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ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
за месец април 2018
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Денят е 13 часа, а нощта - 11
 6 Неделя на Великия пост Връбница Цветница.
Св. мчк Аврамий Български. (Всичко на празника)
Злат. лит. Разрешава се риба Вечерта - Последование 		
на Жениха
Велики понеделник. Преп. Тит Чудотворец. Прежд. лит.			
Вечерта - Последование на Жениха
Велики вторник. Преп. Никита Изповедник. Прежд. лит.
Вечерта - Последование на Жениха
Велика сряда. Преп. Йосиф Песнописец и Георги в
Малея. Св. свщмчк Никита Серски. Прежд. лит.
Вечерта - Малко повечерие
Велики четвъртък. Св. мчци Теодул и Агатопод. Утреня,
общ маслосвет, св. Вас. лит.) (Вечерта - Последование
на 12-те Евангелия)
Велики петък. Успение на св. Методий Славянобългарски.
Св. Евтихий. Св. мчци Тимотей и Диоген. Царски часове, 		
Вечерня с изнасяне на Плащаница Вечерта - Опело Христово
Велика събота. Преп. Георги, еп. Митилински 				
Сутринта - Вечерня със св. Василиева литургия
 Възкресение Христово - Пасха.
 Възкресение Христово - Пасха. Св. мчк Евпсихий.
 Възкресение Христово - Пасха. Св. мчци Терентий и Помпий.
В Светла сряда. Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски Блажи се
В Светли четвъртък. Преп. Василий Изповедник, еп. Парийски.
В Светли петък. Животоприемни източник.
Св. свщмчк Артемон, презв. Лаодикийски -Блажи се
В Светла събота. Св. Мартин, папа Римски.
 2 Неделя след Пасха - Томина. Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим
Св. мчца Агапия, Ирина и Хиония. Света София - Премъдрост Божия.
Преп. Симеон Персидски. Преп. Акакий, еп. Мелитински
Преп. Йоан. Св. мчк Виктор
Преп. Йоан Ветхопещерник
Преп. Теодор Трихина. Св. Григорий и Анастасий
Св. свщмчци Януарий и Теодор в Пергия. Отдание на Томина неделя
 3 Неделя след Пасха - на св. Мироносици. Преп. Теодор Сикеот
Св. мчца Александра. Св. мчк Лазар Български.
Мчк Сава Стратилат и 70 войни с него.
Св. ап. и ев. Марк. Св. Македоний
Св. свщмчк Василий, еп. Амасийски
Св. свщмчк Симеон, брат Господен
Св. апли Иасон и Сосипатър. Отдание на Мироносиците
 4 Неделя след Пасха на Разслабения. Св. 9 мчци в Кизик.
Преп. Мемнон Чудотворец
Св. ап. Яков Заведеев. Св. Донат, еп. Еврийски. Св. Игнатий,
еп. Кавказки

РЕКЛАМНА ТАРИФА НА СПИСАНИЕ “ЗАРИ"
Корици:
Втора корица (1 цвят) - 150 лева.
Втора корица (4 цвята) - 230 лева.
Трета корица (1 цвят) - 150 лева.
Трета корица (4 цвята) - 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) - 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) - 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) - 170 лева.
Половин страница (1 цвят) - 70 лева.
Половин страница (4 цвята) - 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) - 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) - 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) - 25 лева.

1/ 8 страница (4 цвята) - 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) - 15 лева.
1/ 16 страница (4 цвята) - 20 лева.
За фиксирано място - плюс 10%.
Цените са без ДДС.
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
*Цените са при предоставен готов файл
от страна на рекламодателя. За изработване
на файл от предпечата на списание “Зари"
цената е по допълнително договаряне.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с подготвяните от правителството промени
в трудово‑медицинската експертиза бе взето решение
за организирането на общонационален протест
на хората с увреждания

Ш

ирокомащабната проява се организира от национално представителните
организации
на и за хора с увреждания и ще се проведе на 11 април 2018 г. в София, площад „Независимост” (триъгълника между
Министерски съвет, Народно събрание,
бившия Партиен дом, Президентството)
от 11 до 12,30 часа.
Хората с увреждания настояват за:
1. Достъпно и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация.
2. Премахване на бариерите в архитектурната и транспортната среда, които ги
превръщат в принудителни „затворници”
на домовете им. Те трябва да бъдат изведени на улиците, в градския транспорт
и до работните им места.
3. Адекватно образование и професионално обучение, което да гарантира професионалното и личностното им развитие.
4. Европейска политика за трудова заетост, въвеждаща многобройни инструменти за подкрепа.
Предвижданите реформи не трябва
да въвеждат медицински стандарти
на здравния статус на лицата с увреждания в България, различни от действащите
в Европейския съюз.
При разработване на планираните
промени трябва да бъде приложен комплексен подход, който да даде ясен отговор на бъдещата политика в областта

на правото на получаване на интеграционна добавка и нейния размер, обвързан
със минималната работна заплата или
линията на бедността. Яснотата по този
кардинален въпрос ще даде на хората
с увреждания представа за намеренията на правителството относно необходимия компенсиращ доход, обвързан с увеличените разходи на лицето с увреждане
за медикаментозно лечение, диетично
хранене, психологически консултации,
медицинска и социална рехабилитация,
обучение и преквалификация, транспорт, достъп до информация, личен асистент, редица допълнителни изследвания
за следене на здравословното състояние,
които трябва да се провеждат редовно,
за да се избегне допълнително увреждане
на здравето, и много други.
Да бъдеш различен е право,
а не привилегия! Разликата между здравите и хората с увреждания е само един
миг по волята на съдбата. Трябва да се
научим на сложното изкуството да живеем
заедно, да разбираме проблемите на другите и да се подкрепяме. Обречени сме
заедно да изградим една нова България,
в която всички граждани да живеят достойно!
Призоваваме всички наши сънародници — близки, приятели и симпатизанти, да ни подкрепят с присъствието си на 11 април и заедно да изразим
възмущението си от опитите за уронване на човешкото ни достойнство!
1
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ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НАЙ-ПОСЛЕ МАСКИТЕ ПАДНАХА!
До
Министъра на труда и социалната
политика и председател на
Националния съвет за интеграция  
на хората с увреждания към
Министерски съвет
Уважаеми г-н министър,
НАЙ-ПОСЛЕ МАСКИТЕ ПАДНАХА!
На проведеното на 22.02.2018
г. съвместно заседание на Комисията
по труда, социалната и демографска
политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за
първи път публично беше заявено, че
планираната реформа в областта на
медицинската експертиза и оценката
на работоспособността предвижда
кардинална промяна на действащия
модел, която ще доведе до отнемане
на правото на инвалидна пенсия на
100-150 хиляди български граждани.
Национално представителните
организации на и за хора с увреждания считаме, че:
● Реформата в областта на медицин2

ската експертиза на вида и степента
на увреждането не трябва да въвежда
медицински стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в
България, различни от действащите в
Европейския съюз.
● Включването в решението на ТЕЛК
само на водещото заболяване с цел
намаляване степента на увреждането е неправилно. Никой медицински експерт не може да отрече, че
има заболявания, които са в причинно-следствена връзка за друг
вид тежки увреждания. Тази комбинация от множествени увреждания
дава нова, по-тежка здравна и функционална картина и води до намаляване на възможностите на лицето за
интеграция и потребност от по-широк
кръг подкрепящи политики. Ние сме за
преустановяване на практиката чрез
добавка на проценти за други незначителни заболявания да се търси постигане на по-висока степен на увреждане и ползване на права от друг
порядък. Настояваме за изключително
прецизно от медицинска гледна точка
разписване на методиката за оценка
на вида и степента на увреждането.
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● Заглавието на предложения документ за обсъждане - „КОНЦЕПЦИЯ
ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА
ЗА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА”, е некоректно. Досега в
България винаги се е оценявала степента на неработоспособност и никога не е правена експертиза на работоспособността. Няма как да бъде
реформирано нещо, което не е съществувало. Опитът да се внуши на нас
и обществото, че е необходимо усъвършенстването на действаща система
от правила е абсолютна манипулация. Трябва ясно да заявим, че в случая се касае за опит да бъде въведен
кардинално нов подход при оценката
на функционалността, увреждането и
здравето на хората със специфични
възможности в нашата страна. Според
нас правилното наименование на документа е „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРТИЗА
НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА”.
● В стремежа си да бъде реформирана действащата система на медицинска експертиза и с въвеждането на
оценката на работоспособността с цел
единствено постигане на икономии в
бюджета на НОИ ще бъде премината
обществено допустимата граница на
справедливост и солидарност. В обозримото бъдеще се очертава диаметрално погрешното решение - „хората
с увреждания от неработоспособни да
се превърнат в най-работоспособните
граждани на страната”. В това си ново
качество една част ще загубят правото на инвалидна пенсия, придобита
на основание осигурителен принос, а
друга част ще я получават в намален
размер. Политиката „чрез силов натиск, отнемащ доход, да се постигне
заетост” е непродуктивна, дискрими-

национна и силно демотивираща.
● Предложената за обществено обсъждане реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на
работоспособността не дава отговор
на генералните въпроси:
- Какви права ще се ползват в резултат на ТЕЛК-овото решение за вида и
степента на увреждането?
- Какви права ще произтичат от оценката на работоспособността?
● При разработване на планираната реформа трябва да бъде приложен комплексен подход, който да
даде ясен отговор на бъдещата политика в областта на правото на получаване на интеграционна добавка
и нейния размер, обвър-зан с минималната работна заплата или линията на бедността. Яснотата по този
важен въпрос ще даде на хората с
увреждания представа за намеренията на правителството относно необходимия компенсиращ доход, обвързан с увеличените разходи на лицето
с увреждане за медикаментозно лечение, диетично хранене, редица допълнителни изследвания за следене
на здравословното състояние, които
трябва да се провеждат редовно, за
да се избегне допълнително увреждане на здравето, психологическа
консултация, медицинска и социална
рехабилитация, обучение и преквалификация, транспорт, достъп до информация, личен асистент и много
други.
Стотици хиляди граждани с трайни
увреждания чакат ясен отговор на
въпросите:
1. Лице, което придобие трайно увреждане и изпълнява същата работа, ще
получава ли инвалидна пенсия?

3
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2. Лице, което придобие трайно увреждане и поради невъзможност да изпълнява работата, на която е било назначено и бъде пренасочено към друга
по-ниско платена работа, ще получава
ли инвалидна пенсия и в какъв размер?
3. Лице, което в резултат на тежкото увреждане бъде освободено от работа и
положи усилие да придобие нова образователна степен или квалификация, да усвои нови умения за придвижване, достъп
до информация и други умения за независим живот и в резултат на това си намери работа, ще получава ли инвалидна
пенсия и в какъв размер?
4. Каква ще бъде съдбата на лице, което придобие трайно увреждане и работи, след което бъде прекратено трудовото му правоотношение в резултат на:
свиване на производствената дейност на
фирмата, фалит на компанията, тежък
4

дискомфорт и намалена производителност при изпълнение на служебните му
задължения в резултат на увреждането и
други? Каква ще е бъдещата политика за
хора с увреждания, попаднали в цикъла:
„работи - безработен“, „работи - безработен“, „работи - безработен“ и тъй насетне?
5. Как ще бъде оценявана работоспособността на лица, които никога не са работили и какви ще бъдат техните права?
6. Каква ще бъде съдбата на лица с
трайни увреждания, които са оценени
като напълно или частично работоспособни и не могат да се реализират на пазара на труда - ще имат ли право на инвалидна пенсия и в какъв размер?
7. Как ще бъдат калкулирани в оценката
на работоспособността депресията, отчаянието, загубата на вяра в личните

ПРОТЕСТНА НОТА
възможности, страхът от провал, липсата на мотивация, системният отказ да
бъдеш приет на работа и много други
психологически състояния, възникнали в
резултат на трайното увреждане?
8. Няма ли да бъде категорична дискриминация различното третиране на лица с
един и същи вид и степен на увреждане
преди и след въвеждане на реформата.
Не приемаме практиката на „заварените”
случаи, която ще раздели обществото и
ще противопостави различни групи хора
с увреждания.
9. И много други...
Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представляващи над 200 хиляди български
граждани, искаме да получим отговори
на тези и много други подобни въпроси,
които сме поставяли в работните групи,
обсъждащи модела на реформата.
Умишленото премълчаване в процеса
на двугодишния ни диалог на многобройните проблеми, които произтичат от
предвижданите законодателни промени,
не съответства на декларациите за открит и честен диалог. Оправданието, че
това е концепция, а не правни норми,
не отменя задължението ви като управляващи да имате ясна визия за пътя, по
който трябва да минем. Мълчанието, кулоарните игри и бягството от отговори не
е решение!
Недопустимо е под претекст, че действащата система за медицинска експертиза
позволява инцидентно неправомерно получаване на нереална степен на увреждане от недобросъвестни граждани в
резултат на корупционни схеми, да се организира от правителството посегателство върху десетилетни права на хората

с увреждания. Подобна политика ще доведе до драстично влошаване на качеството на живот на тази част от обществото и окончателното й изхвърляне в
социалната периферия.
При бъдещата реформа трябва да бъде
облекчена бюрократичната процедура и
лицата с увреждания трябва да преминават на една комисия, която да извършва
медицинската
експертиза,
оценката
на работоспособността и социалната
оценка.
Крайно време е социално инвалидната
пенсия, която не е обвързана с осигурителен принос и има характер на социална помощ, да излезе от бюджета на
НОИ и в бъдеще да бъде изплащана от
АСП към МТСП (което впрочем беше решено от парламента, но не е изпълнено).
Предложената Концепция за оценка на
работоспособността по никакъв начин не
гарантира подобряването на жизнения
статус на хората с увреждания в България.

Уважаеми господин министър,
Ние считаме, че възможностите за диалог по изключително важната реформа
за оценка на вида и степента на увреждането и експертиза на работоспособността на този етап са изчерпани.

Декларираме, че:
1. Напускаме заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и работните групи, в които участваме.
2. Преминаваме към подготовка на протестни действия, разрешени от закона, в
цялата страна.
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ПРОТЕСТНА НОТА
Национално представителни организации
на и за хора с увреждания:
Адриана Стоименова - Стефанова,
изпълнителен директор на
Център за психологически
изследвания и заместник-председател
на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания към
Министерски съвет
Веска Събева,
Асоциация на родители на деца
с епилепсия
Красимир Коцев,
Съюз на инвалидите в България
					
Васил Долапчиев,
Съюз на слепите в България
Георги Георгиев,
Национален алианс за
социална отговорност
Димитър Парапанов,
Национална асоциация на
сляпо-глухите в България
Любка Александрова,
Българска асоциация за лица с
интелектуални затруднения
					
Маринела Ангелова,
Национално сдружение на
работодателите на
хората с увреждания
Мая Викторова,
Българска асоциация „Диабет”
Петър Велчев,
Съюз на военноинвалидите и
военнопострадалите в България
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Николай Нинов, 			
Съюз на глухите в България
Лазар Живанкин,
Асоциация на родителите на
деца с нарушено зрение
Мария Кръстева,  		
Асоциация на родителите на
деца с увреден слух
Стилиян Баласопулов,  
Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации
					
Виолета Антонова,
Българска асоциация за
невромускулни заболявания
Стефан Данчев,
Национален център за
рехабилитация на слепи
Светослав Чернев,
Национална организация
„Малки български хора”
Павел Савов,
Българска асоциация за рекреация,
интеграция и спорт
Михаил Кърлин, 		
Национална потребителна
кооперация на слепите в България
Златомир Стоянов,
Национална асоциация на хора
с придобити увреждания

Предстоящата реформа,
от която всички ще изгубим
Димитрина Михайлова

П

реди две години без предварителна подготовка и без никакви
консултации
по
инициатива
на тогавашния министър на труда и социалната политика г‑н Ивайло Калфин
на членовете на Националния съвет
за интеграция беше представена концепция за реформиране на системата на експертизата за работоспособността. Концепцията беше насочена към промени
в трудовото, пенсионното и социалното
законодателство, отнасящи се към проблемите на хората с увреждания в България.
Последваха остри и мотивирани
протестни действия от страна на национално представителните организации,
членуващи в Националния съвет за интеграция към Министерски съвет, в резултат на които приемането на концепцията
в този й вид беше отложено. Междувременно министърът подаде оставка и вече
под ръководството на новия министър —
г‑жа Зорница Русинова, бяха проведени
консултации и започна работа в работни
групи с участието включително и на представители на национално представителните организации на хората с увреждания.
Работата по тези проблеми предизвика определен обществен интерес
и със свое решение от 30 юни 2017 г. Народното събрание задължи министъра
на труда и социалната политика да изработи и представи за обсъждане нова
концепция, която да послужи за база

на предвижданите многобройни и съвсем
не незначителни промени в законодателството, а оттам и в живота, образованието, труда и бита на хората с увреждания
у нас.
От министерството се ангажираха
да работят в сътрудничество със заинтересованите организации и за тази цел
беше съставена работна група, в която
бяха включени и техни представители.
Предлаганият нов вариант на концепцията показва, че в този процес
от страна на управляващите слушаемост може и да е имало, но за чуваемост, за съобразяване със становищата
и аргументите на самите хора с увреждания не е останало нито време, нито
място. Като цяло предложеният нов вариант по същество преповтаря основните положения от варианта на Калфин,
но е по-излъскан, по-подреден и поне
на думи е още повече ангажиран единствено и само с грижата за повишаване
на благоденствието на истинските хора
с увреждания в България.
(Концепцията е документ, чрез
който Министерството на труда и социалната политика определя своята визия за промяна на модела, по който се
извршва експертизата на работоспособността като част от мерките за подобряване на грижата към хората с увреждания.
Концепцията доразвива мерките
от Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017–2021 г., в която се предвижда
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усъвършенстване на системите на медицинската експертиза и експертизата
на работоспособността (ЕР) чрез прилагане на нов подход при ЕР, оценяващ
способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд
и възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите
образование, квалификация, знания
и опит. Тя е част от политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани
с тях, които Министерството на труда
и социалната политика следва да реализира.
Концепцията се основава на критериите и принципите на Международната
класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF),
изготвена от Световната здравна организация (СЗО) за въвеждане в международен план на единни, стандартизирани
понятия за описание на функционирането, увреждането и здравето на човека
и на инструментариум за връзка между
медицинската оценка (вида и степента
на увреждането) и социалната среда,
в която функционалните недостатъци се
явяват като ограничения за работа.)
От текста на самата концепция е
много трудно да се разбере какво всъщност възнамеряват да правят правителството и социалното министерство. Чисто
формално в нея се предвижда институционално разделяне на експертизата,
която определя степента на увреждане
и функционалния дефицит на органите
и системите на човека, от експертизата
на работоспособността, която определя
възможността лицата в работоспособна
възраст и с установени степен на увреждане и функционален дефицит да могат
да работят.
От многото приказки в концепцията в случая разбираме най-вече това, че
не е добре Националният осигурителен
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институт, който изплаща пенсиите, да
няма свое участие в процеса на експертизиране на хората с увреждания.
На второ място е това, че медицинската комисия ще дава своите проценти само за едно заболяване, без да
се допуска акумулиране на проценти посредством наслагване на увреждания.
След това документите ще отиват в Комисията за експертиза на работоспособността. Предвижда се в нея да
участват лекари от трудова медицина,
социални работници, психолог и при
необходимост и други специалисти.
Изглежда, че най-важната роля
се отрежда именно за специалистите
по трудова медицина, които трябва да
дават основните преценки за възможностите за работа и дори и за обучение
на освидетелстваните лица.
Не искам прекалено на едро да
обобщавам, но в средите на незрящите
нищо добро не се чува за ролята на този
тип специалисти. Неведнъж сме научавали за случаи, когато е трябвало те да
дадат оценка за това дали дадено работно място е подходящо за кандидат
със зрителни увреждания, в които само
споменаването на думичката компютър
е основание те да заключат, че мястото
е неподходящо за този човек. А е неподходящо, защото компютърът може допълнително да увреди неговото и без това
увредено зрение. Това в някои случаи
може и да е така, но лошото е, че за тези
специалисти това „някога“ е равно на „винаги“. И дори, когато се каже, че зрението на кандидата със зрително увреждане няма да е застрашено, защото той
може да ползва речеви синтезатор, това
си остава извън вниманието на специалистите от трудовата медицина. Като
цяло в огромната част от случаите те се
стараят да се презастраховат, в резултат
на което се елиминират всички потенциални опасности за зрението на човека,
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но заедно с това се елиминират и всички
възможности за това той да започне някаква работа.
Няма смисъл тук да преразказвам
концепцията и критиките към нея, които
нашите читатели могат да прочетат в публикуваната тук Протестна нота на национално представителните организации
на и за хора с увреждания. Към техните
критични оценки бих искала да добавя
вече само в лично качество и още някои
съображения.
Години наред в общественото
пространство се насажда мнението, че
в България има прекалено много „фалшиви инвалиди“.
От друга страна, обаче у нас
и до ден днешен не е изградена система,
която да дава точна информация за реалния брой на хората с увреждания. Споменават се различни числа, но в горния
край на скалата обикновено те варират
между 800 и 900 хиляди.
В предложената за приемане концепция техният брой към 2015 г. е фиксиран на общо 728 795, а ако към тях прибавим и броя на освидетелстваните деца
до 16‑годишна възраст (с признати вид
и степен на увреждане) — 44 821, ще се
доближим до нарицателните 800 000. Да
не забравяме, че вече сме 2018 и следователно в сравнение с 2015 бройката е
нараснала поне с още 50-60 000 души.
Няма да коментирам източниците на информация. Щом правителството го
казва — сигурно е вярно! По-важно е, че
сам по себе си този брой е впечатляващ.
След многогодишното облъчване
на обществеността вече огромната част
от българския народ е убедена, че броят
на хората с увреждания в България е
несъразмерно голям и това може да се
дължи единствено и само на „некоректно
определяне на процент трайно намалена
работоспособност, на лоши практики при
издаване на експертните решения, во-

дещи до отпускане на инвалидни пенсии
или до определяне на по-висок размер
на инвалидните пенсии на лица, които
нямат право на това”.
Всички ние добре знаем къде живеем
и едва ли някой ще се опита да твърди,
че в Република България такива практики
няма и не може да има. Но кой би могъл
да ни даде поне сравнително точна информация за това какъв е техният дял
в общия брой на освидетелстваните
лица и дали наистина лекарите от ТЕЛК
само за двайсетина години са успели да
ощастливят едно значимо число „фалшиви инвалиди“. И съответно да се обогатят с едно значимо число съвсем не фалшиви банкноти.
И резонно си задавам въпроса —
ако тези лоши практики са толкова масови
защо съответните служби, ангажирани
с борбата срещу корупцията и организираната престъпност, досега не са успели
да изобличат нито един такъв случай, да
разкрият нито една престъпна група?
За това пък в публичното пространство чрез медиите се разпространяват всевъзможни, коя от коя пофрапиращи версии за броя на така
наречените „фалшиви инвалиди“. Засега
рекордът е на един отговорен вицепремиер на България, който в медийни изяви съобщава, че техният брой възлиза
на 400 000.
Г‑н Каракачанов едва ли би желал,
пък и едва ли би могъл честно да ни каже
откъде има тази прецизна информация,
но за сметка на това той може да каже
и не пропуска да го прави, че след реализиране на обсъжданата тук реформа,
след изобличаването и отстраняването
на „фалшивите инвалиди“ ще останат
свободни финансови средства, с които
ще може чувствително да се повишат
пенсиите на всички пенсионери в България.
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С един само удар и хем наглеците
ще бъдат наказани, хем онеправданите
ще получат справедливост.
А за да нямат фалшивите инвалиди интерес да получават незаслужени пенсии, ще се въведат ограничения, при които няма да е възможно да
се получават едновременно и заплата
за извършвана работа, и инвалидна пенсия. Тоталното лишаване на хората с увреждания от тези права може да доведе
до сериозни обществени брожения в техните среди и средите на техните близки
и приятели. За да не се случи това, хората с увреждания ще трябва да бъдат
разделени по начин такъв, че едни от тях
да бъдат ощетени по-малко от другите
и така да се намалят възможните неблагоприятни ефекти от провеждането на реформата.
От написаното, казаното и чутото
можем да заключим, че на практика без
никакви или почти никакви поражения
в правата ще останат само лицата, които
вече са на и над нормалната за всички
граждани възраст за пенсиониране. Тези,
които са инвалидизирани досега, ще запазят статута си, а нови възрастни хора
няма да се освидетелстват. От друга
страна хората от тази група практически
вече не работят, така че при тях може да
се приеме заварено положение и те да
продължат да си съществуват както и досега. Най-сериозни поражения ще понесат младите хора с увреждания, тези,
които въобще не са работили, или тези,
които вече работят и искат да продължат
да го правят както за собствено удовлетворение, така и за увеличаване на доходите, които те имат от пенсии по инвалидност.
По всяка вероятност авторите
на концепцията предполагат, че повечето
от тези лица ще предпочетат да продължат да работят и без да получават пенсия, но аз мисля, че съвсем няма да
10

бъде малък броят на хората с увреждания, които, ако имат някаква пенсия, ще
предпочетат да си я получават, без да се
пробват да работят, защото и без това заплатите, които обикновено им се предлагат на пазара на труда, не са много поголеми от пенсията, която по един или
друг начин са успели да получат.
В резултат броят на пенсионерите
от числото на хората с увреждания няма
чувствително да се намали. Намаление
ще има, но само в броя на работещите
хора с увреждания — една част от тях
ще предпочетат да получават пенсията
си и да не работят, а друга — при първа
възможност ще се реализират в някой
сектор на сивата икономика.
И пак напълно резонно можем, а може би и трябва да си зададем
въпроса — кому и защо е необходима
тази лицемерна реформа? За съжаление отговорът може да бъде само един —
в този си вид тя е необходима единствено
на управляващите, които имат неправедната илюзия, че с нея ще решат други обществени проблеми, ще решат проблемите на една по-голяма социална група
за сметка на задълбочаване на проблемите на друга, но по-малка социална
група.
В първото те несъмнено няма да
успеят, от което ако не те, то поне техните наследници ще проумеят, че и второто е било напълно излишно за държавата и твърде вредно за потърпевшите
от техния експеримент човешки същества.
В скоби ще отбележа, че подобни
ограничения на възможностите за получаване и на заплата, и на пенсия в България са правени през 60‑те, 80‑те и 90‑те
години на миналия век. И в трите случая
след известно време властите са се отказвали от тях, докато не се е появявал
новият социален експериментатор.
Преди две години той отново се
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появи, а не след дълго спечели и своите
последователи. И така към този момент
всички обществено значими фактори са
в полза на тази така наречена реформа.
Тя трябва да се случи, за да може (както
нейните инициатори и автори си въобразяват) да вземат пари от едно сравнително безопасно място и да ги прехвърлят
на друго, което от ден на ден заплашва
да става все по-взривоопасно.
Новата организация на експертизата ще даде възможност на Националния
осигурителен институт да планира и регулира броя на хората с увреждания, които
ще бъдат пенсионирани през следващите
години в зависимост от предвидените
приходи. Така наречените комисии за експертиза на работоспособността не ще
могат да се контролират от лицата с увреждания, защото както самият процес
по определяне на работоспособността,
така и самото понятие за работоспособност са до такава степен субективно обусловени, че никой потърпевш не би могъл
да докаже умисъл в едно или друго решение на тези комисии. Само за момент да
си представим, че пред такава комисия
се явят за освидетелстване и определяне
степента на тяхната изгубена/остатъчна
работоспособност Стивън Хокинг или
придвижващият се на инвалидна количка
Франклин Рузвелт. Коя комисия би им
дала по-малко от 100% изгубена работоспособност?
В нашия случай комисиите, които
ще експертизират работоспособността
на лицата с увреждания, ще бъдат подчинени на Министерството на труда и социалната политика и на Националния
осигурителен институт. Не е трудно да
си представим механизмите, чрез които
не след много време ще започнат да им
се спускат лимити за освидетелствани,
респективно пенсионирани лица с увреждания в съответствие със средствата, които ще бъдат предвидени за тези цели
в бюджета на НОИ за следващата година.

И още нещо за толкова прокламираната справедливост на реформата.
Пенсионираните в разцвета на силите
си военни и полицаи могат и в бъдеще
ще могат след пенсионирането си да работят, макар и на друго място, и заедно
със заплатата си да получават и придобитата за прослужено време в армията
и полицията пенсия. Всички обикновени
пенсионери, получили пенсиите си след
навършване на определената в закона
възраст, ще могат да работят и да получават пенсиите си и само хората с увреждания като най-малко нуждаещи се или
като най-виновни за това, че са допуснали
в редиците си многобройни „фалшиви инвалиди“, а може би и като най-виновни
изобщо за състоянието на обществото ще
са лишени на практика от тези възможности.
Е, ако това е грижа за подобряване
на положението на хората от тази социална група, то аз бих попитала в какво ли
би се изразило някакво „безгрижно“ или
откровено лошо отношение на управляващите към тях.
Ето защо аз лично мога да заявя, че
с чиста съвест ще подкрепя с присъствието си организираните от Съюза на слепите и другите организации на и за хора
с увреждания протестни действия и ще
призова това да направят моите приятели и близки, както и всички хора със
зрителни увреждания в България. Специално искам да кажа няколко думи на колегите от моето поколение. Вярно е, че
предвижданите изменения в системата
на освидетелстване и пенсиониране
на хората с увреждания най-малко засягат нас, по-възрастните. Но след нас идват по-млади жени и мъже, млади момичета и момчета, идват хора, които също
като нас искат да имат достойно място
сред своите близки и приятели. Нека помислим и за тях. Те също като нас имат
право на щастие, труд и достоен живот.
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90 ГОДИНИ

ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

Ж

аждата за знания на нашите
праотци извика на живот Читалището на слепите. Институтът за слепи, създаден по идея на министъра на просвещението професор
Иван Шишманов през 1905 г., положи
основите на брайловото ограмотяване.
Будните ученици заедно със своите преподаватели написаха първите разкази
и книги. Те са получавали от чужбина
брайлови издания на есперанто. Това поражда у тях желанието и в България да
има библиотека и издателска дейност.
Член 5 на учреденото Дружество
на слепите през 1921 г. е предвидил основаване на брайлова библиотека. Така
са създадени обществените условия,
при които се ражда културната организация. Нейното предназначение бе и е
да създава, съхранява и предоставя
книги на релефното писмо. На 29 април
в Трета прогимназия срещу църквата
„Свети седмочисленици” в столицата се е
провело учредителното събрание. Сред
хората без зрение са присъствали още
учители от Института за слепи, академик Константин Пашев, писатели. Денят
е бил Великден. Това е един символичен знак за нашето духовно възкресение през десетилетията. За председател
е бил избран Петко Стайнов, вече популярен композитор. На него се дължат
първите успехи и утвърждаването на читалището пред обществеността. В онова
отдалечено време той е привлякъл
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изтъкнати творци, учени, хора на изкуството. Започва издаването на списанията „Съдба”, „Вестител”. Организират се
музикални прояви и инициативи за набиране на средства. В тази дейност се
включват активно още ръководителите
на Дружеството на слепите Стефан Ненков, Стоян Орозов, Никола Стоименов,
Николай Бехтерев. Ще подчертаем, че
това културно дело винаги е изграждано
съвместно от двете организации. Читалището е прието в Съюза на народните
читалища на 15 септември 1928 г. Негов
председател е бил проф. Иван Шишманов. Той и неговите сътрудници са дали
идеята да бъде основано читалище, което за своите цели и задачи да получи
подкрепата на държавата и обществото.
Благодарение на благодетеля Атанас Топлийски библиотеката намира своето първо седалище в неговия дом на ул.
„Любен Каравелов” 42. Димо Кирев е започнал да печата и пише първите книги.
През 1934 г. библиотеката е била преместена на пл. „Славейков” 1 в първия апартамент, закупен от Дружеството на слепите. До края на Втората световна война
са изработени 500 брайлови тома. Още
в самото начало читалището е получавало дарения на книги от български писатели и издателства, както и преводна
литература. Те са били четени на сбирки
от виждащи приятели. Списание „Съдба”
се е издавало в голям тираж. Негов уредник става поетът Димитър Пантелеев.

90 години читалищно дело

Сътрудничат Фани Попова-Мутафова,
Людмил Стоянов, учени и писатели. Заедно с популярни артисти от Народния
театър и слепи музиканти са предавани
на живо по Българското радио беседи
и концерти.
През октомври 1944 г. след преврата се извършват сериозни промени
в ръководството на читалището. Петко
Стайнов и Михаил Шекерджиев — директор на Института, отпадат от настоятелството.
В
читалището
е
сформиран отечественофронтовски комитет. На събранието е избран за председател Никола Димитров. Благодарение на френския си език той се обръща
към ЮНЕСКО за отпускане на хартия
и на печатна машина. Читалището започва да се финансира от Държавния коми-

тет за пропаганда и изкуство. През 60‑те
години средства се получават от Комитета за култура, по-късно Министерство
на културата. До 1992 г. всички книги са
писани от слепи кописти с шило и плоча
на плътен картон. Това е една форма
на заетост, осигуряваща препитанието
им. Тази работа се е вършела от интелигентни слепи, на които са диктували виждащи.
Развитието на технологиите в звукозаписа в другите страни поставя началото на говорещата книга, която по-късно
намира приложение и у нас. През 1968 г.
се закупуват първите магнетофони КБ
от Пловдивския панаир. Следващата година се поставя началото на редовния
запис. През 1961 г. е създадено малко
студио. Привличат се за диктори арти13
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сти. Магнетофонните ленти се разпращат
до Пловдив, Варна и Дряново. Тази дейност, която изисква сериозен ресурс, се
поема от Съюза на слепите през 1971 г.
Читалището закупува два апартамента и се превръща в център за културна
дейност. Библиотеката се зарежда ежегодно с повече от 200 тома. През 70‑те години се въвежда една нова социална услуга — книгите се доставят по домовете
на читателите и се вземат обратно. Покъсно това става със собствен транспорт.
Брайловото писмо и днес остава за слепия незаменимо средство за четене.
Чрез осезанието най-добре се осмисля
текстът. Този начин осигурява истинската
грамотност и най-доброто изучаване
на чужди езици. С въвеждането на говорещата книга, а сега и на компютъра читателите на брайловата книга постепенно
намаляват. Това е тенденция в целия свят.
Незрящите специалисти в читалището
ползват тактилни дисплеи. Поради високата им цена те са недостъпни за частни
лица в България. В чужбина различни
фондове осигуряват на студенти и специалисти това средство. Днес в напредналите страни брайловото писмо се чете
чрез тактилен дисплей и компютър. Ние
очакваме от нашата държава и институциите да решат този проблем.
В нашата работа винаги сме се
стремили да въвеждаме съвременни
технологии за информация и комуникация. Благодарение на първия наш проект –1992 г., за слепи хора със средства на фондация „Отворено общество”
се разработи програмата за брайлов печат. Това стана през 1994 г., когато започнахме да създаваме първите електронни
книги по системата ДОС. През годините компютърната четяща програма се
усъвършенстваше. Знаменателният скок
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в тази област се извърши през 2007 г., когато на базата на „Джоус” се създаде новата програма с човешки глас, която работи под Windows. Напредналите страни
вложиха милиони за тяхната дигитална
аудиосистема. Ние далновидно развихме
електронната книга, което съответстваше
на нашия по-нисък жизнен стандарт.
Това стана много преди българските издателства да предложат на пазара електронни книги. Днес в интернет слепият
човек може да открие милиони от тях.
Наша иновация беше и първото описание
на филми. Направихме аудио дескрипция на филма „Рей Чарлз”, на документален филм за Петко Стайнов и на филм
за деца. По проект на АХУ организирахме
квалификационен курс за масажисти.
Това създаде условия за тяхната преквалификация и получаване на висше образование.
Читалището прави годишно около
35 заглавия на брайлов шрифт и близо
1000 заглавия в електронен формат.
От нашия денонощно работещ сървър
стотици регистрирани читатели теглят
книги. Така се защитава авторското право
на творците и на издателите. Близо две
десетилетия читалището подпомага учениците, които се интегрират в масовите
училища. За отделни случаи молехме издателствата да ни предоставят файлове
на учебници. В резултат на спечелен европейски проект в продължение на две
години се изработиха стотици заглавия
на брайлови и електронни книги за слепите ученици в общообразователните
училища.
От времето, когато е бил подпомогнат Траян Тъмен, ослепелият брат на поета Теодор Траянов, читалището продължи да насърчава издаването на творби
на слепи автори. Наш принцип е всички
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те да се отпечатват и на релефно писмо.
Ние се радваме на признанието на двете
училища за ученици с нарушено зрение
в София и Варна, на които в продължение на 20 години даваме безвъзмездно
издадените от нас брайлови книги.
Читалището организира системно
срещи с писатели, поети, учени, журналисти, хора на изкуството. Тези срещи
дават шанс за директен контакт на посетителите с известни личности.
Наша основна грижа е ежегодното
попълване на брайловия и електронен
фонд. Това призвание обаче не отменя
грижата ни към любителското изкуство,
индивидуалните консултации и социалните услуги. Със скромните си средства
финансираме участието на художествени
състави в международни и национални
фестивали. Някои от тях вече посетиха
балкански страни, стигнаха и до Италия.
Ние сме благодарни на всички, ко-

ито подкрепяха нашите усилия през десетилетията. Не бихме могли да изброим десетките проекти и финансови
помощи, с които стабилизирахме нашата дейност. В продължение на 4 години — от 1992 до 1996 г., читалището
съществуваше само благодарение на помощи. От следващата година то започна
да получава делегирана субсидия от Министерство на културата. Тя нарасна,
но не покрива всичките ни разходи. Ние
отново търсим финансова подкрепа
от дарители. За наше удовлетворение
увеличихме площта на читалището, като
закупихме помещение. Безвъзмездно
ни бе предоставено хранилище в Столична библиотека. Придобитата техника
е с много висока стойност.
Голяма е нашата признателност
към държавните органи и към Съюза
на слепите в България. Сътрудничеството ни със сродната организация
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възниква още от основаването на читалището. Към днешен ден това вече е традиция.
В навечерието на юбилея ще се
състои конференция на тема „Възможностите на слепия в дигиталния свят”
под патронажа на г‑жа Мария Габриел.
В нея ще участват изтъкнати специалисти
от Австрия, Русия и Германия. Тя се финансира от Фонд „Социална закрила” към
Министерство на труда и социалната политика. Предстои тържествено събрание.
Ще се организират и концерти. 90‑годиш-

нината на читалището е под патронажа
на президента на България — г‑н Румен
Радев. Това е високо признание за нашия
скромен принос към българската култура.
Ние отправяме дълбок поклон пред
създателите и дейците на читалищната
дейност. Тя няма да изгасне! И в бъдеще
тя ще озарява със светлина душите на хората без зрение.
Спас Карафезов

Из живота на организациите
Русе

С

тана традиция в ТО на ССБ Русе
да празнуваме 8 март и Първа
пролет заедно. На 13 март около
30 съюзни членове и техните придружители се събрахме в бар „Възраждане”,
за да отбележим двата празника. За доброто ни настроение се погрижи персоналът на заведението с много вкусно
приготвени ястия и прекрасна музика.
Гости на мероприятието бяха нашите приятели от Лайънс клуб „Сексагинта Приста”, които поднесоха подаръци
по случай 8 март на всички дами, присъствали на тържеството.
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Карнобат

ПРАЗНУВАХМЕ
                   ЗАЕДНО!

Н

а едно от заседанията на УС
на РО на слепите, проведено
в Бургас, взехме решение организациите от Айтос и Карнобат да празнуваме заедно 8 март — Международен
ден на жената.
Едно е да вземеш решение.
А друго е да го изпълниш. Ние показахме, че каквото решим — го изпълняваме. Всичко, което правим, е да бъде
животът на незрящите по-интересен, позабавен и разнообразен. Ние го правим
с много желание, с много обич към нашите членове. И те го разбират, защото
с желание участват и ни подкрепят.
Всичко е уговорено, хората са
в празнично настроение, всеки е добре облечен. Навреме пристигаме в Айтос в ресторант „Старата къща”. Едно

Из живота на организациите
не бяхме предвидили — че ще вали приятен пролетен дъжд. Програмата включваше разходка из града и запознаване
с някои забележителности, пък Айтос
има какво да ни покаже от най-новата
история на града.
Избеното помещение на ресторанта е оформено като кафене — с камина, уютно и предразполага за приятни
разговори. Посрещат ни председателят
Галя Тодорова и сътрудникът Тодор Иванов. Поканват ни в ресторанта — всичко
е подредено, светло, блести от чистота.
Музиката създава весело настроение.
Празник на жената — умно измислено, за да празнуваме заедно такъв забележителен ден. Започват поздравления, поднасяне на подаръци, връзване
на мартеници и изяви на самодейците
от двете организации. Приятно бяхме изненадани от ръководството на РО Бургас — г‑жа Бинка Монева и Мария Гюлева, които ни поднесоха приветствие

и подаръци. Ние се прекланяме пред
майката — създателката на живот, която
винаги ни обича и бди над нас.
Думите на Димчо Дебелянов те
правят слаб пред нея:
„да те посрещне старата на прага
и ти, склонил глава на нейно рамо
да четеш в нейната усмивка блага и
дълго да повтаряш — мамо, мамо!”.

Йовчо Георгиев
Велики Преслав

В

ТО на слепите Велики Преслав отбелязваме тържествено
всички християнски празници
и ритуалите, свързани с тях. Денят на лозаря и кехлибареното вино — 14 февруари, отпразнувахме в клуба на органи-
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зацията поради лошото време. По този
повод едни от най-възрастните съюзни
членове по стар български обичай зарязаха лозето. Венецът получи найтрудолюбивият стопанин с домашно
приготвено вино от най-високо качество.
Сътрудничката разказа как се е отбелязвал денят на свети Трифон в миналото
и откъде идва наименованието „Зарезан”. Масата беше отрупана с вкусни мезета и традиционни гозби. Вдигнахме наздравица за плодородие и сплотеност.
Музика и песни допълваха настроението ни. Тържеството продължи с пълни
чаши искрящо вино и поднесени благодарности за добрата организация и веселото настроение.
***
В клуба на организацията е много
шумно. Днес е 15 февруари — присъстваме, за да отбележим 80‑годишния
юбилей на Пенка Желева Михалева —
член на УС на ТО Велики Преслав. Във
18

въздуха се носи красивата мелодия
от песента на Мая Нешкова — „Щастлив да бъде този ден, в който всеки е
роден”. Настроението е приповдигнато,
весел смях и поздравления се чуват
от всички страни. Сред нас на юбилея
присъстват председателят и сътрудникът на РО Шумен. Те отправиха топли,
сърдечни пожелания за здраве, за доброта, за обич и борбен дух. На юбилярката бяха поднесени много цветя и подаръци. Тя е една от най-възрастните
ни съсъдбенички, участва активно във
всички провеждани мероприятия, усмихната, позитивна и мъдра — винаги може
да посъветва някои от по-младите, защото е извървяла труден житейски път!
Пенка Михалева е в подкрепа и на младия ни председател.
Почерпката, приготвена от самата
нея, беше много вкусна. Не липсваше
и юбилейната торта, направена с много
любов от снахата. Поздравления, ус-
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мивки, смях и песни огласяха клуба! Прекланяме се пред тази достолепна годишнина! Пожелаваме на г‑жа Михалева
от сърце сибирско здраве и кавказко
дълголетие! Юбилеят завърши с песента
„Годините бързо отлитат” — поздрав към
всички присъстващи и приятели в златната възраст! Преживяхме един незабравим ден в нашия сплотен колектив!

Силистра

Радка Герова

ПЪРВОМАРТЕНСКА
                 ИЗЛОЖБА

В

клуба на РО Силистра беше
представена изложба, посветена на 1 март — Ден на любителското художествено творчество
и стар обичан български празник, посветен на Баба Марта и възраждащата
се пролет. Изложени бяха мартеници
и пролетни сувенири, изплетени от хора

от нашата организация. Те бяха поздравени от председателя на РО Силистра
Петранка Стоянова. Тя им пожела и занапред да имат кураж за постоянството
и стремеж да показват на себе си, че могат да дават пример на останалите за отдаденост на изкуството и за това, че когато има желание да твори, човек намира
начин да изрази своето чувство и умение, да зарадва другите около себе си.
Участниците благодариха на УС на РО
за предоставената им възможност да покажат собственоръчно изработени изделия и за изживените положителни емоции.
Петранка Стоянова
Добрич
ТАКАВА ОСТАНИ!
„… Накратко казано — бъди жена.
Загадки продължавай да създаваш,
загадка даже ти си остани,
така ще бъдеш по-недостижима!“
19
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Т

я е майка, баба, сестра,
търсена съседка, сърдечна
приятелка,
поетеса,
кулинар, неуморим организатор, деец
на НАСГБ и какво ли не още? Нейната
малка градинка пред дома й е отрупана с цветя, а самата тя — една красива калинка между тях! Това е нашата Калинка Ковачева — Кали, както
я наричаме всички. Тази Кали с душа
на дете отбеляза своя 70‑и рожден ден. Честито! Честито й казваме
всички от ТО на сляпо-глухите в Добрич, но аз съм сигурна, че от всеки
град и село на страната ни тя ще чуе
ехото на поздрава, защото я знаят толкова много колеги, приятели и близки.
Празникът, който ни събра
в клуб „Детелина“, носеше духа
на виното и любовта. Когато тия две
вълшебни думи се слеят с такъв
юбилей, емоцията е неотразима. Усмихнати и в настроение пристигаха
гостите в клуба. Щастлива ги посрещаше Калинка.
Стоя тихо на стола си, слушам
и гледам идващите и се връщам
в мислите си 15 години назад. Оттогава съм близка с тази невероятна
жена и другите членове на организацията. Колко събрания, колко пътувания съм осъществила с тях, колко
много съм общувала с всеки поотделно, колко много уроци за живота
съм получила от тях! Не мога да повярвам, че толкова бързо се търкалят годините. Могат ли с малко думи
да се изброят нещата, които Кали е
направила, винаги ли всичко е било
„по мед и масло“?
Разбира се, че не! Много трудно
в живота си е откривала разковничето
на обичта, любовта и надеждата в до20

брото. Тя помни белия свят, преди да
загуби зрението си. Животът й се преобръща наопаки, но тя с разбиране
и воля успява да измести центъра
и да се радва дори на малките неща,
свързани с децата и внуците й, с приятелите и колегите от организацията.
Намира любовта в семейството и много
обич от близки, приятели и роднини.

В клуба цареше празничност. Всеки
беше понесъл букет и подарък, всеки
се стремеше да намери най-хубавите
думи, за да поздрави Калинка.
Всички пожелания завършваха с думите
„Бъди здрава дълги години!“. Масите се
напълниха с цветя, но те бяха отрупани
и с богата почерпка. Веселбата тръгна
непринудено — стихове, песни, танци.
Изявиха се Светла Маринова, Янка, Руска, Димитър Кънчев, Мария Андреева
и други. Присъстващите не пропуснаха
да се върнат към спомените си за разходки, фестивали, спортни състезания, екскурзии, срещи с други клубове
от града, областта и страната, на които
Калинка е била инициатор и организатор. Нейният глас е познат на слушате-

Из живота на организациите
лите на предаването „По първи петли“
на радио „Хоризонт“ и радио „Добруджа“.
Тя не забравя никого, не оставя рожденик и именник без поздрав. Мисълта й
се лее като бистър извор — смислена,
стойностна, с красиви думи. Има си дар
слово, затова и стиховете й са толкова
образни и лирични. Тя организира изработването на мартеници и поздравителни картички за важни празници.
Кали, най-сърдечно ти желаем да
живееш
още много години в здраве
и щастие, да бъдеш такава, каквато си —
добър човек, съвестен гражданин и приятел! Да си останеш пример за човек,
който може да побеждава нещастието, да
тръгва по нови пътеки, да намира винаги
смисъла в живота си! Има още толкова

много неща, които да дадеш на организацията, ще напишеш нови стихове, ще
правиш само добро! Да имаш време да
получаваш все така обич от семейството
и приятелите си! Зная, че това те радва,
то дава смисъл на живота, а ти умееш да
приемаш всичко с благодарност — тихо
и с достойнство. Нека това топли дните
ти! Разчитай на нашето приятелство,

докато чукнеш 100‑те години, а после
Бог да ти помага!
Честит юбилей, Кали! Бъди все
така красива, умна, обичана жена!

Мария Паскалева

ЮБИЛЕЙ
МРАЗОВИТИЯТ ФЕВРУАРИ СЯКАШ
ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ СВЕТОВНИ

ЗНАМЕНИТОСТИ

Д

а, мразовитият февруари сякаш
произвежда изобилие от световни
знаменитости: Борис Пастернак,
Бертолт Брехт, Чарлз Дарвин, Жорж Сименон, Октав Мирбо. Вероятно трябва
да спомена задължително и Димитър Парапанов, добре познат сред световните
и европейски организации на сляпо-глухите. През февруари, макар и в неговия
край, се появява на белия свят и изумителният пътешественик-есперантист от
страната на изгряващото слънце Цукуру
Харада. Не бива да споменавам може би
имената на Асен Стоянов и Димитър Грудев, въпреки доказаното им февруарско

потекло, но чиято известност все още не
е изскочила извън границите на нашето
отечество.
Несъмнен февруарец е също и абсолютният шампион сред невиждащите
пътешественици, испанецът полиглот Педро Зурита, владеещ повече от 10 чужди
езика. Той е бил в 95 държави, разположени на шестте обитаеми континента.
Също като своя японски колега и възхитителният Педро не посещава ледения
пингвински континент. Но като че ли поради съвсем друга причина… Повечето
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ЮБИЛЕЙ
от пътуванията на Педро, първо, не са
частни и второ - не се осъществяват благодарение на есперанто. Посещенията на
световноизвестния испанец са най-вече
в ролята му на генерален секретар на
Световния съюз на слепите, пост, който
той здраво заема цели 14 години (1986 –
2000). За читателите ще е може би любопитно да узнаят, че преди разпада на
Югославия от европейските държави той
е посетил всички с изключение на Румъния и Кипър. Например в България обичащият пътуванията астуриец, частно
и служебно, е бил цели 4 пъти. Негови
по-близки български приятели бяха Султанка Минева и Стефан Паскулов. Педро Зурита също е убеден есперантист и
на млади години е посещавал много конгреси на слепите есперантисти, също и
отделни есперантоезични слепи. Той изненадва източноевропейските зрително
затруднени най-вече с това, че почти винаги при своите частни пътувания е без
придружител. Естествено, заради своето
невероятно полиглотство. Педро владее
говоримо и писмено и няколко славянски
езика – руски, полски, сръбски и български.
С Педро Зурита на живо съм се
срещал два пъти. За пръв път в дома на
Султанка Минева, където бяхме с моята
тогавашна съпруга Керанка, която той сякаш се опитваше елегантно да ухажва.
Втората ни среща беше в Източен Берлин, където се провеждаше заседание на
Комисията по социални въпроси и рехабилитация към Европейския регионален
комитет и аз представлявах председателя Янаки Градев. При моето изказване
преводачката ми Мануела нещо се позатрудни и тогава аз преминах от български
на есперанто, помолвайки Педро да превежда. Спомням си, че Педро пак беше
без придружител. Не зная защо, но Хелмут Пилаш, председателят на ГДР–йския
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съюз на слепите и слабовиждащите и генерален секретар на ЕРК, изрично ме
предупреди да избягвам контактите с Педро. И може би поредният ми интернационален резил – аз, без да спазвам протокола, на официалната вечеря извадих и
сложих на масата една бутилка с българска заарска мастика. И още нещо незабравимо от тази моя източноберлинска
командировка. Аз и Мануела бяхме почти
втрещени, когато в една градинка видяхме живо диво зайче да си подскача,
необезпокоявано от прихождащите покрай него хора.
Той е роден в астурийското селце
Соту Кангес, Северозападна Испания.
Там прекарва десетте свои първи години. От рождение е с увредено зрение
и въпреки че след седемгодишна възраст
неговото зрение се влошава бързо, той
редовно и успешно посещава училището,
в което неговият баща е учител. Когато е
приблизително на 9 години, по препоръка
на офталмолога, който го е наблюдавал
от неговата двугодишна възраст, родителите му се съгласяват да направят съответните постъпки Педро да влезе в училището интернат на Националния съюз
на слепите в Испания (ONCE). Впрочем
през учебната 1958 – 1959 година, след
като вече е 10-годишен, той постъпва в
училището „Сантяго Апостол“ в Понтеведра. През 1961 в края на краищата е
приет в мадридското училище „Инмакулада консепсион“ на ОНСЕ. Поради това
че не било разрешено да взема повече от
един клас през една учебна година, той
последователно започва да изучава други
чужди езици едновременно със задължителните учебни предмети. Продължава
изучаването на френски и веднага започва да учи и английски език. Бидейки още
в интерната, успява да изтръгне специално разрешение да посещава вечерните
курсове на Централното национално училище за чужди езици и да взема уроци

ЮБИЛЕЙ
от частна учителка по английски език.
В това национално училище той продължава изучаването на френски и английски език и съвсем скоро започва да изучава немски, руски и италиански. Когато
започва своето университетско обучение, Педро вече достатъчно добре владее тези езици и езиковите си познания
доусъвършенства в летни курсове последователно във Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Австрия, Италия и
Русия. Когато още е ученик в училището
на ОНСЕ, тамошният сляп учител Анхел
Фигуерола го мотивира да изучава есперанто.
Неговото международно странстване дебютира с участието му в летни
курсове извън Испания и от 1968, когато
той присъства на Всемирния есперантски конгрес в Мадрид, се започват неговите пътувания, за да взема участия в
различни международни есперантистки
форуми, най-вече в такива на есперантското движение сред слепите. Като член
на испанската делегация през 1973 Педро Зурита за първи път взема участие
в европейска конференция, посветена
на брайловото писмо, проведена в Осло
(Норвегия). След това следват международни симпозиуми в Швеция, Гърция,
Нидерландия, Франция, Германия, Бразилия, Италия, Панама, Русия, Нидерландски Антили, Кения, Саудитска Арабия. Номиниран е за член на множество
международни комисии и комитети, а
през октомври 1986 Изпълнителният комитет на Световния съюз на слепите
(ССС) го избира за генерален секретар
на това международно сдружение.
Педро започва своята професионална кариера в 1966 като учител по английски и френски език в Специалното
училище за слепи физиотерапевти на
ОНСЕ, а само след една година и като
учител по английски в мадридското училище за слепи на същата организация.

През 1973 той вече официално е назначен за шеф на отдела за международни
връзки в Централния офис на ОНСЕ.
На 9 януари 1997 при служебно
пътуване в Мароко Педро Зурита претърпява тежка автомобилна катастрофа.
Този инцидент го подтиква към решението да не се кандидатира за поста генерален секретар на ССС на Асамблеята
през 2000 година. Наистина той е бил
длъжен занапред да работи вече на пониски обороти.
Освен изтъкнат общественик Педро Зурита е и щедър дарител. Когато
през ноември 2000 по своя собствена
воля се отказва да издигне отново кандидатурата си за генерален секретар на
ССС, той прави лично парично дарение
на ССС, за да подпомогне придвижването
напред на жизнените стремежи при слепите младежи, най-вече от развиващите
се страни. През 1999 Изпълнителният комитет на ССС единодушно решава да учреди „Младежки фонд – Педро Зурита“.
Изоставяйки поста, Педро публично обещава, че всяка година ще прави парично
дарение на този фонд. Между другото точно преди 10 години Педро ме изненада приятно, подарявайки ми многофункционален и доста скъп (370 щатски
долара) швейцарски диктофон „Milestone
311”. Благодарение на този чудесен апарат аз безпроблемно записвах диалектизмите в говора на българските бежанци
от Караклисе и подготвях завършването
на моята етнографско-диалектологична
книга. Разбира се, продължих да използвам прекрасния диктофон и в други мои
всекидневни занимания.
Съвсем наскоро - на 12 февруари
Педро Зурита навърши 70 години. Да му
пожелаем добро здраве, дълъг живот и
несекващо добротворство!!!
Ангел Сотиров
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осещавал съм многократно Истанбул и в зависимост от програмата обект на внимание са били
историческите, археологическите и архитектурни забележителности на града,
а в други случаи обекти на християнската
религия. Независимо от различията
в програмите на туристическите фирми,
винаги достойно място е отделяно на посещението в българската църква „Свети
Стефан”, известна още като Желязната
черква. Това е една българска светиня,
достойна за уважение.
На 27 декември 2009 г. за първи
път имах възможност да присъствам
или по-точно да участвам в тържественото богослужение в тази църква, чийто
патрон е свети първомъченик и архидякон Стефан. Църквата бе препълнена
с богомолци от различни възрастови
групи, някои дошли нарочно за този ден
от България, други от Гърция, а мнозина
от местното население от Истанбул.
Тържественото богослужение се
извърши под ръководството на негово
високопреосвещенство митрополит Неофит, придружен от други двама български свещеници.
Българската източноправославна
църква впечатлява с бялата си фигура,
наподобяваща формата на кораб, кацнал на самия бряг на Златния рог сред
обширна зелена поляна. Височината
на сградата е 28 м, дължината — 24 м
и ширината — 14 метра. Църквата има
6 различни по големина камбани, които
в празнични дни призовават богомолците
на молитва.
Историята с изграждането на този
източноправославен храм в Истанбул е
тясно свързана с борбите за независима
българска църква.
В средата на ХІХ век в Истанбул са
живели 45 хиляди българи и около града
са съществували 36 чисто български
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села, но не е имало нито едно българско
училище, нито една българска църква.
Българите са били принудени да посещават и да се черкуват в гръцките
църкви, както и да слушат молитви и проповеди на гръцки език, от който нищо
не са разбирали. В многогодишната упорита борба за построяване на българска
църква в Истанбул взимат участие редица изтъкнати български възрожденци,
но специално за изграждането на този
храм определен дял взима личността
на княз Стефан Богориди — българин,
роден в Котел. Той дарява мястото за изграждането му. Проектът за строителството на църквата предвижда тя да бъде
направена от железни елементи. Причината за това е вероятността от свлачищни процеси и почвена ерозия, обуславяни от близостта на морето. Друга
причина сградата да е от метална конструкция е възможността да бъде разглобена и преместена на друг терен при
евентуални неблагоприятни решения
на турската държавна администрация.
Търсейки фирма, която да изпълни проекта, най-подходящо се оказва предложението, направено от Драган Цанков,
който води преговорите с австрийската
фирма „Вагнер“. Тази фирма изпълнява
проекта през 1895 г. с кораби по Дунав,
Черно море и Босфора. Металната конструкция като отделни детайли е докарана до мястото, където трябва да се
извърши изграждането й. Предложеният от австрийската фирма иконостас
не е бил одобрен от българските духовници, понеже изцяло е отговарял на канона на католицизма. Прието е предложението иконостасът да бъде изработен
в Русия от руски иконописци, ръководени от големия руски художник Лебедев.
Окончателното обзавеждане и оборудване на църквата с всичко необходимо,
отговарящо на канона на източното пра-
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вославие, успешно завършва и на 26 декември 1898 г. тя е тържествено осветена.
Изографисването на иконостаса
може да се счита за шедьовър на руското
изобразително изкуство от онова време.
Всичко направено тук е от най-високо качество. Трябва да се отбележи наличието на една уникална, единствена в света
икона на Света Богородица. Тя се намира
високо над олтара, над иконата на „Тайната вечеря“. Божията майка покровителствено е протегнала ръце над братята св. св. Кирил и Методий. В скута си
държи малкия Христос, който също е протегнал ръчички към светите братя. Богородица е изобразена с корона на главата
като небесна царица.
Дворът на църквата представлява
малък парк с отлично поддържани алеи,
тревни площи и много цветя. Желязната
църква „Свети Стефан” е разположена
на по-малко от сто метра от морския бряг,
известен като „Златния рог”.
До входната врата на двора са гробовете на българите възрожденци, владици и борци за църковна независимост
Иларион Макариополски, Паисий Пловдивски и Авксентий Велешки. За мен бе
радостно преживяване, когато Елена
Александрова застана молитвено до беломраморната плоча над гроба на Иларион Макариополски, неин родственик
от град Елена, откъдето започва нейното
родословно дърво по бащина линия.
В продължение на 7 години
църквата претърпя сериозни ремонтни
и реставрационни дейности. На 7 януари
2018 година в най-празнична и тържествена обстановка възобновеният храм
бе открит за посещения. В тържеството
взеха участие министър-председателят на Република България Бойко Борисов и президентът на Република Турция
Ердоган, вселенският патриарх Вартоломей, българският патриарх Неофит
и много гости и поклонници от България
и Турция.
Срещу църквата се намира триетажната сграда на метоха, строен през

1861 г. Той има 26 стаи и един голям салон. Това е център на българщината със
значителни образователни функции. Тук
са пребивавали или по-дълго живели
Петко Славейков (където е написал поемата „Изворът на белоногата“), Тодор
Икономов, Неофит Бозвели, Иларион
Макариополски, Георги Сава Раковски
и редица други възрожденци и революционери.
Понастоящем някогашният метох е
превърнат в много добре уреден и обзаведен музей на Българското Възраждане.
Накратко ще отбележа другите обекти,
които посетихме през нашата коледна екскурзия.
Българската екзархия, която е
по-правилно да се нарича Българско
църковно настоятелство. Тя е създадена със специален султански ферман на 27 февруари 1870 г. след многогодишни упорити действия от страна
на изтъкнати български възрожденци
и духовни лица за създаване на самостоятелна българска църква в турската
държава. Първият български екзарх е
Антим І, изпълнявал тази висока функция на духовен ръководител до 1877 г.
Поради острия му протест срещу кървавото потушаване на Априлското въстание
и последвалите го зверства над българското население той е заточен в Анкара.
След Освобождението на България той е
освободен, отива във Видин, където покъсно умира. Екзарх Йосиф е следващият екзарх до 1915 година.
Сега Българската екзархия в град
Истанбул се намира почти в центъра
на европейската част на този мегаполис. Сградите и дворът са запазили своя
автентичен вид, въпреки че от всички
страни са притиснати от високи бетонни
сгради. Посещението в екзархията е
възможно и престоят в църквата и добре
поддържания с много растителност двор
внушава спокойствие и уважение към делото на нашите предшественици.
Вселенската патриаршия се намира на един от хълмовете на европейската част на Истанбул. На това място тя
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е от 1601 г. Преди това се е помещавала
в малка сграда в непосредствена близост до църквата „Света София”. Освен
канцелариите и битовите сгради тук се
намира голямата църква „Свети Георги”.
Тя впечатлява със златния си иконостас
и великолепно изписаните икони на светиите. Вляво от иконостаса има голяма
икона на Света Богородица, за която разказват, че притежава чудодейна сила.
Вляво от нея са разположени три ковчежета с мощите на светии.
Изключително ценен музеен комплекс е „Хора“. Той датира от края
на ХІ — началото на ХІІ век като християнска църква от византийско време. Била
е известна като „Света Богородица”. Някои историци я наричат „Църквата на четирите Богородици“, понеже е свързана
с „Рождество Богородично“, „Въведение
Богородично”, „Благовещение Богородично” и „Успение на Пресвета Богородица“. В далечното минало тук се е намирал манастирски комплекс, в който е
действала духовна семинария. Понастоящем над сравнително ниската сграда се
извисява едно високо минаре. До входа
на музея се отива по малка тясна уличка
с множество магазинчета.
Сградата на някогашната църква е
изградена под формата на три коридора.
На изящни до съвършенство мозайкистенописи в отделните коридори са представени животът на Иисус Христос, животът на Пресвета Богородица, както
и подвигът на различни светии и пълководци.
За този изключителен културен
разкош, достигнал до наши дни, найголяма заслуга има личността на Теодор
Метохис, който във Византийската империя е отговарял за държавната хазна.
Той е бил високообразован с подчертан
интерес към състоянието на културните
ценности.
Стенописите в тази църква са
от ХІІ век, което е времето на Палеологите. Повечето от великолепните мозайки датират от 1320 г. и изобразяват
отделни сцени, лица и светци, много пер26

сонажи с разкошни облекла. Всичко тук
е изпълнено с много цветове, с едно изключително художествено великолепие,
което е целяло да внушава респект у богомолците, уважение и страхопочитание
към Бога. В тези великолепни стенописи
от ХІV век се вижда едно пълно сходство със стенописите в скалните църкви
край село Иваново, Русенско. Например
иконата на Христос Пантократор в тази
църква е идентична със същата икона
на свода на една от църквите край Иваново. Това е епохата на хуманизма!
Нека припомним, че творбите
на неизвестния и досега Боянски майстор предхождат по време тези, които
се виждат в музейния комплекс „Хора“
и Ивановските църкви.
Другият подобен забележителен музеен комплекс е „Света София“.
Останала като едно ценно архитектурно и изобразително творение от Византийско време, тази сграда е изпълнявала функциите на християнска църква
до 1453 година. В нея на два етажа с голямо майсторство са изпълнени библейски сцени, образи на светци и други персонажи. Огромен брой фаянсови плочки
допълват изяществото на цялата обстановка, в която попадат днешните посетители. Тази огромна църковна сграда се
простира на площ от 7,500 кв. м. Изключително архитектурно творение е нейният огромен купол.
След превземането на Константинопол от турците „Света София” е превърната в джамия. Изографисаните мозаечни икони на християнски светци са
били недопустими за мохамеданските
джамии. Турската администрация не е
допуснала унищожаването на тези ценни
творения на изобразителното изкуство
и те са били покрити с дебел гипсов слой.
Същата съдба е сполетяла и мозайките
в комплекса „Хора“. Така те са оцелели
до днес.
След реформаторските промени
в държавното устройство на Турция през
1923 г. под ръководството на Мустафа
Кемал — Ататюрк реставратори много

МАГИЯТА НА ИСТАНБУЛ
внимателно свалят гипсовия слой и мозайките отново оживяват.
Друга архитектурна и култова забележителност в този град е „Синята
джамия“. Строена в началото на ХVІІ
век по нареждане на султан Ахмед І, тя
е разположена на територия от 10 дка
и впечатлява преди всичко с външната
си архитектура с 6 минарета. Вътрешно
всичко е в син цвят, откъдето идва наименованието й. Култовите фигури и цялата
вътрешна украса са подсилени от участието на 21 хиляди сини фаянсови плочки.
Това е единствената джамия
с шест минарета. Съществува легенда,
която разказва, че султан Ахмед І (целият
район около джамията носи неговото
име) поръчал на майстора-предприемач
джамията да бъде изградена с „алтън
минаре“. Султанът заминал на продължително пътуване до Мека. Отсъствал
от Истанбул повече от година. Той смятал, че джамията се строи със златно минаре. „Алтън” на турски означава злато.
Когато се завърнал, султанът видял, че
джамията вместо едно златно минаре
има 6 минарета, но те не са златни. Султанът се разгневил. Придружаващият го
дворцов съветник казал: „Отрежи главата на този предприемач. Той се подиграва с теб“. Майсторът се защитил, като
приел заповедта на султана за „алтън минаре“ като за 6 минарета. Думата „алтън”
на турски означава и шест. До ден днешен джамията остава значителна забележителност с шестте си минарета.
Синята джамия и църквата-музей „Света София” са почти една срещу
друга и малко парково пространство ги
отделя. Те са измежду най-големите, отлично поддържани с цялата инфраструктура около тях, културни забележителности на Истанбул.
В съответствие с нашата програма
посетихме църквата „Влахерна — Покров
Богородичен“ от V век. Тук се е съхранявал покровът на Пресвета Богородица.
В нея е била чудотворната икона на Богородица, която сега се намира в Атонски
манастир, а тук има копие от нея. Пре-

дание разказва, че иконата е била изографисана през 910 г. и представлява изключителна художествена творба.
Друга християнска обител на нашето внимание бе църквата „Животворящ извор“. Тя е от римско време и е забележителна с аязмото-извор с лечебна
вода. В малкото басейнче при извора винаги има живи рибки и преданието разказва, че те са от незапомнени времена.
Друго интересно и впечатляващо преживяване за нас бе посещението на Принцовите острови. Те са девет на брой. Целта на нашето пътуване
с кораб за 1 ч. и 30 мин. бе четвъртият
от тях, известен като Гърбавия остров
или остров Халки. Наричан е още Манастирски остров. При много хубаво,
слънчево, почти пролетно време преминахме покрай другите три острова. Корабчето спира на всеки един от тях. Така
имахме възможност да се любуваме
на природната красота, пейзажа и различните сгради, повече от които впечатляват с външната си архитектура.
Остров Халки е характерен
с хълмистия си терен, богат на горска растителност, в която преобладава морският
бор. Това е малко познат у нас дървесен
вид с дълги иглички и широко разперени
красиви клони. Въздухът и цялата природна среда са много чисти. Тук не се допускат каквито и да е моторни превозни
средства. Движението е възможно само
пешком или с файтони, теглени от коне.
Островът се посещава главно от туристи.
Нашето внимание бе насочено към манастирския комплекс „Света Троица“. Той е
запазен, действащ и стопанисван в много
добро състояние. През ХІХ век тук е действала духовна семинария, в която младежи от различни краища на страната са
се обучавали за свещеници. След октомврийската революция в Русия в този манастирски комплекс са получили подслон
мнозина руски емигранти — белогвардейци.
Пътуването
от
пристанището
до манастира може да се извърши пешком за 30 минути сред приятна паркова
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обстановка, възможно е и с файтон.
Нашето посещение в Истанбул приключи. Този път интересът беше насочен
към християнските храмове и свети места от по-близкото или далечно минало.
Тук има много други обекти, представляващи изключителна ценност от исторически, археологически и архитектурен характер. Много време е необходимо, за да
може посетителят да обходи и да се запознае с огромното културно наследство
в Археологическия музей и Националния
исторически музей „Топкапъ“.
На 16 януари 2010 г. в присъстви-

ето на президента и министър-председателя на Република Турция и с участието
на културни делегации от други страни
напълно заслужено Истанбул бе обявен
за културна столица на Европа за 2010 година.
Истанбул заслужава да се посещава
и опознава. Ние, българите, има какво да
научим от нашите южни съседи в стопанисването и управлението на културните
забележителности.
Георги Петрушев

„САКРЕ КЬОР“

С

акре Кьор („Свято сърце“) е римокатолическа църква, базилика,
построена на хълма Монмартър
в Париж от 1874 г. до 1914 година.
През ХVІІ век смирената монахиня
сестра Маргарита-Мария от Алкоке известява на Франция, че Бог желае да се
построи храм „за слава на Неговото Божествено Сърце“. Бог показва на канонизираната по-късно за светица френска
монахиня Своето Свято Сърце, заобиколено от огън, короновано с трънен венец, с открита кървяща рана. От вътрешността на Сърцето излиза кръст.
Светицата чува Господ да казва:
„Ето тук е сърцето, толкова обичано от хората, но голяма част от тях не показват
нищо повече от неблагодарност, непочтителност и пренебрежение към това тайнство на любовта“.
Летописите твърдят, че това се
случва на 16 юни 1675 година.
Но трябва да изминат цели две
столетия, преди да започнат работите по
изграждането на църквата. Двама рев28

ностни християни – Александър-Феликс
Лежантий и неговият баджанак Губер Роо
де Флери, се отзовават на Христовата
воля. Те дават обет да построят църква,
посветена на Неговото Свято Сърце
(Sacré Coeur). На 25 юли 1873 година Националното събрание утвърждава това
богоугодно дело, като го обявява за общонароден почин. Първоначалната идея
да се посвети храмът на загиналите във
Френско-пруската война среща упорита
съпротива и е подложена на силна критика, но депутатите дават своята подкрепа на предложението.
Това начинание — построяването
на храм, посветен на Светото сърце, получава поддръжката на множество вярващи и на Парижкия архиепископ Жилберт. Своята благословия изпраща и папа
Пий ІХ. След провеждането на конкурс е
приет проектът на Пол Абадие.
Разходите за строителството превишават 40 милиона франка. Те са покрити от вярващите католици чрез
оригинален начин на събиране на средства — всеки може да си купи камък
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и на някои от блоковете (в зависимост
от цената) се изписват инициалите
на дарителите. На 18 юни 1875 година
в присъствието на маршал Мак-Магон,
президент на Републиката, е направена
първата копка на строежа. В основите
са поставени бронзов медальон „Франция поднася на Христос Монмартърската
базилика“, торбичка с френски медали
от Френско-пруската война и пергамент
с протокол на церемонията по основаването на Sacré Coeur. Не след дълго обаче
строителните работи се прекъсват, за да
се укрепи теренът, който е силно изровен
от функциониращите на хълма стари каменоломни.
Строителните работи приключват
през 1914 година, но поради избухването
на Първата световна война храмът е осветен чак на 16 октомври 1919 година.
Разколът в църквата станал особено явен
след Френско-пруската война и последвалото въстание на Парижката комуна
от 1870 г. Днес се твърди, че базиликата
е построена в памет на 58 000 загинали
по време на тази война.

Сградата е дълга 85 метра, широка 35 метра и е висока 83,33 метра.
Построена е от специфичен вид камък
от кариерата Шато Ландон. Този строителен материал под въздействието
на дъждовната вода отделя бяло вещество, калцит, което придава на храма
прочутата му белоснежност и гарантира
белия цвят на базиликата дори при атмосферни влияния и замърсяване. Сакре
Кьор е построена в романо-византийски
стил и оказва влияние върху архитектурата на други религиозни сгради, издигнати през ХХ век. Състои се от обширна
централна ротонда, около която са разположени къс неф, два трансепта и хор.
Базиликата има форма на гръцки кръст,
увенчан с четири купола. Централният
с 80 м височина е декориран с прозорци.
Впечатляващо е голямото стълбище
на храма. В църквата има множество параклиси и обширна крипта. Криптата има
същото разположение като църквата и е
една от забележителностите на базиликата. Изящни цветни витражи украсяват
църквата и ѝ придават особен чар.
На фасадата е поставена статуя
на Господ и Неговото Свято Сърце. Тя е
една от най-добрите творби, излезли изпод ръцете на Гюстав Мишел. От двете
страни на църковния вход са поставени
отлетите от Иполит Льофевр конни статуи на света Жана д’Арк и крал Луи IX
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Свети. В храма се съхраняват уникални
статуи като сребърната статуя на Господ
и Неговото Сърце, както и статуята на Божията Майка с Младенеца на ръце, отлята от чисто сребро. Mонтиран e орган.
Централният купол е зает от мозайка.
Наречена е „Благоговението на Франция
пред Сърцето Господне“. Тя заема площ
от 475 кв. м, което я прави една от найголемите мозайки в света. Изобразява
Иисус Христос с разтворени ръце и Неговото Свято Сърце, които са прославяни
от френската католическа църква.
Зад църквата е разположена камбанарията. Тя представлява квадратна
кула с височина 84 метра. Една от камбаните на Sacré Coeur — знаменитият
„Савоярд” — тежи 19 тона, само езикът ѝ
има тегло 850 килограма. Диаметърът ѝ
е 3 метра. Наречена е la Savoyrde в чест
на присъединяването на Савоя към Франция през 1860 година. Отлята е в Анси и е
най-голямата камбана в Париж. Тя е дарена от диоцеза Шамбери.
Sacré
Coeur
е
сред
найпосещаваните от туристи сгради във
френската столица. Най-красивата част
от комплекса (храма) са градината за медитация и фонтанът. Там обикновено е
пълно с хора, а усещането, че Париж е
в краката ти, е неповторимо. От площадката пред базиликата се открива впечатляваща панорама към целия град.
Горната част на купола е отворена
за туристи и предоставя изключителна
гледка към Париж. Тъй като църквата се
намира на върха на хълма Монмартър,
в подножието има лифт, който извозва туристите само за няколко секунди.
Дечко Гарбатулов
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В

периода 9 - 11 февруари 2018 г.
в шведския град Малмьо се проведе турнир по голбал. На практика турнирите бяха два — елитен
и оупън. В оупън турнира участва и смесеният отбор „Клио“ от Солун — 4 дами
и 2 мъже, като единият от мъжете беше
българинът Ивайло Вътов, а вторият
беше Костас Спайлари.
Състезателките
от
националния отбор на Гърция жени Василики Аго
и Екатерина Лоренцо, както и Джулияна
Буши и Еви Стамати оформиха голбалната шестица, която излезе в Малмьо.
„Клио” — Солун завърши на първо място
в група Б с равен резултат (срещу „Малмьо“ 6:6) и три победи (срещу „Ифас“
4:3, срещу „Уинчестър“ 5:4 и срещу РНК
3:2). Загубата от шведския „Лийкьопингс“
с 5:4 на полуфинала остави гръцкия отбор в борбата за третото място. „Клио”
завоюва победа в малкия финал и бронзов медал с победа над шведския тим
„Ифас“ с 3:2. Българинът, голбалист
на столичния СКИ „Витоша“, стана голмайстор на гръцкия тим.
В отворения турнир повечето отбори бяха смесени, мъже и жени, като
имаше и такива изцяло преобладавани
от мъже. В отворения турнир взеха участие 4 отбора от Англия, редица отбори
от Швеция и Финландия. Съдийството
и организацията на турнира бяха на из-

ключително ниво. Интересен
факт
за турнира е, че организаторите от Малмьо бяха изработили специално мобилно
приложение, за да могат всички фенове
на параолимпийските спортове да следят резултатите. В елитния клас взеха
участие домакините от Малмьо, „Спортинг“ — Лисабон, „Олд Пауър“ от Финландия, „Клио“ — Солун, „Ханза“ — Рощок. Интересен факт беше, че за отбора
на „Спортинг” освен националите на Португалия участие взеха голмайсторът
от последното европейско група А литовецът Юстас, както и бразилец, който е
национал на страната си. Играта на елитните състезатели е невероятна, в частен
разговор с играч на „Малмьо“ за тренировъчния процес се оказа, че шведите
тренират 9 пъти седмично, което може
би обяснява високата им класа. В разговор с младежки национал на Англия,
който ще бъде в разширения мъжки отбор за европейското през настоящата година в Полша, се разбра, че в Англия има
раздвижване в голбалните среди и в момента те разполагат с повече от 30 клуба.
Ивайло Вътов игра предимно
на дясното крило, имаше епизодични изяви на традиционната му позиция на левия бек, както и едно полувреме като
център. Освен с головете си се отчете
с 3 лонг бола, които бяха успешно хванати, и 0 допуснати гола в отбрана.
Федерация „Спорт за хора
със зрителни увреждания“
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ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Уважаеми госпожи и господа,
Управителният съвет на Съюза на слепите в България
на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел свиква ІII заседание на
ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
на 21 - 23 май 2018 г. в Почивна станция „Поп Харитон” Дряново.
Начален час на заседанието - 9.00 часа на 21.05.2018 година.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2017 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2017 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2018 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2017 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати
на търговските дружества на ССБ през 2017 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2017 г.
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2018 г.
8. Прогнозни промени в структурата на разходната част на бюджета
на ССБ през следващите 10 години.
9. Организиране на дейността по отдаване на съюзно имущество под
наем.
10. Изменение на Устава на ССБ.
11. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Национално общо
събрание на ССБ.

Васил Долапчиев,
                                                                     председател на ССБ
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