тепърва ще се
изяснява, но болката, останала след разигралата се трагедия, ще остане
завинаги в душите на техните приятели, колеги и особено на семействата
на загиналите. Вероятно Бог ги е призовал, за да ги превърне в ангели,
които да закрилят и бдят над нас, живите.
Ужасът на случилото се ни кара отново да се замислим над
собственото си битие. Как се отнасяме към хората около себе си и
достатъчно ли се ценим помежду си? Доколко правилно постъпваме в
една или друга ситуация и умеем ли да си прощаваме? Справедливи ли
сме към близките и колегите си?
Мир и покой на душите ви, приятели, които ни напуснахте толкова
внезапно! Ние, все още живите, винаги ще ви помним и ще тъгуваме за
вас.
Почивайте в мир всички вие:
Йовка Богданова Разсолкова, Веска Велинова Рангелова,
Стоименка Йорданова Василева, Кирил Любенов Василев, Методи
Кирилов Янев, Съби Шуманов Беров, Арсенка Александрова Андонова,
Биляна Ставриева Иванова и вашият шофьор, когото всички наричахте
просто Марио!
Поклон пред паметта ви!
На вас, за щастие оцелелите след този кошмар, ние всички
пожелаваме от сърце бързо възстановяване и още дълги и щастливи
години живот.
Марина ПЕТКОВА
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„Софийската Света гора – минало и настояще”
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
фонд „Социална закрила” в размер на 6 000 лева.
Продължителност: от 1 август до 31 октомври 2017
година.

ЗА СИЛАТА НА АКТИВНИЯ ЧОВЕК
За много хора мястото, където
живеят, е мястото, където се прибират,
за да спят. Дори напоследък в повечето
случаи се срещаме с приятели навън,
извън къщи, в някое заведение или
на кратки срещи в парка. Дали от
ритъма, в който живеем, дали заради
напрежението или от поотънелия
джоб, но се виждаме все по-рядко
с онези, с които ни е било приятно
преди. А когато планираме почивките
си, правим - струваме и гледаме
да заминем някъде по-далеч от
ежедневието си. Разбира се, по-далеч
и от мястото, където живеем. И така
все не остава време да видим какво
има около нас. Неведнъж сме чували
варненци и бургазлии да казват, че
не могат да стигнат до морето. За
софиянците и Витоша да не говорим.
Може след време някои софийски
деца, когато чуят „Витоша”, да си
представят улицата, а не планината.
И нека пренесем всичките
тези разсъждения върху една маргинална група - хората със зрителни
увреждания. Умножавате нещата по
две и получавате не съвсем весела
картина, безрадостна дори. Към
всичко добавяме лошата инфраструктура или, както стана модерно
напоследък да се казва - „заруднената за придвижване градска среда”,
и предполагам не е трудно да си
представите за какво става въпрос.
Воден от това, екипът на
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фондация „Хоризонти” реши да
разчупи рамката, да погледне на
ситуацията не от нестандартната й
страна, а напротив - от нейната найстандартна точка и да провокира
стремежа за знание и естетическо
удоволствие у петдесет незрящи.
Някои от тях дори не бяха
чували, че нашата столица се нарича
Софийската Мала Света гора.
Защото на територията на София
и околностите й има 28 манастира,
които незрящите ентусиасти посетиха.
Мога да се обзаложа, че 99
процента от жителите на столицата не
са чували за това културно наследство.
И още малко по-голям процент от тях
не са ходили и до една трета от тези
забележителности. Незнайно защо
никой не говори за това, а някои от
църквите или манастирите не се
радват на кой знае каква поддръжка.
Дали това си ни е в характера като
народ, или е плод на недобросъвестно
стопанисване е друг въпрос.
  
Но факт е, че това огромно
културно наследство е в сянка.
Фондация „Хоризонти” разработи 10 маршрута и организира десет
туристически обиколки. За незрящите,
решили да се запознаят с 28-те
манастира и културно-историческите
забележителности, бяха осигурени
помощник-асистент,
подпомагащи
доброволци и екскурзоводи. Всеки
научи, колкото можа, всеки, колкото

ПРОЕКТИ
пожела, отвори душата си. Но
главното в случая е разчупеното от
еднообразие ежедневие, излизането
от дома, от рамките на битието. Когато
човек влезе в храм, кой повече, кой
по-малко пречиства мислите си.
За всеки човек е важно докосването до историята, до светините и
до светите места, а за незрящите е
привилегия, особено във време, което
не е толкова милостиво към хора с
подобен дефицит.
Двадесет и осемте манастира
в и около София не са от найлеснодостъпните места. До тях
се стига с автомобил или пеша,
ако се въоръжите с търпение и
издръжливост. Казвам всичко това
не с укор, а за да добиете представа
за трудностите, които би изпитал
лишеният от зрение, ако реши сам
да посети дори и малка част от тези
духовни средища.
Туристическите обиколки се
оказаха добра възможност и шанс за
мнозина да се докоснат до свят, често
оставащ встрани от забързания ни
делник, в който всички ние забравяме
за простичките неща и за добротата.
Проектът на фондация „Хоризонти” „Софийската Света гора - минало и
настояще” има за цел да популяризира
културното и историческо наследство
на Столична община сред незрящите
хора, живеещи в София. Такива
туристически инициативи не са често
срещани, да не кажа, че точно по този
начин се организират за пръв път.
Дестинациите имаха точна програма
и следваха ясни цели. А незрящите
хора се чувстваха спокойни и се
запознаха с културните паметници по
максимално достъпен начин. Групата
беше разнообразна, каквато е и една
от целите на проекта: потребители на
Центъра за социална рехабилитация

и интеграция за хора със зрителни
увреждания - хора на различна
възраст, хора с различен социален
статус, хора с различна степен на
образованост, хора, които в момента
нямат възможност да упражняват
правото си на труд. Или по Вазовски
казано „всякоя възраст, пол, занятие
взе участие в това предприятие”. А
най-хубавото е, че всички останаха
удовлетворени.

Такива начинания са важни за
незрящите. Едва ли някой се съмнява
в необходимостта от познание за
историята и културата на страната, в
която живее. Едва ли е нужно някой да
бъде убеждаван и в необходимостта
от повишаване на физическата
активност на незрящите хора. Ако за
виждащите тя е важна, за незрящите
е животоспасяваща.
Активният човек е пълноценен
човек. Тогава нито дефицитът, нито
трудностите са в състояние да го
сломят. С реализирането на проекта
„Софийската Света гора – минало и
настояще” 50 лишени от зрение със
затруднения при самостоятелното си
придвижване хора получиха реална
възможност за активно социално
включване.
Събина ЧОБАНОВА
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ПРОЕКТИ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020
Процедура BG05M9OP001-1.003
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“
Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01
„Осигурена заетост на лица с увреждания
в БГАСИСТ ООД“

Успешно приключва още един проект за заетост
на хора със зрителни увреждания
Едва ли са много фирмите в
България, които могат да назначат
хора с увреждания на работа, като
разкриват специално за целта нови
работни места.
„БГАсист” ООД е специализирано предприятие, което поради
осъзнатата си корпоративна социална отговорност разработи и изпълнява проект за разкриване на
четири нови работни места. Проектът
е финансиран по Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО
МЯСТО
2015”
по
Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси”. Продължителността на
проекта „Осигурена заетост на лица
с увреждания в „БГАсист” ООД е
16 месеца и приключва през месец
ноември 2017 година.
През ноември 2016 г. бяха
назначени четири лица със зрителни
увреждания - две на длъжност
„Оператор, инсталиране софтуер” и
две като „Технически сътрудник”.
Работните места бяха оборудвани с компютърна техника и соф8

туерни приложения, съобразени със
степента на зрително увреждане на
назначените.
Както бе предвидено по проекта, новоназначените служители
преминаха обучение и получиха
индивидуални консултации с цел
усвояване на необходимите професионални умения и по-добро приспособяване към работната среда.
Беше проведено обучение за работа
с различните офис приложения, необходими за текущата им работа,
както и със софтуер за организиране
на екипната работа и за по-доброто
разпределение на отговорностите
между служителите.
Всеки служител имаше възможност да ползва часове за
индивидуална работа по ориентиране
и мобилност, за да усвои маршрута от
дома до работното място, до важни
за фирмата обекти. Тези обучения
им бяха особено полезни в зимните
месеци, в които градската среда беше
труднопроходима поради натрупалия
се сняг и заледяванията по улиците.

ПРОЕКТИ
Назначените получиха и индивидуални консултации, свързани с
мотивацията им за професионално
развитие. За всеки служител беше
разработен план за кариерно развитие,
за да има той ясна насоченост в
действията си за професионално
израстване във фирмата, както и
в периода след приключване на
трудовите договори.
Благодарение на работата на
новоназначените лица фирмата може
да посреща потребностите на своите
клиенти в по-голяма пълнота. Фирмата
предлага
услугата
„Инсталиране
и настройване на компютри на
хора със зрителни увреждания”,
която е специфична и изисква специални познания. Предлагат се и
индивидуални консултации за работа
със специализираните приложения
и хардуер за хора със зрителни
увреждания. Във фирмата се извършва превод и на предлаганите
софтуерни приложения, включително
и на популярната програма екранен
четец JAWS for Windows.
Една година след назначаването
на четиримата служители по проекта фирмата се опитва да запази

разкритите работни места, като
ги финансира със средства от
собствената си дейност. Засега е
осигурена заетостта на двама от
назначените служители, но ръководството полага усилия да осигури
заетост и на другите двама служители,
тъй като те вече са обучени и добре
познават спецификата на работата,
имат осигурена адаптирана работна
среда и могат да продължат да отдават
своя принос за по-добрите резултати
на фирмата.
Ръководството на специализирано предприятие „БГАсист” ООД
изразява своята увереност, че макар
и временна, заетостта във фирмата
за назначените лица е важен
етап в личностното им развитие и
професионалното им израстване.
Проектът е важен и за разширяване на
капацитета и бизнес възможностите
на фирмата. Това ясно показва,
че финансовата подкрепа, която
оказват държавата и Европейският
съюз на предприятията със социална
насоченост чрез оперативните програми, е съществена не само за самите предприятия, но най-вече за
хората, на които е осигурена заетост.

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с
увреждания в БГАСИСТ ООД“, изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Една посока, много възможности!
9

5 ГОДИНИ ХРАНИТЕЛНА БАНКА
ПРИ ССБ – РО СОФИЯ
Всяка година само в България се
унищожават над 400 хиляди тона годна
храна, а по света това количество
е многократно по-голямо! За да се
намали това разхищение, както в
много цивилизовани държави, така
и в България се създаде хранително
банкиране, вследствие на което се
сформира и Българската хранителна
банка.
Българската хранителна банка
(БХБ) е първата организация в
страната, която събира, складира
и
раздава
дарени
хранителни
продукти с кратък срок на годност в
съответствие с всички стандарти за
безопасност на храните. Посредством
хранителното банкиране се спасява
излишната, но годна храна, която
иначе би била унищожена. С помощта
на мрежа от партньорски организации
храните се разпределят и достигат
до хиляди нуждаещи се българи,
които хронически гладуват, временно
не могат да си осигурят качествено
хранене или са жертви на бедствия,
аварии и кризи. Българска хранителна
банка
работи
с
финансовата
подкрепа на Фондация „Америка за
България”. Тя е член на Глобалната
мрежа за хранително банкиране
и на Европейската федерация на
хранителните банки.
Българската хранителна банка
е учредена на 30 януари 2012 г. като
организация с нестопанска цел в
обществена полза, като за основна
дейност се приема събирането и
управлението на дарени храни в
съответствие с всички стандарти
за безопасност и осигуряването на
хранително подпомагане на широк кръг от хора целогодишно и
дългосрочно.
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На 6 март 2012 г. БХБ е
регистрирана в Софийски градски
съд, а на 16 май 2012 г. е вписана
в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел
като фондация за осъществяване на
общественополезна дейност.
Тя е регистриран бизнес оператор съгласно изискванията на Закона
за храните и притежава удостоверение
от Българската агенция по безопасност
на храните.
Хранителните продукти, които
се предоставят от БХБ на приемните
социални организации, са свежи,
качествени и в срок на годност. Найчесто те са загубили своята пазарна
стойност, тъй като са произведени
в повече, имат недобър търговски
вид или по различни логистични,
технологични
или
маркетингови
причини не могат да бъдат продадени.
На 12 ноември 2012 г. се
подписва договор между Българската
хранителна банка и Съюза на слепите
в България, респективно Регионална
организация - София, с което се дава
началото на хранителното банкиране
за двеста от най-затруднените
финансово членове на РО от
столичния град.
На практика контактите на
ССБ – РО София с Българската
хранителна банка датират от април
2012 г., когато по инициатива и с
логистично осигуряване на проф.
Весела Иванова, тогава член на
Регионалния управителен съвет, са
проведени първите разговори за
включване в хранителното банкиране
между ръководството на РО София в
лицето на председателя на РУС Асен
Алтънов и изпълнителния директор

на БХБ Марина Бракалова.
В подкрепа на каузата за
намаляване на разхищаването на годна
храна и осигуряването на хранително
подпомагане за нуждаещите се
членове на ССБ - РО София след
първоначалните разговори през май
2012 г. започнаха подготовката и
съставянето на документите, необходими за включване на двеста от
най-затруднените финансово съюзни
членове от РО София при ССБ. Найважна роля в преходния период изигра
доброволното включване на адвокат

нормативен документ за работа
и действие на Хранителна банка
при ССБ - РО София, бе изготвен
безвъзмездно от Иван Бакърджиев,
по-късно определен за координатор
на Хранителната банка при ССБ РО София. Правилникът е достъпен
на www.ssb-sofia.net и може да бъде
прочетен от всеки заинтересован.
На заседание при председателя
на ССБ Васил Долапчиев бяха
набелязани мерки и поставени
изисквания към управителя на „Успех
Филтър ССБ” ЕООД Донко Ангелов за

Георги Иванов с правно осигуряване
и подготвяне на документацията
по лицензиране на помещението
за съхранение, разпределение и
предоставяне на натурални помощи,
автомобила за превоз на храните и
формулярите за кандидатстване към
БХБ.
Правилникът за организацията
на доставяне, съхранение, разпределение и предоставяне на натурални
помощи, дарение чрез БХБ в системата
на РО София при ССБ, който е
основният рамков вътрешносъюзен

включването на ССБ в системата на
хранителното банкиране в България.
Като организация-партньор „Успех
Филтър ССБ” ЕООД пое ангажиментите за осигуряване и поддръжка на кола
за доставяне на натуралните помо-щи
от разпределителния склад на БХБ и
специално помещение за съхранение, разпределение и предоставяне
на получените храни, отговарящо на
изискванията на Закона за храните.
Така накратко, наред с редица
приемни социални организации като
Българския Червен кръст, „Каритас
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България”, Националната мрежа
за децата и много други, ССБ - РО
София се включи сред контрагентите
на Българската хранителна банка.
В началото на 2013 г. основният
списък на съюзните членове от РО
София е готов и още през януари
пристигат първите доставки, които,
както всички останали през годините,
се разпределят и предоставят
своевременно на нуждаещите се хора
със зрителни увреждания.
Първоначалните очаквания на
всички не се оправдават. Кръгът на
дарителите е стеснен, асортиментът
на дарените храни е ограничен,
предоставят се предимно мляко и
млечни
произведения.
Появяват
се и внушения, че Хранителната
банка трябва да изхранва изцяло
включените в основния списък хора
с увреждания или най-малкото да се
предоставя пълен набор от основните
хранителни продукти, необходими за
месечна издръжка.
Българската хранителна банка,
както и всички останали хранителни
банки по света, са създадени и работят
за предотвратяване и намаляване на
разхищението на годни за употреба
храни и за достигането им до
нуждаещите се социални групи! Така
че не може да се говори за каквото и
да е планиране и ритмични доставки
по определени асортименти.
През петте години на взаимно
сътрудничество на ССБ - РО София
с Българската хранителна банка до
съюзните членове от РО София,
включени в основния списък за
разпределение и предоставяне на
дарени хранителни продукти, са
достигнали 40 387 кг дарени храни на
обща стойност 93 247 лева. Заслуга
за това има не само управленческият
и изпълнителният екип на РО София,
но и организацията-партньор „Успех
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Филтър ССБ” ЕООД в лицето на
управителя Донко Ангелов. През
настоящата 2017 г. се положиха
усилия за обновяване и разширяване
на базата на Хранителната банка при
ССБ - РО София, като се извърши
основен ремонт на помещението
за съхранение, разпределение и
предоставяне на дарени храни в
района на „Успех Филтър ССБ” ЕООД,
включително и с поставяне на нова
дограма. От страна на РО София се
закупиха два хладилника с фризерна
част, а трети бе дарен на Хранителната
банка от съюзен член на РО София.
Всичко това поставя на нова
основа взаимоотношенията ни с
Българската хранителна банка, като
очакваме заедно с разширяването
на възможностите за качествено
съхранение на доставените хранителни продукти да се разшири и
асортиментът на предоставяните
храни.
За разнообразяването на асортимента и увеличаването на количеството на дарените храни като
цяло в страната най-голямо влияние
оказват финансово-икономическите
условия за функционирането на
стопанските предприятия в страната.
Така в периода на стартирането,
прохождането и развитието на
хранителното банкиране в България
се очерта един голям проблем, който
спираше бизнеса в намеренията му да
дарява на и чрез БХБ нереализираните
по различни причини храни, подлежащи на унищожаване. Това бе
задължението върху стойността на
дарената храна да се начислява 20%
данък върху добавената стойност
(ДДС), което излизаше по-скъпо,
отколкото се плащаше за физическото
й унищожение.
От началото на 2017 г. проблемът с начисляването на ДДС върху

стойността на дарените на БХБ храни
отпадна, но пък от своя страна се
въведоха нови изисквания, чийто
недостатък според изпълнителния
директор на БХБ Цанка Миланова
е залагането на различни бариери,
основната от които е изискването
да се слага определен надпис върху

всяка от стоките, който да показва,
че тази стока е дарена и не подлежи
на продажба. Практиката доказва
притесненията, че това изискване е
сериозна бариера пред бизнеса да
дарява храни. По-голямата част от
компаниите, които още от миналата
година са дарявали, продължават
да
даряват.
Няма
значителна
промяна от тази гледна точка, но
ги няма и очакваното подобрение,
и увеличаването на даренията.
Всъщност компаниите, които даряват,
не се възползват от отпадането на
ДДС за тези стоки и това означава, че
всъщност маркирането е по-скъпо от
самото ДДС и отново някои компании
предпочитат да унищожат храна,
вместо да я дарят на хранителна
банка и оттам тя да достигне до хора,
които са в нужда.
За
разнообразяването
на
източниците на финансиране и
доставка на храни и като единствена
организация,
която
работи
за
намаляване на глада в страната

и ежедневно достига до стотици
нуждаещи се българи, Българската
хранителна банка стартира в края
на изминалата 2016 г. първата си
национална дарителска кампания
под мотото „Стани един от нас – дари
надежда!”. Българската хранителна
банка
(БХБ)
дава
възможност
на всеки човек да се
присъедини и подкрепи
усилията за това да има
по-малко гладуващи хора
в България, като изпрати
съобщение с текст DMS
HRANA на номер 17 777
на стойност 1 лев. С всеки
дарен лев БХБ ще може
да осигури няколко порции
храна за деца, самотни
родители, възрастни или
хора с увреждания.
„Целта ни е да достигаме
ежедневно
до
всяко
четвърто
българско дете, до всеки втори
възрастен човек и до всяко пето
семейство, за които гладът е
ежедневие”, споделя изпълнителният
директор на БХБ Цанка Миланова.
През последните няколко години
се наблюдава ръст в изпълнението
на брутния вътрешен продукт на
България, съпроводен с постоянно увеличаване на износа на стоки и услуги
и подобряване на икономическата
обстановка. Очевидно членството на
България в Европейския съюз оказва
благотворно влияние върху развитието на целия финансов и икономически
сектор и това неминуемо ще доведе
до разширяване на дейността на
Българската хранителна банка, съпроводено с увеличаване на количествата спасени и предоставени
на нуждаещите се храни и хранителни
продукти!
Иван БАКЪРДЖИЕВ
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Петрич
КАТЕРИНА КИРЯНОВА
НА 70 ГОДИНИ
След концерта на фолклорна
формация „Гайтан” на 1 ноември
2017, на който присъстваха и хора

някъде по средата и със затаен дъх
очаквахме тържеството да започне.
А нашата Катя, седнала вдясно на
сцената пред маса, отрупана с много
цветя, посрещаше и изпращаше с
усмивка своите почитатели. Започна и
самият концерт. Всички песни бяха по
нейни стихове. Толкова беше хубаво
и вълнуващо. Организацията беше
перфектна. Всички останахме много
доволни. Дай Боже, повече такива
културни мероприятия в нашия град.
Георги ИВАНОВ
Пловдив
ПО НОВ НАЧИН ОТБЕЛЯЗАХМЕ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БЕЛИЯ
БАСТУН

от ТО Петрич, дойде така очакваният
момент на следващото събитие на 3
ноември, за което сядам да напиша
не толкова няколкото реда, а колкото
да ви направя, скъпи читатели,
съпричастни на тези моменти, на
които ние бяхме свидетели. Става
въпрос за поетесата, писателката,
художничката и общественичката от
града ни Катерина Кирянова - нашата
Катя. Наричаме я така, защото тя е и
наша най-добра приятелка. Каним я на
всичките ни мероприятия и тя откликва
с голяма обич и внимание. През
годините е издала много детски книжки
с разкази, песни, гатанки, задачи. И не
само това - тя сама илюстрира своите
произведения. Нейните песни и сега
се пеят от Поли Паскова, Цветелина,
Гоцеви - баща и син, Иван Дяков,
Илия Луков, Сашка Васева, Глория.
Почти всички присъстваха на юбилея
и пяха на сцената. А почитателите й
бяха толкова много, че нямаше място
в читалищния салон. Ние, около
20 човека, успяхме да се настаним
14

    По традиция много години
пловдивските незрящи отбелязваха
15 октомври на Гребната база – там
се организираха състезания за бързо
и правилно придвижване с помощта
на дългия бял бастун. След това се
провеждаха и спортни състезания –

Из живота на организациите
кафе. Активисти на организацията
раздаваха брошури, издадени от
рехабилитационния център – „Как
да запазим зрението си” и „Заедно
можем повече”. Децата, привлечени
от многобройните, донесени от
младежите от Лайънс клуба, балони,
повличаха родителите си, които,
попаднали на терена на събитието,
ставаха участници в една или друга
форма на демонстрацията.
    Ротационният председател на
Лайънс клуба Анета Попова заяви,
че нейните колеги са съпричастни,
помагали са и ще продължават да
подпомагат мероприятия на хората с
увреждания, за да се почувстват те
пълноценни граждани.
Георги ГЕНОВ
скачане на въженце, вдигане на гири,
дълъг скок от място. Въпреки всички
положителни моменти, събитието
оставаше изолирано, непознато за
широката общественост.
   
По инициатива на младежката
секция към Лайънс клуб „Филипополис”
- Пловдив беше замислено нещо ново.
Заедно с ръководството на пловдивската регионална организация
на слепите и със съдействието
на учители от НЦРС Пловдив –
Галина Петрова и Ива Тонева, на 15
октомври на Централния площад в
Града под тепетата, срещу сградата
на Централна поща, се проведе
демонстрация на възможностите
за ориентиране и придвижване на
лишените от зрение. Беше неделен
слънчев ден и много граждани
преминаваха или се разхождаха
по площада. Същевременно на
проявилите желание се завързваха
очите, за да опитат да се придвижат
с дълъг бял бастун, да пишат или
сами да се опитат да си налеят

Плевен
„Пей, сърце” с поредно участие
   На 14 октомври 2017 г. вокална група
„Пей, сърце” при териториалната
съюзна организация на слепите в
Плевен взе участие във фестивала на
старата градска песен „Мара Врачанка”. Десетимата участници с ръководител Богомил Мицев представиха песните според регламента – „Маслинен
цвят”, „Орис” по текст на Елисавета
Багряна, а солистът на групата Румен
Петков се изяви с песента „Унгарски
чардаш” по музика и текст на Йосиф
Цанков. Това бе 18-ият пореден
фестивал на старата градска песен.
В него взеха участие над 50 групи от
цялата страна с над 300 участници,
представители
на
пенсионерски
групи и читалища. Участваха групи
от
Балчик,
Берковица,
Варна,
Горна Оряховица, Мездра и други.
Председател на журито отново бе
водещата на музикалното предаване
15
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за стари градски песни на телевизия
„СКАТ” Бони Милчева. Изпълнителите
от плевенската вокална група „Пей,
сърце” споделиха, че са останали
много доволни и с много приятни
емоции от събитието. Радостната
вест е, че все повече групи от млади
хора вземат участие във врачанския
фестивал. Всички участници бяха
приветствани изключително топло
от г-н Калин Каменов - кмет на
община Враца, както и от самите
организатори. Нашите участници
успяха да впечатлят публиката със
своите изпълнения и запомнящи се
облекла. Всички бяха наградени с
грамоти.
Изявата на плевенските самодейци в това традиционно надпяване стана възможна с подкрепата на
Диана Данова и Дарин Ангелов общински съветници от ПП „ГЕРБ” в
ОС - Плевен. Двамата нееднократно
са подпомагали организацията ни. И
този път отново се отзоваха и с лични
средства осигуриха пътуването.
Румен ПЕТКОВ
Благоевград

шрута бе направена демонстрация за
ориентиране на лица със зрителни
увреждания, ползващи бял бастун
и кучета-водачи, и пресичане на
оживен булевард със сигнализация
за участниците в движението с белия
бастун. Мероприятието продължи с
безплатно посещение на Регионалния
исторически музей с подкрепата
на зам.-директора г-н Илия Гоцков.
Там бяхме посрещнати от Здравка
Димитрова - служител на музея, която
ни показа всички музейни експонати
и ни разказа за географското
разположение, животинските видове,
растенията, традициите и развитието
във вековете на хората, обитавали

Международен ден
на белия бастун
На 15 октомври 2017 г. за
отбелязване
на
Международния
ден на белия бастун в Благоевград
се организира мероприятие за
незрящите хора от ТО Благоевград,
всички председатели и сътрудници на
ТО към РО Благоевград, председателя
и сътрудника на РО Благоевград и
хора с увредено зрение от Кочани и
Щип (Македония).
Участниците в мероприятието
потеглиха от офиса на ТСО Благоевград
към Младежкия дом в града. По мар16

Благоевградския регион.
Мероприятието завърши с обяд
за всички участници в ресторант
„Русалка”, където Гергана Траянова –
сътрудник на ТО Благоевград, прочете
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поздравителен адрес от кмета на
Благоевград д-р Атанас Камбитов.
Присъстващите бяха приветствани и
от председателя на ТО Благоевград
Любомир Траянов, председателя на
РО Благоевград Борислав Лазаров
и председателя на организацията на
слепите хора от Кочани Круме Готов.
За доброто настроение се

погрижи оркестър „Луди млади”, а
председателят Любомир Траянов
изпя много народни песни, с които
поздрави хората с увредено зрение от
България и Македония.
Така бе отбелязан Международният ден на белия бастун,
организиран от ТО Благоевград
с финансовата подкрепа на РО
Благоевград и дофинансиран от
хората от ТО Благоевград.
Монтана

„Бъдеще за Северозападна България”
подредиха в просторния салон на
ресторант „Огоста” кулинарна изложба
по случай Деня на белия бастун. Тук
бяха показани кулинарни умения и
сътворени шедьоври. Масите бяха
кокетно подредени и включваха 49
ястия, сладкиши и тестени изделия.
Сред тях бяха характерните за
нашенската кухня пълнени чушки
с боб, разнообразни ордьоври,  
кюфтенца, пълнени пилета, риба,

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА
„Има ли по-вкусно от домашно
приготвената храна?”
В слънчевото утро на 16
октомври 2017 г. активни членове
на
териториалната
организация
при Съюза на слепите в Монтана
с финансовата подкрепа на „Била
България” и Гражданско сдружение
17
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Северозападна
България”,
един
от спонсорите Рангел Младенов и
председателите на сродни дружества.
Организаторите от РО Монтана

торти, палачинки, сладкиши, баници
със сирене, с локум и с тиква.          
Тричленното жури, ръководено
от технолога по храните Лили
Кожухарова, бе особено затруднено и
дълго подреждаше класацията.
Любителите
на
вкусотиите
търпеливо разговаряха, обменяха
идеи, опит и рецепти и обогатяваха
знанията си по естетика и здравословно хранене.
Наградите бяха раздадени в
три категории: месни ястия, тестени
изделия и десерти.
Мъжете
показаха,
че
са
добри готвачи и двама от тях заеха
призовите места. Отличени бяха
Румен Ерменков с изкусителна риба
зарган на скара, поднесена с много
естетика и вкус, Верка   Николова –
пълнен заек, Ива Петкова – еклерова
торта, Атанас Иванов – сладки с
грозде, Мария Филчева – баница със
сирене и Ива Бориславова – сиренки.
Виенска сладкарница „Валка”
- Монтана подари за мероприятието
великолепна торта от 64 парчета с
много блясък и в бял и розов крем.
Гости на мероприятието бяха
д-р Валерия Тодорова и Мая Райкова
от Дирекция „Хуманитарни дейности”
при Община Монтана, общинският
съветник
г-н
Тодор
Тодоров,
представители на ГС „Бъдеще за
18

поканиха всички присъстващи сами да
намерят отговор на въпроса „Има ли
по-вкусно от домашно приготвената
храна?”. Показателен бе фактът, че
час след награждаването на 10-те
маси останаха само празните подноси. Може би защото удоволствието
бе не само за очите и душата, но и за
небцето.
Снежана АТАНАСОВА
Русе

По случай 15 октомври Международния
ден
на
белия
бастун, РО Русе съвместно с ЦСРИН
организира на 12 и 13 октомври
двудневна екскурзия до Казанлък.
Група от 46 съюзни членове и
придружители
потеглихме
рано
сутринта от Русе и първата ни спирка

Из живота на организациите

беше храм-паметникът „Рождество
Христово” в Шипка, построен в
памет на героите от Руско турската
освободителна война 1877 - 1878
година. Разгледахме храма и с голям
интерес
изслушахме
беседата,
изнесена
от
незрящия
Дечко
Гърбатулов, който вече 52 години бие
камбаните в храма.
След това потеглихме към село
Скобелево и посетихме етнографския
музей „Дамасцена”. Там разгледахме
огромната
градина,
музея,
розоварната, изкуствения водопад.
От магазина си купихме сувенири

ЮНЕСКО през 1979 година. На групи
по 4 човека влязохме и разгледахме
стенописите в коридора и куполното
помещение.
Разходката ни завърши с посещение в Музея на розата, намиращ
се в центъра на града. Той съхранява
над 15 000 експоната, свързани с
розобера и розопроизводството в
цяла България.
Тръгнахме си с обещание, че ще
се върнем пак през месец май, когато
розите цъфтят.
Кърджали
Екскурзия до остров Тасос
Регионалната организация на
слепите в Кърджали с председател
Шюкран Исмаил организира двудневна екскурзия до една от най-желаните
дестинации на Гърция - остров Тасос.
Незрящите
членове
на
организацията за първи път се
качиха на ферибот, който ги отведе
до желания остров. Той ги посрещна,
потънал в маслинови горички, борове,
кипариси и вечнозелени храсти.
Приближавайки
острова,
екскурзиантите се възхитиха на
красотата на ваканционните къщички,
накацали върху него с неповторима
архитектура.

и продукти, съдържащи розова
вода и розово масло. Обядвахме и
потеглихме към Казанлък, където
нощувахме в едноименния хотел.
На следващия ден продължихме
с разглеждането на Тракийската
гробница в парка „Тюлбето”, която е
един от най-значителните паметници
на Тракийската култура в българските
земи, включена в листата на
световното културно наследство на
19
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Те видяха и разгледаха старата
столица Лименас с прочутите римски руини. Интерес предизвика
посещението в музея за народни
занаяти.
Слънчевият ден и високата
температура накараха хората ни
да потърсят прохлада в кристално
чистите води на Егейско море и да се
излегнат на шезлонгите, опитвайки
гръцкото „фрапе”. Много емоции
и наслада им донесе къпането в

морето, а солената му вода допринесе
за бронзовия им загар. След залез
слънце те отпътуваха от острова, като
се качиха отново на ферибота. Пред
очите им се разкри великолепната  
нощна гледка на пристанищния град.
Стъпвайки на брега, те се
любуваха на отблясъците от разноцветни светлини и многобройните
яхти, които се поклащаха от вълните.
Сред
спокойствието
на
град
Александруполис някои потърсиха
екзотика в нощните заведения, като
се насладиха на гръцкото „Сиртаки”
и опитаха специалитет от морски
дарове.
Стайко КАФОВ
Мехмед Исмаил е новоизбраният
председател на РКС
Нов
регионален
контролен
съвет ще следи за отчетността
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при изразходваните средства от
държавната субсидия при незрящите.
Мехмед Исмаил от Крумовград е
новоизбраният
председател
на
регионалния
контролен
съвет.
„Ще положа много усилия, за
да изпълнявам стриктно своите
задължения”, сподели той.
16 пълномощници от петте
териториални организации на слепите
- Кърджали, Момчилград, Крумовград,
Кирково и Ардино, се събраха в
Клуба на инвалида, за да изберат нов
регионален контролен съвет при РО
Кърджали и да попълнят с двама нови  
членове регионалния управителен
съвет.
Шюкран Исмаил - председател
на РО Кърджали, откри събранието,
прочете дневния ред и призова
пълномощниците към активност и
поставяне на наболели проблеми.
В
работата
на
форума
взеха участие Васил Долапчиев председател на ССБ, Емил Узунов
- председател на Контролния съвет
на ССБ, и Нермин Мехмед - главен
експерт в община Кърджали.
Пълномощниците
утвърдиха
новия
състав
на
регионалния
контролен съвет: Мехмед Исмаил
– председател, и нов член - Васил
Петров.
Новите попълнения в регионалния управителен съвет са Мехмед
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Нури и Финка Емилиянова.
Васил Долапчиев и Шюкран
Исмаил отговориха на поставените

въпроси относно очакваната реформа
в ТЕЛК и отстояването на правата
на хората със зрителни увреждания.
Те споделиха опита на другите
европейски страни за нивото и
качеството на социалните придобивки
и облекчаването на живота на
незрящите.
Емил Узунов приветства

белия бастун.
  
Денят бе ознаменуван с редица
прояви – екскурзия до светилището
Татул, шахматен турнир и безплатни
очни прегледи.
Членовете на териториалната
организация
на
слепите
бяха
поздравени от Шюкран Исмаил председател на РО Кърджали. „Хората
със зрителни проблеми се нуждаят
от подкрепата и съпричастността на
своите съграждани, те търсят своето
достойно място”, изтъкна тя.
Бяха прочетени поздравителни
адреси от името на община
Момчилград, от Дирекция „Социално

подпомагане” и от БЧК - Момчилград.
Исмет Шабан - председател
на
организацията,
благодари
на Общината, на фирмата за
безалкохолни напитки „Екстаз” и на

новоизбрания РКС при РО Кърджали,
като му пожела стриктно спазване
на финансовите закони и по-голяма
отчетност и прозрачност в работата.
Стайко КАФОВ
Община Момчилград зарадва
незрящите с тържествен обяд
55 човека със зрителни проблеми от община Момчилград се събраха
в ресторант „България” да отбележат
15 октомври – Международния ден на

сладкарница „Орфей” за оказаното
внимание, което стопля незрящите.
Кера Станкова изпълни народни
песни от родния край.
Само през миналата година
Общината асфалтира и реконструира
пътища и улици, обнови и пешеходни
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пътеки, което допринесе за подостъпната архитектурна среда за
хората с увреждания. Хранителни
пакети бяха доставени на найвъзрастните, които поради множество
заболявания не можаха да се включат
в честванията.
***
Младите червенокръстци от
Джебел призоваха съгражданите си
да помагат на незрящите.
„Белият
бастун
не
само
сигнализира на останалите хора и
водачите на МПС лицата с частично
увредено или липса на зрение,
но и засега е най-надеждното
помощно средство за ориентиране и
придвижване в заобикалящата среда”,
това бе изтъкнато в беседите на Ваня
Димитрова - заместник- председател
на БЧК – Джебел.
   
Младите
червенокръстци
дискутираха върху проблема как да
помагаме на сляп човек да пресече
улицата, да се качи в превозно
средство, да стигне до нужната
институция и стигнаха до извода, че
е неправилно да се счита, че щом
един човек няма зрение, то той няма
впечатления, придобити от друго
естество. Не бива да се забравя, че
точността е от особено значение за
срещите, посещенията и контактите.
Доброволците от Джебел се
включиха с ентусиазъм в акцията
по раздаване на информационни
листовки по случай Деня на белия
бастун. Те останаха доволни, защото
техните близки и съграждани се
оказаха отзивчиви и добронамерени.
Стайко КАФОВ
София
Тази година Международният
ден на белия бастун бе отбелязан в
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София с пресконференция, която
се проведе в „София Прес” и бе
съвместно организирана от РО София
и ЦСРИ.
Поради отсъствието на ръководителите си двете институции бяха
представлявани съответно от г-н Иван
Бакърджиев – председател на РКС и
служителите от рехабилитационния
център.
Водещ на изявата бе г-н
Иван Янев. Пред отзовалите се
на поканата електронни и печатни
медии г-н Бакърджиев представи
накратко дейностите на Съюза на
слепите в България, а компютърният
специалист от ЦСРИ Димитър
Димитров – многообразието от
дейности и услуги, предоставяни от
Центъра на незрящите потребители.
За поредна година бяха повдигнати въпросите за достъпността
на хората с увреждания по улиците,
в административните сгради, както и
обществения транспорт.
Особен интерес за журналистите представляваха демонстрациите
на специални технически средства
за незрящи, които бяха показани от
специалистите от рехабилитационния
център. Оказа се, че зрящите хора
дори не са си представяли, че
подобни технически приспособления
съществуват и доколко те могат да
бъдат в помощ на слепите хора в
тяхната работа и в бита.
Така за поредна година бе
отбелязан Денят на белия бастун в
София и незрящите хора за кой ли
път отново напомниха за себе си и за
това, че те желаят да заемат своето
място в обществото и могат да му
бъдат полезни.
Марина ПЕТКОВА

Из живота на организациите
Велико Търново

Човекът е най-много човек,
когато пътува чрез мисъл, въображение и творчество! „Човекът
е човек тогава, когато е на път!”,
бе казал някога Пеньо Пенев. И

подчертан акцент при хората, лишени
от светлина и зрение, откъснати от
образите и багрите на заобикалящия
ги свят и случващото се в тях.
Затова основна роля тук получават
сетивността и емоциите като начин да
изразяваш себе си, да комуникираш с
околните и с живота като цяло. Онова,
което обединява хората със сродна

несъмнено в думите на поета се крие
изключителна мъдрост. Всяко едно
пътуване обогатява човека духовно
чрез емоциите и интелектуално чрез
опита с придобитите впечатления
и познания. За да се случи това, се
изисква и доза талант у пътуващия.
Всъщност пътуването си е цяло
изкуство и приключение, независимо
дали е пътуване в пространството или
в безмерните простори на човешката
душа! Всички хора сме пътници за
някъде и минаваме през живота,
следвайки посоките, предначертани
от предшествениците ни, и търсейки
свои цели с ориентири и пътища към
тях, за да оставим следа след себе си
и спомен, че някога и нас ни е имало.
Пътуването към своята идентичност
в пространството вътре в себе си е с

съдба, са съвместните преживявания,
общуването, споделените занимания
и интереси. През месец октомври
тази година няколко събития оставиха
следи в съзнанието на хората от
териториалната организация на ССБ
във Велико Търново.  
  
На 10 октомври в навечерието на
Международния ден на белия бастун,
който е основно помощно средство
за
ориентация
и
придвижване
на незрящите, членове на ТО на
ССБ - Велико Търново участваха в
организираната от местната организация на слепите и проведена с
подкрепата на Общината еднодневна
екскурзия до столицата на съседна
Румъния Букурещ. Програмата включваше посещения на географски, етнографски, културни и исторически

Човекът е човек, когато е на път!
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обекти, свободно време за разходка
и покупки. Снимките от това пътуване
съхраниха спомени за приятното
преживяване, а емоциите от събитието
оставиха вълнуващи впечатления в
съзнанието на всички нас. Благодарни
сме за транспорта на Община Велико
Търново при реализирането на това
благородно
начинание,
внасящо
разнообразие и положителни емоции
в живота и делника на хората със
зрителни увреждания!
На 12 октомври в централната
информационна емисия на телевизия
„БиАйТи” беше включен репортажът
„Проблем с пенсиите”. В подкаст
„Пенсионерите не са доволни въпреки
увеличените пенсии”, заснет в Клуб на
пенсионера и инвалида, свое мнение
по темата изрази Кера Колева от ТО
Велико Търново.

На 14 октомври представителна
група от ТО на слепите в Харманли
посети Велико Търново. Домакини
им бяха търновската организация
на слепите, с които харманлийци
обмениха опит. Гостите бяха впечатлени от историческите забележителности и очароващата архитектура на града ни. След обиколката се
състоя приятелски обяд.
В неделя - 15 октомври, в Клуба
на пенсионера и инвалида се състоя
почетен обяд по повод Деня на белия
бастун и 38 години от създаването на
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териториалната съюзна организация
във Велико Търново. Спонсор на
събитието по традиция е Лайънс
клуб „Велико Търново – Арбанаси”,
представители на който гостуваха
на съюзните членове и поднесоха
приветствие към тях.
Международният ден на белия
бастун е символ на самостоятелността
на зрително затруднените лица,
на рехабилитацията и социалната
интеграция и на стремежа за
достоен живот и равноправие.
Този ден не е празник за слепите
хора, той е ден на размисъл как
обществото приема незрящите като личности в неравностойно положение и как премахва бариерите и
предубежденията при общуването с
тях. Целта на изявите на незрящите
е само и единствено да напомнят на
обществото, че са хора като всички
останали, които се нуждаят от малко
повече внимание и топлота.
Белият бастун е признат като знак
за зрително увреждане и символизира
самостоятелността
на
зрително
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затруднените лица и стремежа им
за достоен живот и равноправие. У
нас този ден е отбелязан за първи
път през 1980 година с прояви,
организирани от Съюза на слепите в
България. Посредством белия бастун,
използвайки определени техники, хората с нарушено зрение получават по
тактилно-двигателен път информация
за състоянието на обкръжаващата
ги среда, което им позволява да се
придвижват самостоятелно и да бъдат
независими.
Пенчо ВАСИЛЕВ
Бургас
ПО СВЕЩЕНИТЕ МЕСТА
НА ЮГОЗАПАДА
Октомври настъпи с мека,
слънчева есен. По улиците на
морския град Бургас се разхождаха
чуждестранни туристи, доволни от
спокойното море и чистия плаж. В
началото на месеца синоптиците
предсказаха, че ни очаква застудяване,
но хората не вярваха. Взе, че стана
така и по високите планински проходи
за една нощ падна обилен сняг и
затвори някои пътища. Но всичко бе
за три дни. Дойде така нареченото
от народа „Циганско лято”. С него
дойдоха и есенните православни
празници. На 14 октомври община
Бургас организира среща в полза на
хората със зрителни увреждания. С
нея се отбелязваше Международният
ден на белия бастун. На срещата
присъстваше г-жа Ананиева - зам.-кмет
на общината по култура и образование.
Г-жа Бинка Монева -  председател на
РО Бургас, изнесе отчет за дейността
на
организацията.
Последваха
изказвания и предложения на съюзни
членове, които бяха записани от

представителите на общината с
обещанието да бъдат разгледани.
Отбелязването на значението
на белия бастун продължи с екскурзия
по светите места на Югозападна
България. На 18, 19 и 20 октомври
тя бе осъществена с участието на
съюзни членове от РО Бургас, чиято
председателка Бинка Монева отново
се прояви като перфектен организатор.
На 18 октомври следобед
пристигнахме в Сандански. След
настаняването в хотела се разходихме из града и разгледахме
паметника на Спартак, манастира
„Свети свети Козма и Дамян” и други
забележителности.
Кулминацията на екскурзията
беше на 19 октомври, когато
потеглихме за село Златолист,
където е живяла Преподобна Стойна.  
Църквата „Свети Георги”, в която е
пребивавала пророчицата, се намира

на 4 километра от село Катунци и на 3
км от Мелник.
Към пладне пристигнахме в
Мелник – най-малкия град в България,
където обядвахме в уютна битова
механа. В града се намират скалните
пирамиди и Кордопуловата къща,
наблизо е и Роженският манастир.
Мелник е като изваян от приказките и
неслучайно е защитен от световната
организация ЮНЕСКО.
25

Из живота на организациите
В ранния следобед се отправихме към местността Рупите,
където е живяла Ванга. Мястото
очарова всички ни. Там срещнахме
млади семейства от Гърция и
Македония и група ученици от София.
Всички са чували за пророчицата
Ванга, но местността Рупите засилва
чувството за мистичност и странен
магнетизъм.
На другия ден отпътувахме за
Бургас, уморени от дългия преход,
но доволни в душите си, че сме
се докоснали до светите места на
Югозападна България.
Анка ЯНЕВА
Силистра
Незрящите отбелязаха своя ден
По повод 15 октомври - Международния ден на белия бастун, УС
на РО Силистра проведе изнесено
мероприятие в Дулово. Членове от
ТО Силистра и ТО Тутракан посетиха
обновения клуб на ТО Дулово.
Председателят на РО Силистра с
няколко встъпителни думи откри
събитието и поздрави присъстващите
на срещата. Гост на
мероприятието беше
представителят на ПП
„ГЕРБ” - Дулово г-жа
Теменужка Тодорова,
която поздрави ръководството
и
членовете във връзка с
Международния ден
на белия бастун. На
срещата присъстваха
партньори и зрящи
граждани,
близки
до
организацията.
Подготвени бяха материали, които са
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насочени към зря-щите, за основните
функции и езика на белия бастун и
използването му като инструмент за
мобилност от хората със зрителни
увреждания. Председателят на РО
Петранка Стоянова и управителните
съвети на териториалните организации
се погрижиха за доброто настроение и
музикалното оформление на вечерта.  
Петранка СТОЯНОВА

ВЪПРЕКИ ЛОШОТО ВРЕМЕ
Ако времето не беше толкова лошо,
може би малката зала на културния дом
на слепите щеше да пращи по шевовете
си от присъстващи. Но и сега публиката
бе сякаш свръхдостатъчна. Особено като
качество. Представен май бе почти без
изключение целият варненски сесебейски
елит. Можахме да идентифицираме
без особени затруднения присъствието
на всевечния регионален председател
на ССБ Методи Андонов, общинския
омбудсман с поетични забежки Веселина
Стоилова, внушителния по ръст и по
разностранни дейности председател
на фондация „Съпричастие” Славчо
Аврамов,
елегантната
Господинка
Дечева, емблемата на варненското
художествено слово, мастития Димо
Тотев – дългогодишен управител на
варненското предприятие за слепи,
световноизвестния
председател
на
Асоциацията на невиждащите есперантисти в България Димо Димов,
математика-общественик
с
доказан
френски произход Етиен Тодоров,
изцеждащия се на ползу слепого
брата талантлив компютърен учител
Стоян Станчев, някогашния именит
общественик и донжуан с незавяхваща
слава Иван Димитров, големия приятел
на тукашните слепи икономиста Съби
Събев. По свръхуважителни причини
отсъстваха само национално признатият
майстор на късия хумористичен разказ
Димитър Грудев и изявеният журналист
на
свободна
практика
Светозар
Алексиев. Впрочем и двете варненски
гордости своевременно бяха поднесли
своите най-дълбоки съжаления пред
строгото
фондацийно
величие
и
кандидат-писателя от града, разположен
на шест хълма. Седмия хълм – Марково
тепе, прагматичните пловдивчани, след
като разбрали, че е от сиенит, тутакси

Михо СОТИРОВ
		

Снимка - авторът
пожертвали, превръщайки го в павета,
с които преди години дообзавели някои
свои улици.
С кратко слово, един ден преди
Димитровден, в любимата на варненските
сесебейци сряда - деня им за срещи с
интересни гости, точно в 14 часа без две
минути Славчо Аврамов представи госта
и неговата книга. Седмата, най-нова
книга на Ангел Сотиров с поетичното
заглавие „Силуети в здрача” е отпечатана
в престижното софийско издателство
„Феномен“ и като полиграфски продукт
изглежда доста перфектно. Нейни
вещи консултанти са всеизвестните д-р
Петър Стайков и маг. Стефан Данчев.
Тя съдържа 24 биографични очерка, три
интервюта, два документални разказа
и две очеркоподобни информации.
Текстовете с изключение само на два
са придружени със снимки, повечето
от които цветни. Обект на авторските
съчинителски пориви са писатели,
поети, композитори, диригенти, учители,
изтъкнати дейци на Съюза на слепите
в България. И даже съвсем обикновени
хора. В мнозинството си  тези персонажи
са слепи и слабовиждащи. С нормално
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зрение са само писателите Христо
Стоянов и Стефан Стойчев, холандският
есперантист и щедър благотворител на
българските слепи и сляпо-глухи Жак
Туиндер, изявената общественичка и
спортистка от Съюза на инвалидите
в България Веска Младенова. Шест
текста са за хора, живели и работили
във Варна. Това са Борис Бодичев,
Христо Стоянов, Янаки Градев, Димитър
Грудев, Владимир Желев и Минко Пенев.
Между другото и Ангел Сотиров също се
е подвизавал във Варна почти четири
години като клет изгнаник. Книгата
завършва с доста любопитен раздел
- „Другите за Ангел Сотиров”. На цели
14 страници са представени текстове
в мерена и немерена реч, някои малко
бъзикарски, за него от шестима автори.
Още на 9 март тази година, само 20 дни
след появата й, „Силуети в здрача” бе
брилянтно представена по софийското
радио „Алма матер” в предаването
„Тези мънички минути” с водеща Мира
Попова. Пак през март ССБ побърза
да закупи от автора 120 екземпляра
от книгата. Определени бройки от нея
също закупиха Читалището на слепите
и Националната асоциация на сляпоглухите в България. Въпросната книга е
вече отдавна налична като аудиоверсия
във фонобиблиотеките на ССБ. От
месец май тя е на разположение на
читателите и в електронната библиотека
на Националното читалище на слепите
„Луи Брайл 1928”. Предстои до края на
годината тя да се появи и на брайлов
шрифт като издание на същото читалище.
Цветанка Маринова като че ли без
усилия представи с малки съкращения
пространните
биографични
очерци
за двама знакови варненци - Борис
Бодичев и Янаки Градев. Думата получи
и авторът. Първо той благодари на
присъстващите, че въпреки лошото
време са дошли (някои дори с таксита)
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на презентацията на неговата книга.
Благодари и на организатора на тази
среща г-н Славчо Аврамов, който е
размножил книгата и успял да я раздаде
на няколко души. Ангел Сотиров сподели
под секрет с аудиторията, че само два
текста са поръчкови. Другите 29 писал
по свое хрумване. Повечето месеци
наред, бавно и насладно. Изповедно, поскоро оправдателно каза, че е съчинител
самоук, не е завършил курсове по
творческо писане. Веселина Стоилова
подчерта, че авторът е истински
портретист, уловил с четката на майстор
художник най-характерните черти на
своите текстови герои, препоръча му при
евентуално преиздаване да пипне малко
завършеците на очерците. Непременно
да напише текстове и за по-млади хора
като Димо Тотев, Методи Андонов, Петър
Стайков. Димо Тотев изказа мнението,
че книгата е явление, че писаното слово
остава, че такива начинания трябва
горещо да се подкрепят и финансово,
помоли също автора за една книга,
която лично да връчи на Михаил
Кърлин - вековечния председател на
кооперацията на слепите. Димо Димов
изказа своето силно задоволство, че в
този сборник са намерили място текстове
за 9 есперантисти – четирима чужденци
и петима българи.
От името на организаторите
поетесата Веселина Стоилова дари
щедро Ангел Сотиров със седем
аудиодиска, съдържащи   стихове и
песни на зрително затруднени варненци,
производство на тяхната фондация.
Участниците в срещата бяха щедро
почерпени от фондация „Съпричастие”
с горещи кафе и чай или със студена
вода - по техен избор. Те се разотидоха
по своите домове и офиси, заредени
положително от квалитетните почерпки
(имаме предвид и текстовете на
Ангел Сотиров), зарадвани и от малко
подобрилото се лошо време.

СПОРТ

Генерална асамблея на IBSA
В края на октомври в румънския град
Клуж-Напока, столицата на Трансилвания,
се проведе генералната асамблея на IBSA
(Международната
спортна
федерация
на незрящите). Генералната асамблея се
провежда в годината, следваща провеждането
на параолимпийски игри, прави се отчет и се
избира ръководство.
Участие взеха представители на 49
страни от целия свят.
На 27 октомври имаше презентация на
развитието по отношение на медицинската
класификация. Идеята е за всеки спорт да има
отделна класификация. Също да се вземат
предвид редица фактори като например
дали състезанието е в зала, или на открито.
Учени от Холандия се занимават активно
с този въпрос и според презентаторите
в обозримото бъдеще ще има сериозни
раздвижвания в тази сфера.
В друга сесия бяха представени някои
спортове. Интерес предизвика презентацията на голфа сред незрящите. Много сериозно
внимание се обърна на футбола за хора
с нарушено зрение, както и на джудото.
Именно за джудото бе взето решение да
се предложи на параолимпийските игри в
Токио през 2020 г. категориите по зрение
да се разделят на 2 - Б1 и Б2/3, а не както е
сега всички да участват, без да има зрително
разделение. Дадоха се обширни сведения
за развитието на отношенията между IBSA
и параолимпийското движение. Стана
ясно, че сътрудничеството е добро и ще се
задълбочава все повече.
Този ден бяха определени континенталните координатори. За координатор на
IBSA Европа единодушно бе избран младият
чех Сденик Барлок.
На 29 октомври делегатите дискутираха и приеха отчетите на досегашното
ръководство, както и одобриха устава и
конституцията на IBSA.
Утвърди се структурата на управление за следващия мандат. Това, което
е затрудняващо за страните, които не са
икономически развити, е увеличаването на

годишния членски внос, който в максималния
си размер ще достига 1250 евро.
В семейството на IBSA бяха приети
нови страни-членки, сред които Палестина,
Обединените арабски емирства и други.
Страни, които дълго време не бяха си плащали
членския внос, трябваше да бъдат изключени,
но по предложение на аржентинския представител се взе решение за 60-дневна отсрочка. През този срок новото ръководство на
IBSA следва да се свърже с тези държави и да
им предложи да си заплатят дължимите такси.
Сред длъжниците са множество страни,
включително и бедни африкански, но също и
Пакистан, Бруней и други.
Изборите за ръководство се проведоха
тайно, като за целта бяха изработени
изключително удобни за всеки участник
бюлетини, с които всеки, независимо дали
е незрящ, с нарушено зрение или зрящ,
абсолютно самостоятелно избираше и
даваше гласа си, защото бюлетините бяха под
формата на кочан, състоящ се от листчета с
номера от 1 до 12, които бяха написани на
брайл, плоскопечатно и имаше тактилни
знаци за тези, които са незрящи, но не владеят
брайл. По микрофона се обявяваше кой
кандидат под кой номер е и всеки откъсваше
от кочана листчето с този номер, за който
искаше да гласува. Минаваха с една кутия,
всеки пускаше гласа си, а минути след това
(10 - 15) се обявяваше резултатът. Много
адекватна система за гласуване!
За президент бе преизбрана Джени
Хамершой от Дания, която mолучи 26
гласа, а италианецът Сандро Ди Гироламо
- 17. Аржентинският представител получи
едва няколко гласа. За вицепрезидент бе
избран Робърт Фентън от Канада. Генерален
секретар стана Сали Ууд Ламонт от
Румъния - досегашен координатор на IBSA
Европа. Ковчежник в новия мандат ще бъде
финландката Риика Юнтунен. В борда бяха
избрани Бернарино Сейкс от Ангола, Ангел
Луис Гомес от Испания, Лидия Абрамова от
Русия, Ейго Мацузаки от Япония и Марк
Лукас от САЩ.
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България участва в генералната
асамблея чрез председателя на федерация
„Спорт за хора със зрителни увреждания”
Иван Янев. В българската делегация бяха
включени още Кеворк Кабзамалян - завеждащ
международната дейност в Съюза на слепите

в България и Валери Григоров - шофьор.
Бяха осъществени редица ценни
контакти, които със сигурност ще спомогнат
за развитието на спорта сред хората със
зрителни увреждания в България.
Федерация „Спорт за хора
със зрителни увреждания”

НАРОДЕН КАЛЕНДАР

Фолклорни обреди и празници - Рангелов месец ноември
Ваня МАТЕЕВА
Според народния календар годината е организирана около големите
обредно-празнични цикли: зимен от
Димитровден и летен от Гергьовден.
Утвърдената по традиция система от
обреди и ритуални практики, плод на
народната вяра и опит, определя не само
празника, но и делника, така че човекът
да съществува в баланс с природата
и общността. Тази система е строго
регламентиран комплекс от предписания
и забрани, спазването на които осигурява
оцеляване в трудности и опасности,
устойчивост занапред.
Четиридесетдневният период от
Димитровден - 26 октомври до Никулден 6 декември е известен и като „Сиромашко
лято”. Това е времето, когато си отива
лятото и идва зимата, приключила е
аграрната дейност, започва подготовката
за Новата година. Влизащият тук месец
ноември е наричан още „Рангелов
месец”, свързано с почитта към свети
архангел Михаил. В народните представи
този времеви отрязък, начален преход
към новия годишен цикъл, отваря врата
към отвъдния свят. Оттук и засиленото
отдаване на почит към мъртвите ни предци
на Голямата Задушница - Архангелската,
съботата преди Архангеловден – 8
ноември, който след Димитровден е
тачен от народа като най-голям есенен
празник.
Тогава
църквата
почита
свети архистратиг Михаил, известен с
народното име Рангел - един от седемте
първенствуващи ангели, които винаги
стоят пред престола на Господ. На него
се паднало царството на мъртвите - да
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отнася душите на умрелите на небето
и заедно с брат си Петър да отсъждат
къде да отидат - в Райската градина или
в ада. На Архангеловден се коли курбан
за светеца, правят се обредни хлябове
като при погребение или помен. Найвъзрастният в дома чупи хляба на кръст,
полива го с вино и благославя: „Свети
Архангеле, свети Никола и вси светци,
помагайте ни, почитаме Ви и сечем колач,
да се роди ръж до тавана!”.
Ноември
е
период
на
преобразуване, когато действат посилно
вредоносни
сили,
дебнат
опасности и болести. Затова традицията
съсредоточава
в
тези
преходни
календарно-обредни моменти ресурсите
на покровителството свише за постигане
на желания баланс между природата
и социума, за духовно и физическо
спасение и изцеление. Неслучайно на
1 ноември е една от трите дати, когато
Българската православна църква почита
светите безсребърници и чудотворци
Козма и Дамян. Народното им име е
Свети Врачове, известни с дарбата
си на лечители, единствено и само
уповаващи се на силната вяра в Господ
и на неговото спасително благоволение.
От старо време се поддържа култът към
тях в Кукленския манастир в близост до
Асеновград, където се пази като ценна
реликва ръката на свети Козма. Построен
е до лековит извор, има и малка църква,
която се смята, че е една от най-старите
в България.
За успешно преминаване на прехода от лято към зима народът изпълнява

редица ритуали с предохранителен
и защитен характер, предпазващи от
дивата природа. Приблизително от
Архангеловден до Коледните Заговезни
са тачени Вълчите празници (съвпадащи
с размножителния период на вълците).
Тогава облепяли с кал и тор входа на
огнището, прага и зад вратата, за да
залепят очите на вълците и да не се
промъкнат караконджули и други зли
сили; завързвали ножиците, за да не
хапят. Строги са забраните, за жените
- да не тъкат, шият, бродират, да не се
решат; за мъжете да не секат дърва, да
не ринат оборите и други. Същевременно
човекът търси усилено покровителство и
благословия от светите сили. 11 ноември
е посветен на свети Мина. В народните
представи известният чудотворец лечител е смятан и за господар на вълците,
който има способността да ги управлява,
да предпазва хората от тях и зловредните
сили. „Мратинските” нощи, от 11 до 21
ноември, са считани за особено опасни,
хората избягвали да излизат по късна
доба. Вярвало се е, че тогава върлува
Мрата - едра черна кокошка с големи
очи и криле, която търси да отнесе
обречените души в отвъдното. За да се
предпазят от опасността и от страшната
„кокоша” болест, на 11 ноември хората

правели „мратиняк” - принасяли в жертва
черно пиле. От „вълчите” празници обаче
за най-страховит е смятан 21 ноември „Куцулан”, на името на куция вълк, който
според поверието не бил способен да
си набави плячка и изял човек. Също
на 21 ноември се почита Въведение
Богородично/Ден
на
Християнското
семейство – Света Дева Мария,   навършила три години, била въведена от
праведните си родители, посветена на
Бога, заживяла в Йерусалимския храм.
Съвпадението на датата с църковния
празник едва ли е случайно, като двете
страни на монетата – доброто и злото.
Сред „вълчите” празници от полунощ на 14 срещу 15 ноември започват
и Коледните/Рождественските пости. В
този преходен опасен период традицията
повелява, освен чрез молитви, предпазни
ритуали, изпълнение на строги забрани,
да съблюдаваме правилата и на
хранителния пост. Четиридесетте дни
до Коледа не се ядат месо и млечни
продукти с изключение на 21 ноември и
между 23 ноември и 19 декември, когато
може да се яде риба и да се пие вино.
А като цяло, под знака на „Сиромашкото
лято”, до Коледа трябва да проявяваме
воля и да се въздържаме от   алкохолно
опиянение, за да държим затворена
вратата към дебнещи зловредни сили.

Абонирайте се!
Уважаеми читатели,
  
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2018
година.
  
За да направите своя абонамент, вие можете да се обърнете за
съдействие към председателите на
РСО и ТСО.
Абонаментната кампания
за 2018 година ще продължи
до 30 ноември 2017 г.!
  
Абонаментът за списание "Зари"
на зрящо става само в пощенските

станции. Каталожният номер на сп.
"Зари" е 1322. Абонаментът за цялата
година е 6 лева.
Краен срок - 30 ноември 2017!
  
През 2018 г. ще излизат следните
брайлови списания:
  
"Зари" - 12 книжки, цена - 6 лв.
  
"Кръгозор" - 12 книжки по 30 хил.
знака, цена - 4,80 лв.
  
"Спортен преглед" - 12 книжки
по 30 хил. знака, цена - 4,80 лв.
  
"Женски свят" - 6 книжки по 60
хил. знака, цена - 4,80 лв.
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"Вариант" - 6 книжки по 30 хил.
знака, цена - 4,80 лв.
  
"Светулка"- 6 книжки по 60 хил.
знака, цена - 4,80 лв.
  
"Минерва" - 6 книжки по 60 хил.
знака, цена - 4,80 лв.
  
През 2018 година дискът с
говорещите списания "Знание",     "Съвременност", "Домашен съветник",
"Литературен калейдоскоп", "Зари"
и политическото списание "Наблюдател" ще излиза всеки месец.
  
Информацията на диска ще е в
обем средно около 20 часа.
  
Годишният абонамент е 8 лева
за 12 броя CD.
  
Моля, включете се в списъците
за абонамент при председателите на
РСО и ТСО или ни изпратете писмо
за индивидуалния ви абонамент,
което да съдържа трите ви имена и
пълния ви адрес, както и имената на
списанията, за които желаете да се
абонирате.
  
Парите за брайловите издания
и за диска с говорещите списания
можете да преведете на банковата
сметка на Съюза на слепите в
България - СЖ "Експресбанк" АД,
клон София, банкова сметка БГ15ТТББ94001521039947,
банков
код - ТТБББГ22.
Сумите могат да се внасят и
директно в касата на ССБ в сградата
на ЦУ.
Писмата, списъците с абонаментите за брайловите и говорещите
списания - имената и адресите, както и
номерата на квитанциите, изпращайте
на адрес:
  
1309 София
  
ул. Найчо Цанов" № 172
  
Редакция на сп. "Зари"
Краен срок - 30 ноември!
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Уважаеми читатели,
Започна и абонаментът
за книги на CD
за 2018 година.

  
Абонаментът за полугодие е 15
лв. за 15 диска, а за цялата година - 25
лв. за 30 диска или 50 лв. за 60 диска.
  
Парите за абонамент можете да преведете на банковата
сметка на Съюза на слепите в
България - СЖ "Експресбанк"   АД,
клон София, банкова сметка  –
БГ15ТТББ94001521039947,
банков
код - ТТБББГ22.
  
Сумите могат да се внасят и
директно в касата на ССБ в сградата
на  ЦУ.
  
Имената и адресите, както и
номерата на квитанциите, изпращайте
на адрес:
  
1309 София
  
ул. "Найчо Цанов" № 172
  
Централна фонобиблиотека
  на ССБ
  
Телефони за справки:  
02/812-70-44; 02/812-70-47.
КРАЕН СРОК ЗА АБОНАМЕНТ 30 ноември 2017!
  
И през 2018 г. Звукозаписното
студио ще ви предоставя услугата
сами да избирате предпочитаните от
вас книги. Цената за CD с избрани
от вас произведения е 3 лева, като
желаещият заявява кои точно книги
да му бъдат записани. Тази услуга се
предлага в течение на цялата година
и не е обвързана с абонамент.

