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Православен календар
за месец май 2018

 ч.  д.  Денят е 14 часа, а нощта   - 10 
 1  в  Ден на труда. Св. прор. Йеремия. Прпмчк Акакий Серски. Св. Тамара.
                      (Отдание на Неделя на Разслабения) 
 2 с † Преполовение. Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики 
 3  ч  Св. мчци Тимотей и Мавра 
 4  п  Св. прпмчца Пелагия 
 5  с  Св. мчца Ирина. Преп. Иеракс Египетски 
 6  н  † 5 Неделя след Пасха на Самарянката. Св. вмчк Георги Победоносец. 
  † Св. Йов Многострадални. (Гергьовден) 
 7  п  Св. мчк Акакий. Св. Авив, еп. Некрески 
 8  в * Св. ап. и ев. Йоан Богослов. Преп. Арсений Велики 
 9  с  * Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор. Св. Николай (Летни) (Отдание 
  на Преполовение) 
10  ч   Св. ап. Симон Зилот. Възстановяване на Българската патриаршия 
11  п  † Св. равноапостолни Методий и Кирил. Св. свщмчк Мокий 
12  с  Св. Епифаний Кипърски и св. Герман Константинополски.
  (Отдание на Неделя на Самарянката) 
13 н †  6 Неделя след Пасха - на Слепия. Св. мчца Гликерия девица. 
  Св. мчк Лаодикий 
14  п Св. Исидор. Св. мчк Йоан Български 
15  в  Преп. Пахомий Велики. Св. Ахилий, еп. Лариски. 
                      (Отдание на Неделя на Слепия) 
16  с Преп. Теодор Освещени. Св. преп. отци, избити в манастира 
                      Св. Сава. (Отдание на Пасха) 
17  ч  † Възнесение Господне (Спасовден) 
18  п  Св. мчци Теодот Анкирски, Петър, Дионисий и дружината им
   и св. 7 девици 
19  с  Св. свщмчк Патрикий, еп. Брусенски
20 н   7 Неделя след Пасха на св. Отци от Първия Вселенски Събор. 
  Св. мчк Талалей. Св. Лидия 
21 п  * Св. равноапостоли Константин и Елена 
22  в  Св. мчк Василиск. Св. мчк Йоан - Владимир, 
  княз Български, чудотворец 
23  с  Св. Михаил Синадски. Св. Мария Клеопова 
24  ч  † Преп. Симеон Дивногорски. Ден на Българската просвета и 
  култура и на славянската писменост (Молебен) 
25  п  * 3-то намиране честната глава на св. Йоан Кръстител. 
  (Отдание на Възнесение)  
26 с  Задушница. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски 
27 н  †  8 Неделя след Пасха Петдесетница. (Всичко на празника) 
28  п  †  Свети Дух. Преп. Никита, еп. Халкидонски. 
  Преп. Софроний Български 
29  в  Св. Александър, патр. Александрийски. Мчца Теодосия девица 
30  с Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия (Блажи се) 
31  ч  Св. ап. Ермий. Св. мчк Ермей 



       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.

РЕКЛАМНА ТАРИФА  НА СПИСАНИЕ “ЗАРИ"
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Над 5000 човека — хора с раз-
лични видове увреждания, се 
събраха на 11 април в центъра 

на София, за да изразят възмущението 
си от подготвяните от правителството про-
мени в областта на медицинската и трудо-
вата експертиза.
 Ден преди това организациите, ини-
циирали националния протест, прове-
доха голяма пресконференция в сградата 
на БТА, на която разясниха на медиите 
причините, довели до протестните дей-
ствия. Присъстваха представители от по-
вечето от тези организации, които дадоха 
и обширни интервюта след приключва-
нето й.

 Националният протест на хо-
рата с увреждания е първото по рода си 
в България събитие от такъв мащаб, което 
категорично показва степента на отчая-
ние, до което са доведени хората в нерав-
ностойно положение от страна на власти-
мащите. Той нямаше политически мотиви, 
доказателство за което са неговите органи-
затори — национално представителните 
организации на и за хора с увреждания 
в България, представляващи единствено 
интересите на своите членове. Това са: 
Съюз на инвалидите в България, Съюз 
на слепите в България, Съюз на глухите 
в България, Българска асоциация за лица 
с интелектуални затруднения, Център 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ  СА 
СПОСОБНИ ДА  ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА СИ

                                                                                      П  Р  О  Т  Е  С  Т
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за психологически изследвания, Асоциа-
ция на родителите на деца с епилепсия, 
Национална асоциация на сляпо-глу-
хите в България, Национално сдружение 
на работодателите на хората с уврежда-
ния, Българска асоциация „Диабет“, Съюз 
на военноинвалидите и военнопострада-
лите в Република България, Асоциация 
на родителите на деца с нарушено зре-
ние, Асоциация на родителите на деца 
с нарушен слух, Национален съюз на тру-
дово-производителните кооперации, 
Българска асоциация за невромускулни 
заболявания, Национален център за ре-
хабилитация на слепи, Национална орга-
низация „Малки български хора“, Българ-
ска асоциация за рекреация, интеграция 
и спорт, Национална потребителна коопе-
рация на слепите в България.
 Въпреки огромните трудности 
за придвижване на по-голямата част 
от участниците в протеста, организато-
рите му успяха да обединят внушително 
количество протестиращи от цялата 
страна, дошли на площад „Независи-

мост“ пред Министерски съвет, за да из-
крещят в очите на управляващите своето 
отчаяние, своето възмущение и да защи-
тят своето човешко достойнство.

 Мнозина от хората с увреждания, 
въпреки желанието си, така и не успяха 
да присъстват на площада поради фи-
зическа невъзможност да се придвижат 
от своите населени места, което е още 
един от големите проблеми на държавата 
ни. Виждаха се множество лозунги и пла-
кати с надписи: „Не на реформи, отне-
мащи права“, „Искаме работеща политика 
за трудова заетост“, „Европа е и за нас“, 
„Реформа да, но не така“…

 Под звуците на националния химн 
на Република България събитието за-
почна в 11 часа. Последователно на три-
буната се изказваха лидерите на обеди-
няващите организации, като първа взе 
думата Адриана Стоименова — изпълни-
телен директор на Център за психологи-
чески изследвания и зам.-председател 

                 П  Р  О  Т  Е  С  Т                                                                                                                                                            П  Р  О  Т  Е  С  Т
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на Националния съвет за интеграция 
на хора с увреждания към Министерски 
съвет.
 Тя подпали ентусиазма на хората да 
скандират за права и реформи, но с наше 
участие. „За всяка една реформа, която 
се обсъжда, освен да бъдем слушани, 
трябва да бъдем и чувани. Събрали сме 
се тук на площада, за да бъде направена 
такава реформа, която да направи живота 
ни по-достоен, по-добър, по пълноценен.“
 Първата стъпка, показваща силата 
на протестиращите, бе оттеглянето на На-
редбата за медицинската експертиза 
и то ден преди протеста. Г-жа Стоименова 
приключи изказването си с апел за обеди-
няване около общата за всички идея за от-
стояване на права и смело продължаване 
напред.
 Председателят на ССБ Васил До-
лапчиев също подчерта, че нашата сила 
е в единството и само единни ние сме 
в състояние да отстояваме изконното си 
право на достоен живот.

 „Днес ние сме тук, за да изразим на-
шия протест срещу намеренията на пра-
вителството чрез реформи в областта 
на медицинската експертиза и оценката 
на работоспособността да отнеме права 
и доходи на повече от 200 000 български 
граждани. Ние няма да допуснем подобни 
действия. Независимо че Наредбата 
за медицинската експертиза е оттеглена, 
предстоят ни тежки и продължителни пре-
говори с неясен край.“
 В няколко изречения г-н Долапчиев 
изрази основните искания на хората с ув-
реждания в България: „Национално пред-
ставителните организации на и за хора 
с увреждания считаме, че оценката на ра-
ботоспособността трябва да бъде раз-
глеждана задължително с нов подход 
в областта на компенсиращия доход, 
който трябва да бъде предоставян на хо-
рата с увреждания от българското прави-
телство, за да покрият своите по-високи 
разходи за медицинско обслужване, ди-
етично хранене, медицинска и социална 

                 П  Р  О  Т  Е  С  Т                                                                                                                                                            П  Р  О  Т  Е  С  Т
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рехабилитация, транспортни разходи, 
достъп до информация, лични асистенти 
и много, много други. Ние считаме, че 
е крайно време да бъде гарантиран 
достъпът и до архитектурна, транспортна 
и комуникационна среда. Ползвайки ев-
ропейския опит, ние се нуждаем от нова 
ефективна политика за трудова заетост 
на хората с увреждания, която да гаран-
тира тяхната пълноценна интеграция 
в обществото. Това обаче няма как да се 
случи, ако нямаме подходящо включващо 
образование, подходяща квалификация, 
ако не реализираме социалната иконо-
мика в нашата страна и трудовото по-
средничество. Дошъл е моментът, в който 
Българската държава трябва да провежда 
активна политика, но и да принуди рабо-
тодателите да въведат в България квот-
ния принцип, който да гарантира заетост 

на хората с увреждания във всяка фирма. 
Ние няма да допуснем хората с уврежда-
ния да влошат своето качество на живот. 
Затова сме тук, затова трябва да имаме 
готовност, ако не бъдем чути, отново да 
изпълним улиците и площадите на Бълга-
рия, да затворим основни пътни артерии 
и с всички позволени средства да продъ-
лжим нашия законен протест, докато по-
бедим“.
 Думата бе дадена и на Красимир 
Коцев — председател на Съюза на ин-
валидите в България и председател 
на Националния съвет на организациите 
на и за хора с увреждания. Той изрази 
искането за качествени здравеопазване 
и рехабилитация, качествени медицински 
изделия и помощно-технически средства, 
достъпна архитектурна среда и достъ-
пен транспорт. Много знакова подкрепа 

П  Р  О  Т  Е  С  Т                                                                                                                                                             П  Р  О  Т  Е  С  Т
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на справедливите искания на хората 
с увреждания в България бе присъстви-
ето на Рудолфо Катани — член на упра-
вителния съвет на Европейския форум 
на хората с увреждания и дългогодишен 
председател на Комисията за връзки с Ев-
ропейския съюз към борда на ЕС на сле-
пите.
 От трибуната той изрази подкре-
пата и солидарността на 80 000 000 евро-
пейци в неравностойно положение и скан-
дира гръмко „Срам, срам срам!“ — думата, 
която е научил на български.
 Кратко, но много емоционално бе 
изказването на г-н Димитър Манолов — 
председателя на КТ „Подкрепа“. Той се 
обърна директно към управляващите 
с думите: „Вие знаете ли какво е това да 
не виждаш светлината? Вие знаете ли 
какво е това да не чуваш реката? Вие зна-
ете ли какво е това да не можеш да ка-
жеш на детето си „Обичам те“? Вие зна-
ете ли какво е това да не можеш да се 
мръднеш от дома си без помощни сред-
ства? А дори и да имаш помощни сред-
ства — ти е трудно да го направиш. Вие 
знаете ли какво е това животът ти всяка 
секунда да зависи от хапчета, от инжек-
ция? Вие знаете ли какво е да не можеш да 
ходиш по улицата, защото си един метър 
по-нисък от другите и не те виждат и могат 
просто да те съборят? Вие давате ли си 
сметка какво е коствало на всичките тези 
хиляди хора да дойдат тук? Хора, които 
имат проблеми във всяка една секунда 
от своето съществуване! Хора, които, 
притиснати от притеснение, от страх, са 
дошли да ви кажат, че вършите глупости. 
Защото това не са хората с черните джи-
пове със стикера за инвалидност, които 
паркират на местата за инвалиди. Това 
не са таксиметровите шофьори с пенсия 
за първа група с придружител. Това не са 

здравите и прави хора, които с рушвет 
са взели пенсия за инвалидност. Това са 
хора, които наистина страдат. Не може да 
се отнасяте с тях по този начин, по който 
трябва да се отнасяте към другите, а не го 
правите. Тази реформа трябваше да за-
почне именно от това — от тези хора, ко-
ито несправедливо ползват ресурса, пред-
назначен за хората, които истински имат 
нужда от него. Но не — първо трябваше 
да се посегне на хората, които истински 
имат права. Това не е реформа. Това е 
гавра, това е подигравка“.
 В заключение г-н Манолов от-
ново декларира безусловната подкрепа 
и солидарност на синдиката в отстоява-
нето на правата на хората с увреждания 
в България.
 Още много лидери и други проте-
стиращи взеха думата и изразиха несъ-
гласието си с правителствените реформи. 
Националният протестен митинг на хо-
рата с увреждания премина при превъ-
зходна организация и приключи в рамките 
на един час.
В края делегация от представители на про-
тестиращите връчи протестна деклара-
ция на министър-председателя Бойко Бо-
рисов.
 Като резултат от организираните 
протестни действия правителството по-
късно изрази готовност за възобновяване 
на преговорите по реформите, касаещи 
хората с увреждания в България, а как ще 
протичат те, каква ще е тяхната продъ-
лжителност и най-важното - какъв ще е 
резултатът от тях, е въпрос на взаимно 
разбиране, добра воля и на истински про-
фесионален, справедлив, социален под-
ход.

Марина Петкова

П  Р  О  Т  Е  С  Т                                                                                                                                                             П  Р  О  Т  Е  С  Т
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Точно преди две години от цен-
тралата на Съюза на слепите 
в България получихме сигнал 

„Бойна тревога” във връзка със зацикли-
лите разговори между Национално пред-
ставителните организации на и за хора 
с увреждания с Министерството на труда 
и социалната политика относно пла-
нираните промени в медицинската ек-
спертиза за освидетелстване от ТЕЛК 
и НЕЛК, както и произтичащия от това на-
чин на пенсиониране. Всичко изброено, 
къде обосновано, къде не, щеше да до-
веде единствено до отнемане на доходи 
и права. Случилите се малко след това 
правителствени рокади, президентски из-
бори, правителство в оставка, служебно 
правителство и парламентарни избори 
„приспаха” решаването на тези въпроси 
през 2017 година, за да се поставят те 
с нова сила през настоящата пролет.
 В протестната нота до министъра 
на труда и социалната политика, подпи-
сана от национално представителните 
организации, членове на НСИХУ към 
Министерски съвет, ясно и категорично 
е казано какво те не могат да приемат 
от готвените промени — обратното би оз-
начавало да погазят интересите на сво-
ите членове, както и на десетки и стотици 
хиляди български граждани с трайни ув-
реждания, нечленуващи в определена 
организация. Те обявиха, че напускат за-
седанията на Националния съвет за ин-
теграция и работните групи към него 
и преминават към протестни действия 
в цялата страна, кулминация на които е 

свиканият на 11 април в София общона-
ционален митинг на хората с увреждания 
против готвените в техен ущърб законо-
дателни промени.
 Ясно е обаче, че съществуващото 
в момента статукво не може да се запази 
в сегашния му вид поради редица недо-
статъци и предпоставки за порочни прак-
тики, настройващи обществото срещу хо-
рата в неравностойно положение, както 
и поради чисто икономически съображе-
ния. За съжаление в протестната нота 
почти нищо не се казва какво може да 
се направи, не се предлага конкретна, 
обоснована и структурирана концепция 
за бъдещо трайно и цялостно решаване 
на проблема.
 Включването в решението на ТЕЛК 
само на водещото заболяване е по-
грешно и определено неприемливо. Из-
вестно е, че в много случаи заболяването 
от диабет води до слепота, което озна-
чава съвсем различни функционални 
ограничения, и вписването само на диа-
бета като водещо заболяване не би от-
разило реалното състояние на лицето. 
В Националната асоциация на сляпо-
глухите приемат своите членове по по-
казателите в ТЕЛК, отразяващи техните 
слухови и зрителни увреждания. Как да 
се решава този проблем занапред?
 Създаването освен на медицинска 
и на втора комисия, оценяваща работо-
способността на лицата с увреждания, 
е не само недоразумение, но и нечий 
нескопосан гаф, роден в главите на ня-
кои „титани на мисълта” (терминът е 

ИЗЛЕЗТЕ ОТ ОМАГЬОСАНИЯ
 КРЪГ,  ДАМИ И ГОСПОДА
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от емблематичната книга на Илф и Пе-
тров „Дванадесетте стола”). Работо-
способността на дадено лице може да 
се установи на работната площадка — 
в предприятие, учреждение, институт, 
лаборатория, редакция, студио, офис, 
па дори и на домашния компютър при 
изпълнение на поставените от работо-
дателя или от самонаелото се лице за-
дачи, а не по документи от бригада коми-
сари. Интересно е как такава комисия би 
оценила работоспособността на големия 
сляп български композитор Петко Стай-
нов, на световноизвестни изпълнители 
като Андреа Бочели, Рей Чарлс и Стиви 
Уондър или на музикалния колос, оглу-
шалия композитор Лудвиг ван Бетховен?
Съществуват ли комисии за оценка 
на работоспособността на гражданите 
без трайни увреждания!? Аз поне не съм 
чувал за такива. Не е ли акт на явна дис-
криминация спрямо най-уязвимата част 
на обществото въвеждането на такива 
комисии?
 Ключов „бисер” в концепцията 
на Министерството на труда и социал-
ната политика е намерението да се спи-
рат пенсиите на инвалидите, ако започ-
нат работа. Като причина се изтъкват 
изобилието от фалшиви освидетелства-
ния, нуждата от икономии и пробойните 
в бюджета на НОИ, изискващи дофинан-
сиране от Държавния бюджет. Това са 
неоспорими факти, но кои са причините, 
които са ги породили?
 Ако през последните 20 - 25 години 
е имало изобилие от фалшиви освидетел-
ствания от ТЕЛК, защо никое правител-
ство не предприе мерки за предотвратя-
ване на тази порочна практика? Защо бе 
допуснато отделни недобросъвестни ме-
дици да се облагодетелстват със съвсем 
нефалшиви парични знаци, а понякога 

цели села, квартали да се окажат насе-
лени с „инвалиди”, източващи бюджета 
на НОИ? Явно определени групи хора са 
били нужни като сигурен електорат, за да 
могат едни или други политически сили 
да се домогнат до властта.
 Приходната част от бюджета 
на НОИ се осигурява от осигурител-
ните вноски на работещите хора. Вна-
сят ли обаче работодателите, държавата 
и самоосигуряващите се пълния раз-
мер на дължимите осигуровки — катего-
рично не. Работодателите често внасят 
осигуровки на служителите и работни-
ците си за трудови възнаграждения, ко-
ито са далеч под реално получаваните 
от тях. Държавата внася осигуровките 
на държавните служители — държавна 
администрация, прокуратура, съд, ар-
мия, полиция (обоснована ли е тази прак-
тика не мога да кажа), често пъти с доста 
забавяния. Самоосигуряващите се също 
търсят и намират „вратички”, за да вна-
сят по-малко пари.
 В същото време на разходната 
част са вменени пера, за които не виж-
дам логическо обяснение да бъдат там. 
Защо тъй наречените социални пен-
сии за инвалиди по чл. 90 от КСО се из-
плащат от НОИ? Те, както и граждан-
ските пенсии за инвалидност и пенсиите 
за старост за хора без всякакъв осигури-
телен стаж трябва да отидат към бюд-
жета на Агенцията за социално подпома-
гане, която работи със средства директно 
от Държавния бюджет. Съвсем не е необ-
ходимо бюджетът на държавата да запъ-
лва дупките на НОИ за несвойствени 
нему плащания.
 Предстоящата реформа трябва 
да даде ясен отговор на дългогодишното 
справедливо искане на организациите 
на хората с увреждания по отношение 

ИЗЛЕЗТЕ ОТ ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ, ДАМИ И ГОСПОДА
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на политиката спрямо правото за полу-
чаване на интеграционни добавки в раз-
мер, обвързан с минималната работна за-
плата или линията на бедността. В свой 
материал, публикуван в органа на Съюза 
на слепите списание „Зари”, нашият 
незрящ съсъдбеник д. и.н. Иван Янев по-
сочва обстоятелството, че в развитите 
или, както той се изразява, в „нормал-
ните” страни на хората с трайни увреж-
дания се дават пари, които по същество 
не са пенсии, а социални финансови 
компенсации на дефицита, т. е. на увреж-
дането, недостатъка, недъга или го на-
речете както искате, за да могат получа-
ващите ги поне отчасти да компенсират 
своето увреждане. Например в Германия 
незрящите получават от провинциалните 
правителства пари за слепи (блинден-
гелд) — изписвам звученето на думата 
на кирилица, тъй като не съм сигурен 
в немския правопис.
 Моето лично становище е, че 
именно въвеждането на тези социални 
финансови компенсации на дефицита 
(този термин считам за много по-удачен 
от употребявания сега — интеграционни 
добавки) ще стане подходящата основа 
за бъдещо трайно решаване на много 
от съществуващите понастоящем про-
блеми. Точно тези компенсации на дефи-
цита, които трябва да се осигуряват ди-
ректно от Държавния бюджет, а не от този 
на НОИ, трябва да бъдат обвързани с ми-
нималната работна заплата или с ли-
нията на бедността. В тях трябва да се 
включат сегашните така наречени со-
циални инвалидни пенсии, интеграци-
онните добавки по различните членове 
от ЗИХУ и Правилника за приложени-
ето му, както и добавките за чужда по-
мощ за онези, които ги получават и сега. 
Всички тези плащания, несвързани с оси-

гурителен стаж, трябва да бъдат „отка-
чени” от бюджета на НОИ и да станат 
съставните части на бъдещите социални 
компенсации на дефицита, изплащани 
директно от Държавния бюджет чрез 
Агенцията за социално подпомагане или 
друг специализиран държавен орган.
 Финансовите компенсации за де-
фицита по същество не са пенсии 
и не могат да се обвързват с каквито и да 
било трудови и други доходи. Човекът 
с увреждания, който не може или не же-
лае да работи, трябва да разчита на тези 
компенсации, както и на различните ви-
дове помощи, осигурявани от дирекци-
ите „Социално подпомагане”, Българския 
Червен кръст или спонсори, разбира се, 
и на други източници на доходи. Така ди-
лемата пенсия или заплата автоматично 
отпада. Отпада и нуждата от втора ко-
мисия към ТЕЛК, която да се занимава 
с работоспособността. Достатъчно е ек-
спертната лекарска комисия, съставена 
от различни специалисти, да се произ-
несе за степента на увреждане и функ-
ционалните възможности на отделния 
индивид, произтичащи от него, както 
и да упомене видовете труд, които не са 
препоръчителни или са противопоказни 
за съответното заболяване или увреж-
дане.
 Стъпвайки на социалната фи-
нансова компенсация на дефицита, при 
възможност и желание човекът с увреж-
дания ще е заинтересован да се включва 
в пазара на труда, осигурявайки за себе 
си и семейството си по-добри финан-
сови възможности, както и самочув-
ствие за своята полезност. Набирайки 
осигурителен стаж, той ще може да раз-
чита и на пенсия за прослужено време 
и възраст.

Георги Генов

ИЗЛЕЗТЕ ОТ ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ, ДАМИ И ГОСПОДА
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Научихме от брой 3/2018 г. 
на списание „Зари” за орга-
низирания протест от нацио-

нално представителните организации 
на и за хора с увреждания срещу под-
готвената реформа от правителството. 
Това събуди у нас, хората със зрително 
увреждане от „ХобиСклуб” — Добрич, 
въпроса дали всичко е наред по отноше-
ние на налаганите експертизи и какво би 
настъпило, ако се въведе експертизата 
за работоспособността, която предлага 
правителството. Възникнаха тези и още 
много други подобни питания, спорове, 
неясноти, след които стигнахме до за-
ключението — протест. Свързахме се 
по телефона с г-н Васил Долапчиев — 
председател на ССБ, който беше любе-

зен да ни окуражи и да ни изпрати про-
тестната нота, както и подробности, 
които ни помогнаха да прецизираме на-
шите искания. Ползвахме материали 
и от д-р Иван Янев. Така, събрали необ-
ходимата информация от компетентните 
лица и органи, организирахме хората 
с увреждания от няколкото организации 
в Добрич. На площад „Свобода” с иде-
ята да подкрепим националния протест 
се събрахме повече от 200 човека — 
слепи, глухи, хора на инвалидни колички 
и с други увреждания. НПО „ХобиСклуб” 
като главен организатор осигури музи-
калното озвучаване и полицейската ох-
рана. Предварително изпратихме по-
кани до местни и регионални медии. 
В 12,20 часа на 11 април председателят 

„ДА на реформите, 
но НЕ такива”
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на „ХобиСклуб” откри протеста с кратко 
въвеждане в проблематиката, предизви-
кала недоволството на хората с уврежда-
ния. Последователно микрофонът беше 
предоставен на ръководителите от реги-
оналните организации: Мария Методи-
ева — председател на Фондация „Свети 
Николай Чудотворец”, Надежда Дими-
трова — председател на Клуба на ин-
валида „Златна Добруджа”, Калинка 
Ковачева — председател на ТО на сляпо-
глухите, Митка Калчева — председател 
на ТО на слепите, Петя Митева — предсе-
дател на ТО на глухите. На фона на музи-
ката на Клайдерман се чуваха множество 
силни и мощни възгласи: „ДА на рефор-
мите, но НЕ такива”, „НЕ на реформи, от-
немащи права”, „Искаме работни места, 
образование и професионална квалифи-
кация, мобилност, социално включване 
и рехабилитация”. Това бяха част от ло-
зунгите на протестиращите, раздадоха се 
и листовки с напечатани искания като:
 — достъпно и качествено здравео-
пазване и медицинска рехабилитация;

 — премахване на бариерите в ар-
хитектурната, информационната и транс-
портната среда;

 — адекватно образование и про-
фесионално обучение, което да гаран-
тира професионалното и личностното им 
развитие;

 — европейска политика за трудова 
заетост, въвеждаща многобройни инстру-
менти за подкрепа. Настояваме работо-
дателите да проявят социална отговор-
ност със съдействието на държавата и да 
създадат условия за трудова реализация 
в специализирана и обичайна икономи-

ческа среда;

 — интеграционните добавки са 
смешно малки и трябва задължително да 
са съобразени с индивидуалните потреб-
ности, а не както сега „на калпак” ;

 — предвижданите реформи 
не трябва да въвеждат медицински стан-
дарти на здравния статус на лицата с ув-
реждания;

 — включването в решението 
на ТЕЛК само на водещото заболяване 
с цел намаляване на степента на увреж-
дането е неправилно;

 — настояваме за изключително 
прецизно от медицинска гледна точка 
разписване на бъдещата нормативна 
уредба за медицинската експертиза;

 — заставаме против мнението 
на управляващите, че инвалидите са 15 
- 18%, а в действителност за България са 
само 7 - 8%;
 
 „Планираната реформа в областта 
на медицинската експертиза и оценката 
на работоспособността предвиждат кар-
динална промяна на действащия модел, 
която ще доведе до отнемане на правото 
на инвалидна пенсия на 100 - 150 хиляди 
български граждани”, казаха протестира-
щите.
 Ние настояваме при бъдещата ре-
форма да бъде облекчена бюрократич-
ната процедура и лицата с увреждания 
трябва да преминават на една комисия, 
която да извършва медицинската експер-
тиза, оценката на работоспособността 
и социалната оценка.

„ДА на реформите, но НЕ такива”
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ОТВОРЕНО  ПИСМО
  
  До председателя на ССБ
            До членовете на УС на ССБ

През последните години в ССБ 
съществува определено нега-
тивна и обезпокоителна тен-

денция към необратимо намаляване на 
числения състав на местните – регио-
нални и териториални, организации и на 
Съюза като цяло. Причините са няколко – 
застаряване на членската маса, водещо 
до повишаване на заболеваемостта и 
смъртността, много по-малките префе-
ренции, които хората с намалена рабо-
тоспособност между 71 и 90% ползват и 
липсата на достатъчно мотивация млади 
хора да постъпват и членуват в структу-
рата ни.

   С особена сила това обстоятелство ри-
кошира в териториалните организации, 
където и бездруго символичните възна-
граждения на председателите и сътруд-
ниците им зависят директно от числения 
състав на съответната ТО. Факт е, че осо-
бено в големите градове, ако сътрудникът 
не ползва карта за преференциално пъту-
ване с градски транспорт и няма данъчни 
облекчения както хората с увреждания, 
чистият доход става буквално нищожен, 
несъответстващ на положения труд. Със 
същата сила това важи и за председате-
лите, отделящи не по-малко време и уси-
лия за своята организация и нейните чле-
нове от времето преди числеността на 
ТО да падне под условната граница на 
действащата сега скала. Очебиещ е при-
мерът в Пловдив с ТО „Марица” - голяма 
организация, която от август миналата го-
дина реално е без сътрудник и намира-

 Близо 80% от хората с уврежда-
ния са с доходи под прага на бедността. 
„Крайно време е социално инвалидната 
пенсия, която не е обвързана с осигу-
рителен принос и има характер на со-
циална помощ, да излезе от бюджета 
на НОИ и в бъдеще да бъде изплащана 
от АСП към МТСП“, настояха още хората 
с увреждания.

 Свои изказвания направиха 
Светла Стоева, Донка Стоянова, Мария 
Велинова, Ивелина Романова — секре-
тар на СНЦ „ХобиСклуб”, Дарина Госпо-
динова — учител, поддръжник на хората 

с увреждания, Валентина Добринчева — 
журналист, и много други. Множество 
случайно минаващи граждани също из-
разиха своята подкрепа. Председателят 
на „ХобиСклуб” благодари на участни-
ците за присъствието и оживените де-
бати и закри протеста. Макар и с раз-
нородни чувства, всички си тръгнахме 
с надеждата, че ще бъдем чути.
 

    Иван Тодоров

„ДА на реформите, но НЕ такива”
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нето на нов поне засега е безрезултатно.
   Преди малко повече от 10 години ССБ 
се отказа от практиката възнагражде-
нията на териториалните председатели 
и сътрудниците им да бъдат обвързани 
с минималната работна заплата в стра-
ната с мотива за тежкото си икономиче-
ско състояние. И сега считам, че ситуаци-
ята през последните години не позволява 
да говорим за пълно компенсиране на 
възнагражденията спрямо инфлацията 
и нарастващия жизнен стандарт. Убеден 
съм обаче, че запазване на определено 
съотношение с растящата минимална 
работна заплата (около 20%, съответ-
стващи на 1 работен ден от седмицата за 
най-високите хонорари в ТО) е принци-
пен въпрос. Противното би означавало, 
че ръководството на Съюза не цени и не 
уважава труда на териториалните пред-
седатели и сътрудници, който по съще-
ство е квалифициран труд.  

   Спадът в числения състав най-често 
не зависи от положените усилия от ръко-
водствата на териториалните организа-
ции. Отделеното време за предоставяне 
на определени услуги на техните членове 
и за организиране на различни мероприя-
тия реално не е променено. Като се добави 
и обстоятелството за вменените допълни-
телни задължения по новите „тип проек-
тни” отчетности, които всъщност са допъ-
лнително натоварване с безвъзмезден 
труд с ефект под въпрос, се получава па-
радоксът за повече труд да се получават 
по-малки възнаграждения.  

     В съответствие с гореизложеното пред-
лагам нова примерна хонорарна скала, 
която по-реално и адекватно да отразява 
положения от ръководствата на местните 
структури труд:

• За ТО до 100 члена – 46 лв.
• За ТО до 200 члена – 66 лв.
• За ТО до 350 члена – 86 лв.
• За ТО над 350 члена – 106 лв.
     Съществуващият в момента горен по-
казател за численост (400 души) е вече 
нереално висок. Само допреди 7 - 8 го-
дини в пловдивската РО с численост 
над 400 човека бяха 4 организации, сега 
няма нито една. Същевременно 1/5 или 
20% от минималната работна заплата за 
неквалифициран и най-ниско квалифи-
циран труд отговарят на 102 лева. Поне 
за благоприличие би трябвало да има ня-
кой лев отгоре.
   Групите на възнагражденията да паднат 
от 5 на 4 и стъпката между тях да стане 
равномерна - по 20 лева. При сегашната 
скала стъпката е неравномерна, като ва-
рира от 11 до 15 лева.
   Численият обхват между долната и гор-
ната граница с нарастване на броя на 
членовете в предлаганата скала се уве-
личава, но намалява коефициентът на 
нарастване между двете граници и то по-
плавно, отколкото при досегашната, ко-
ето считам, че е по-рационално и спра-
ведливо.
   Надявам се, че УС на ССБ ще вземе 
под внимание поставения въпрос, още 
повече че немалко организации (само в 
РО Пловдив са 3) през 2017 година пад-
наха под установените условни бариери 
и този процес ще продължи. Освободи 
се финансов ресурс, който не би било 
редно да излиза извън предназначени-
ето си. Ако не от 1 юли тази година, то 
от следващата 2019 година промените са 
наложителни, в случай че ръководството 
на Съюза държи в местните структури да 
работят качествени и млади хора.

    Георги Генов 

ОТВОРЕНО  ПИСМО
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„Този млад човек отнесе в гроба
несметни литературни съкровища.”

Из словото на  проф. Арнаудов на 
тържествено  възпоменание през 1978 г. 

по повод сто години от рождението на поета.
 

На 13 януари тази година се 
навършиха 140 години от рож-
дението на големия български 

патриот, революционер и ненадминат 
поет Пейо Яворов.

В много селища из страната, а и извън 
нея народни читалища, културни и патри-
отични организации по достоен и търже-
ствен начин отдадоха почит към рево-
люционното дело и изключителното 
художествено майсторство на този беле-
жит българин.

 По инициатива на Елена Алексан-
дрова и Георги Петрушев и благодарение 
на любезното домакинство на Национал-
ното читалище на слепите „Луи Брайл 
1928”  на 15 март в скромното салонче 

на читалището се състоя среща с дирек-
тора и уредник на къщата-музей „Пейо 
Яворов” в София Иво Милтенов.
Въпреки неблагоприятната метеороло-
гична обстановка, малкото салонче се 
оказа тясно да побере дошлите около 
50 читалищни членове, за да изслушат 
интересната и в най-голяма степен поу-
чителна и запомняща се задълго беседа 
за живота, делото и творчеството на Яво-
ров. Словото на подготвения музеен де-
ятел, който се оказа увлекателен и слад-
кодумен разказвач, продължи около един 
час и 30 минути, но всички присъстващи 
слушаха с най-голямо внимание и само 
понякога задаваха уточняващи въпроси.
 
 „Срещата с Яворов” показа някои 
неизвестни или малко познати моменти 
и случки от живота на поета. Целта на ху-
дожественото слово на г-н Иво Милтенов 
бе мислено да си представим, че се сре-
щаме с човека Яворов преди 120 години 
и участваме в неговия живот или че сега 
той е тук между нас.
 Цялото слово на този изкусен раз-
казвач няма възможност да изложим, 
то е достойно и достатъчно обширно да 
се издаде в отделна малка книжка. Ще се 
спрем само на няколко отделни момента 
от тази беседа, които много сполучливо 
потвърждават заглавието на темата.

 Пейо Тотев Крачолов е роден 
на 13 януари 1878 година в Чирпан. Баща 
му Тотю Крачолов е бил висок, слаб, 
мургав, с черно-жълт цвят на кожата 

13
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и с черна коса, която започвала от веж-
дите нагоре. Наричали го „Черното Тоти”. 
Той имал арабски произход. Предците му 
дошли тук някъде от Мала Азия.
 Майката на поета била висока, 
едра, много бяла, със сини очи и руса 
коса. Била пълен контраст на мъжа си. 
Пеела хубаво народни песни и увле-
кателно разказвала народни приказки 
и пословици. Понеже била неграмотна, 
карала да й четат разкази, повести и ро-
мани, към които имала голяма слабост.
 Семейството имало 8 деца, от ко-
ито останали живи 4.
 Малкият Пейо до тригодишна 
възраст въобще не проговорил, но и след 
това не бил много словоохотлив. По-често 
наблюдавал отстрани игрите на своите 
връстници и по-рядко активно се включ-
вал в тях.
 След като завършил трети прогим-
назиален клас в родния си град, бил из-
пратен да продължи образованието си 
в Класическата гимназия в Пловдив. Бил 
скромен, дисциплиниран, много добър 
ученик. Увличал се от поезията на Вазов, 
Пушкин и Лермонтов и по зараждащите 
се в България социалистически идеи. 
По препоръка на лекаря във връзка с раз-
клатеното му здраве предсрочно прекра-
тил гимназиалното си образование и се 
прибрал в Чирпан. Майка му и баща му 
имали противоположни разбирания и на-
мерения за бъдещото развитие на юно-
шата. 
 
 Майката вярвала в интелектуал-
ните заложби на момчето и настоявала 
той да продължи образованието си. Ба-
щата, човек с консервативни разбирания, 
твърдял, че от сина им нищо няма да из-
лезе. Още ненавършил пълнолетие мла-

дежът бил назначен за ученик-телегра-
фист в Чирпан, а една година по-късно 
бил преназначен на длъжност редовен 
телеграфист.
 По това време той е един от ос-
нователите на младежка група, която се 
запознава с редица книжки и по-малки 
публикации, проповядващи социалисти-
ческите идеи.

 Занаятът на телеграфист, както 
самият той го определя, продължава да 
практикува в Сливен и след това в продъ-
лжение на две години в Поморие. По това 
време активно сътрудничи, като изпраща 
своите литературни творби в социали-
стическото списание „Ден”  на Янко Сакъ-
зов и вестник  „Напред” . 
 
 Пребиваването му в Поморие е за-
бележително с изключителната му твор-
ческа плодовитост. Там се раждат едни 
от най-забележителните му поетични 
творби. В този град в близкото минало 
имаше музей „Пейо Яворов” , но след 
настъпилите «демократични промени» 
музеят бе ликвидиран. На брега на мо-
рето се извисяват високи скали, из-
вестни като  „Яворови скали” , където все 
още съществува великолепен паметник 
на този наш забележителен българин.

 Младият поет с голяма болка 
и силно съчувствие е преживял траге-
дията на арменския народ след извъ-
ршения от османлиите геноцид. Тези 
му чувства са изразени в едни от най-
впечатляващите по сила на състрада-
ние стихове. Прокудените от родината 
си остават признателни на младия поет 
и на различни места из България оставят 
паметни знаци в негова чест.
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При какви обстоятелства и защо името 
на поета от Крачолов става Яворов
 В онова време, в края на XIX и на-
чалото на XX век в София, определени 
подбрани общества са общували по-
между си, хората в тях са си ходили 
на гости по домовете, събеседвали са 
и са обсъждали актуални политически 
новини, мисли и чувства, породени от те-
атрални и музикални представления, 
от прочетени статии, литературни и фи-
лософски публикации, интересни случки 
от ежедневието.   
 
 Такава е била и къщата на д-р 
Кръстев, която се е намирала на ул. 
„Хан Аспарух”, съвсем наблизо до из-
вестното столично кръстовище с прозви-
щето „Петте кьошета”. В хубавия двор 
на тази къща е имало красиво вишнево 
дърво. Тук са се разминавали или са се 
събирали такива известни личности като 
Пенчо Славейков, Петко Тодоров, дома-
кинът и Пейо Яворов. Това е било така, 
защото в този дом са събеседвали хо-
рата от известния литературен кръг 
„Мисъл”, в който са влизали изтъкнати, 
утвърдени интелектуалци. Те издават 
списание „Мисъл” , което за времето си 
е било най-доброто българско списание, 
което и до ден днешен не е достигнато 
от нашите нови издания по своята фи-
лософска дълбочина и културен размах, 
богатата информация, по обхвата на раз-
личните видове изкуства. Списанието 
излиза в продължение на 17 години и е 
имало раздели по живопис, поезия, беле-
тристика, театър, музика. Списанието е 
информирало българската културна пу-
блика за събитията, които са били ак-
туални в цяла Европа. В него е било 
възможно да се прочете и научи каква из-

ложба се открива във виенските излож-
бени зали или коя опера предстои да се 
представи на парижката сцена. 
 В този дом, на сбирките на този 
кръг, който представлявал и редакцията 
на списанието, са правени едни от най-
задълбочените и издържани анализи 
по литературна критика, музикална кри-
тика, театрална критика и тъй насетне. 
В първите години в редакционния състав 
са участвали Кирил Христов, проф. Ба-
лан и съвсем за кратко Алеко Константи-
нов поради ранната му гибел.
 В къщата-музей „Пейо Яворов” 
в София са съхранени в достолепни то-
мове всички броеве на сп. „Мисъл”, отна-
чало докрай, по годишнини.
 Редактирането на списанието е 
ставало в кухничката на дома на д-р 
Кръстев. По това време вече Яворов е 
изпращал свои стихотворения, под които 
се е подписвал с истинското си име Пейо 
Крачолов.
 На заседание на редколегията 
на сп. „Мисъл”, на което се е редактирал 
бр. 1 за 1899 г., е разгледано стихотворе-
ние, изпратено от Пейо Крачолов от По-
морие. Стихотворението е било без загла-
вие, но впоследствие авторът му поставя 
такова — „Овчарска песен”. Редакто-
рите били възхитени от стихотворението 
на младия и неизвестен поет от затънте-
ната провинция, но намерили, че прези-
мето Крачолов е много грозно и не бива 
да стои под талантливо написаните сти-
хотворения. Те решили да измислят ня-
кой красив псевдоним на поета. Пенчо 
Славейков, който в редколегията отгова-
рял за поетичната част, бавно и завалено 
започнал да изговаря няколко евенту-
ални псевдонима като „Тополов”; „Росе-
нов” и, както говорел сам на себе си, из-
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веднъж възкликнал и казал - „Яворов ще 
бъде псевдонимът на младия поет”. Така 
Пенчо Славейков станал втория кръстник 
на Пейо Крачолов. Името Пейо Яворов 
за първи път се появява под стихотворе-
нието „Овчарска песен”

 Така в кухничката на д-р Кръстев 
Пенчо Славейков измисля най-красивия 
псевдоним в Българската литература.
 Яворов е достоен да носи това 
име, защото макар и много млад, едва на 
21  - 22 години, е автор на най-красивите 
любовни стихотворения в нашата поезия.
Една година по-късно хората от литера-
турния кръг„Мисъл”  решават да привле-
кат младия талантлив поет в София и да 
го опазят за Българската литература. 
Уреждат го на работа в Народната би-
блиотека, където е бил посещаван често 
от проф. Александър Балабанов за раз-
говори на литературни теми.

 Яворов става първия български 
любовен поет. Дотогава Българската 
литература е била по-малката сестра 
на Българската история. Тя е ходила по-
дир мъките на хората, неволите и страда-
нията на вековното робство и желанието 
у малцина юначни синове да подбудят 
поробените да пожелаят свободата си. 
Това се вижда много добре от народните 
песни и приказки, Паисиевата история, 
творбите на Софроний, поезията, разка-
зите и романите на Вазов.

 Яворов е първият наш поет, който 
представя стиховете си по нов, модерен, 
разбираем и много добре приет преди 
всичко от младите хора начин.

 „Срещата с Яворов” в Национал-

ното читалище на слепите „Луи Брайл 
1928” продължи с увлекателния и много 
емоционален разказ на Иво Милте-
нов за внезапно бликналото влюбване 
на Пейо Яворов в още съвсем мла-
дото момиче, ученичка в гимназията 
на Елена — Мина Тодорова. За тази вне-
запна и неочаквана среща и последва-
лите събития, предизвикали поражда-
нето на най-красиви любовни чувства 
у поета и довели до сътворението на ве-
ликолепните и ненадминати по красота 
Яворови стихотворения, музейният спе-
циалист говори повече от 30 минути. Тук 
ще посочим само някои моменти от този 
разказ, които не бива да бъдат отминати 
с мълчание.
 Срещата, запознаването на Яво-
ров с Мина става в по-късните следо-
бедни часове на 24 март 1906 г. в дома 
на Петко Тодоров в София. Редакторите 
на сп. „Мисъл” са имали задача там да 
продължат обсъждането на материалите, 
които ще бъдат включени в предстоящия 
брой. Мина Тодорова е дошла при по-
големия си брат Петко по здравословни 
причини. Между Мина и Пейо на тази 
първа среща разговор не е имало, но тя е 
била достатъчна да пламне буйният огън 
на влюбването от страна на поета към 
младото момиче. Късно вечерта, след 
полунощ, вече е настъпил денят на Бла-
говещение (25 март). Яворов се прибира 
в квартирата си, сяда на масата и вед-
нага, обзет от силни любовни чувства, по-
чва да пише: ”Прохладен лъх от Ангелско 
крило, о Ангел, о дете… и т. н.”. Така още 
тогава се ражда едно от великолепните 
му любовни стихотворения „Благовеще-
ние”.
 Мина постоянно е живяла в ба-
щината си къща на чорбаджи Юрдан 
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в Елена. Тя рядко е идвала в София 
и срещите с Яворов са били случайни 
по софийските улици. Тази е причината 
между двамата млади да няма физиче-
ско съприкосновение. Това е предизви-
кало още по-буен пламък на любовта. 
Тук интересният разказ на гостуващия 
оратор направи едно философско откло-
нение.
 
 Според Иво Милтенов любовта е 
нещо голямо, което свързва, намира фи-
зическа реализация и готовност за общо 
носене на житейския товар. Ако се по-
лучи спречкване между двамата, ра-
зочарование и силата на чувствата ги 
превъзмогне, да се прости и се продъ-
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лжи напред — това е любов! Докато 
между Минка и Пейо има само едно 
влюбване, много по-силно у поета, ко-
ето става причина за раждането на едни 
от най-силните любовни стихотворения 
в Българската литература.
 В началото на септември същата 
година Пейо Яворов и Елин Пелин са ко-
мандировани от министъра на просве-
щението проф. Шишманов във Франция. 
Целта на командировката, както пише 
в заповедта, е била „Да се поотракат”
. Елин Пелин е настоявал да се устано-
вят и да се наслаждават на театралните 
и музикални сцени, нощния живот и кра-
сивите жени. Яворов отклонява това 
предложение и се усамотява в съвсем 
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малка квартира в малкото градче Нанси. 
 
 Там той написва няколко пре-
красни стихотворения и най-популярното 
„Две хубави очи”, което остава до ден 
днешен като бисер в нашата любовна по-
езия.
 Влюбването между Пейо и Мина е 
било обречено на неуспех, на трагичен 
край. Бащата на Мина, изтъкнат чорбад-
жия, с подкрепата на синовете си е бил 
категорично против брак и създаването 
на семейство между дъщеря му и Яво-
ров. Неговото основание за това кате-
горично решение е било, че харамията 
всеки момент може да загине в някоя ко-
рия от турските куршуми. Друга причина 
за това несъгласие е нищожната заплата 
от 130-140 лева месечно, получавана 
от поета като служител в Народната би-
блиотека, с която едно младо семейство 
е обречено на мизерен живот.

 Това са причините любовните чув-
ства между двамата млади да бъдат 
скривани и техните срещи да стават все 
по-рядко и тайно. Това са любовни терза-
ния у Яворов, който е мъж на 28 години, 
а не е ученик от гимназията и у него все 
по-силно се поражда чувството, че прави 
нещо нередно, което трябва да крие.
 На 20-годишна възраст Минка 
умира от туберкулоза в Париж.
 Яворов за пореден път е коман-
дирован във Франция и тогава там съчи-
нява, написва трагедията „В полите 
на Витоша”, която вече повече от сто 
години не слиза от театралните сцени 
на България.
 На Парижкото гробище, където е 
погребана Мина, Яворов е отивал често 

с цветя в ръце и престоявайки мълча-
ливо край гроба й, е изливал мъката си 
и продължаващата обич към това мо-
миче. Тук навярно съдбоносно го заварва 
една утрин Лора Каравелова. 
 Това е втората среща на Яво-
ров и Лора. Първата им среща е била 
на 19 август 1906 г., когато са участвали 
в една приятелска компания на излет 
до Драгалевския манастир.
 Край гроба на Мина Яворов е 
стоял съкрушен в една вътрешна ду-
ховна немота. Лора е счела, че през този 
половин час престой край гроба нейният 
опит за сближение с Яворов е бил неу-
спешен.
 Тази среща между двамата се 
счита за начало на тяхната любовна 
връзка, прераснала впоследствие в се-
мейна трагедия.
 Беседата на Иво Милтенов завъ-
рши с подчертано напомняне, че Пейо 
Яворов не е само изтъкнат поет, но и ак-
тивен революционер, борил се ак-
тивно за освобождението на българите 
и българските територии в Македония, 
останали след 1878 г. под турско роб-
ство. Въпреки че в родословното му 
дърво няма нищо от Македонския край 
на България, още при първите си пре-
бивавания в София поетът установява 
връзки с Македонските организации, во-
юващи за свободата на всички българи, 
съгласно предварителния мирен договор 
от Сан Стефано от 3 март 1878 година.

 Яворов е считал Гоце Делчев 
за свой най-добър личен приятел и апо-
стол на свободата на българския народ 
от Македония и е сравнявал делото му 
с това на Васил Левски.
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 Революционната дейност 
на Гоце Делчев, Пейо Яворов, Тодор 
Александров, Яне Сандански и още пле-
яда техни другари е имала за цел не да 
освободят едно или две населени места, 
а да предизвикат, да събудят у българите 
желание за свобода, за въстание в цяла 
поробена Македония.
 В началото на февруари 1902 г. 
с голяма чета, начело с воеводата Ми-
хаил Цаков, Яворов с пълно бойно сна-
ряжение навлиза през Кюстендил в Ма-
кедония. Наред с участието му в чести 
сражения с турския аскер, в които заги-
ват много негови приятели, той отделя 
внимание да буди у населението жажда 
за свобода и готовност за борба. През зи-
мата на 1902 - 1903 г. той сам пише и из-
дава вестник „Свобода или смърт”  и сам 
го разпространява по домовете на бълга-
рите по села и паланки.
 В началото на 1903 г. Яворов е чет-
ник в голяма чета от 200 души, начело 
с воеводата Гоце Делчев. Пребивавайки 
под връх „Баница”, под който се е нами-
рало и селище със същото име, четата е 
била обкръжена от хиляден турски аскер. 
В сражението са убити голям брой чет-
ници. Там на 21 април 1903 г. загива Гоце 
Делчев.
 Дадените хиляди жертви за осво-
бождението на българите от територията 
на Македония от османското иго не са от-
ишли нахалост. През същата година се 
вдига мощно въстание, известно на цял 
свят като Илинденско-Преображенското 
въстание.
 Беседата на Иво Милтенов завъ-
рши с ръкопляскания и благодарствено 
слово на председателя на читалището 
Спас Карафезов.

 Дамският певчески състав „Люлин” 
с ръководител Райна Митина изпълни 
две песни по стихове на Пейо Яворов, 
а активната солистка и редовна участ-
ничка със свои песни на подобни търже-
ства Виолета Петкова изпълни песен 
за Гоце Делчев.
 Г-н Милтенов благодари за по-
каната да гостува в Националното чи-
талище на слепите и от своя страна от-
прави покана към присъстващите да 
посетят къщата-музей „Пейо Яворов” 
в София на 24 март, деня срещу Благо-
вещение, който се е оказал съдбоносен 
за поета.
 На поканата се отзоваха 15 души 
и от увлекателната беседа на този под-
готвен и талантлив разказвач научиха 
още интересни и любопитни факти за по-
следните години на Пейо Яворов.
 Когато Яворов се връща от фронта 
на Балканската война, вече женен 
за Лора Каравелова, новото семейство 
се настанява да живее под наем в тази 
къща на този етаж през ноември 1912 го-
дина. Те са живели тук в продължение 
точно на една година, когато на 29 срещу 
30 ноември 1913 г. става известната тра-
гична случка — самоубийството на Лора 
Каравелова и опитът за самоубийство 
на Пейо Яворов, довел до неговото осле-
пяване.
 Тук беседата ни припомня кои са 
били Лора и Пейо преди тяхната же-
нитба.
 Пейо Яворов вече е имал автори-
тета на един млад представител на под-
бран културен кръг от българското обще-
ство. Той е бил обитател на българския 
интелектуален връх. Там е имало десе-
тина личности — писатели, хора на изку-
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ството, някои духовници и по-малко по-
литици. Движел се е винаги елегантно 
облечен, с добри маниери и възпита-
ние.  Голяма е била неговата популяр-
ност поради революционния дух, който е 
носил, и копнежа за политическа свобода 
за останалите в робство българи. Поради 
всичките си достойнства е бил ухажван 
от много млади представителки на от-
бран кръг от нашето културно общество.

 Името на Лора Каравелова е сто-
яло най-високо на обществено-политиче-
ския връх в България. Няколко са причи-
ните за това нейно положение. Първата 
и много съществена е нейният произ-
ход. Баща й Петко Каравелов, от замо-
жен възрожденски копривщенски род, е 
активен поборник за свободата на Бълга-
рия и е заемал престижни управленчески 
постове в държавата след нейното осво-
бождение. На два пъти е бил министър-
председател. Чичо й е Любен Каравелов.
Лора е била много интелигентна и до-
бре образована. Завършила е католиче-

ски колеж във Франция. Била е призната 
красавица. През 1909 г. в София се про-
вежда конкурс за женска красота. 

 Той е спечелен от артистката в На-
родния театър Елена Снежина. Лора 
взима втора награда в този конкурс. Тази 
високопоставена дама, красавица с от-
лично възпитание и европейско образо-
вание, е притежавала силни магнетични 
качества сред софийския елит.

 Поставени един до друг, тези 
двама млади с качествата си са напълно 
равностойни. Двамата, сближавайки се, 
сродявайки се, правят най-популярното 
българско семейство. Неотдавна бе на-
правена една анкета с въпрос „Кое е 
най-популярното българско семейство?”. 
Без конкуренция първото място бе отре-
дено за семейството на Лора Каравелова 
и Пейо Яворов. За тази класация допри-
несе и трагичният ореол от случилото 
се самоубийство на Лора и опита за та-
кова на Яворов на 30 ноември 1913 го-
дина. В къщата и етажа, където сега е 
посетеният от нас музей, Лора и Пейо за-
стават един до друг с ясното съзнание 
какво са един за друг и между тях вече 
съществува една истинска дълбока лю-
бов. За Лора това е втори брак. Женит-
бата й с Пейо става по нейна инициатива 
и неприкривано настояване.

 Пейо Яворов заминава на фронта 
като доброволец в Балканската война 
само три дни след венчавката им с Лора. 
На бракосъчетанието им тя се явява 
с черна рокля, която сега е експони-
рана в музея. Лора е обяснила тази своя 
постъпка с думите, отправени към Пейо  
—„И да се върнеш от фронта жив, и да 
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загинеш там аз оставам твоя навеки!„.
 На фронта Яворов участва в ня-
колко много сериозни сражения. Той за-
едно с Йонко Вапцаров, Христо Чер-
нопеев и Михаил Чапев като воеводи, 
начело на 180 млади доброволци, пре-
вземат град Кавала, който е на брега 
на Бяло море и е бил отбраняван от 5-хи-
лядна редовна турска армия. Бойният 
дух на българската войска е бил изклю-
чително висок и за няколко месеца тя се 
озовава пред Цариград.

 Яворов като воевода на българ-
ското опълчение, превзело Кавала, се 
разпорежда и назначава българска ад-
министрация и областен управител. Ра-
зоръжава пленените, доброволно пре-
дали се турски войници и осигурява ред 
и спокойствие на освободеното местно 
население. Малко преди това, два-три 
месеца по-рано, Яворов е първият кмет 
на новоосвободения по време на Бал-
канската война град Банско.
 След като се връща от фронта 
Яворов, с Лора наемат част от тази къща, 
където сега е музеят, и живеят немного 
лек живот в продължение на една го-
дина.  На обществено-политически план 
те са разочаровани от изхода на Меж-
дусъюзническата война и дипломатиче-
ските игри на западните държави, в ре-
зултат на които България е орязана 
от всички страни. В личен план прежи-
вяват силна болка от загубата на тяхно 
дете като резултат от спонтанен аборт 
на Лора.

 Яворов живее, пълен с проекти. 
След смъртта на Минка спира да пише 
стихове, но започва да пише драми. Това 
са двете негови драми „В полите на Ви-

тоша”  и „Когато гръм удари” , с които 
слага началото на модерния български 
театър. Той изкарва на преден план мо-
дерното в театъра, това, което е видял 
в Европа. На преден план стои индиви-
дуалната човешка душа, която се стреми 
да стигне до разгадаването на тайните 
на живота, до тайните на всемира - кой 
и защо идва тук и кой и защо отива там.   
Яворов с творчеството си задава такива 
философски въпроси, на които отговор 
няма и до днес. Той преобръща Българ-
ската литература, насочена към исто-
рическото ни минало, и я насочва към 
мислите, страданията и копнежите на ин-
дивидуалната човешка душа. Това прави 
и в двете си театрални пиеси. От друга 
страна Яворов иска да продължи тра-
дициите на списание „Мисъл», което 
спира да излиза през 1907 година. В но-
вото списание той иска да обедини елита 
на българските писатели. Яворов вече е 
определил, че то ще се нарича „Дума” .
 Така семейството живее в тази 
къща в продължение на една година 
в постоянни тягостни сцени на ревност, 
предизвиквани от болезнено ревнивата 
Лора. Тя е ревнувала мъжа си от всички 
и от всичко, включително и от работата му 
в театъра. Много често е ходила да го по-
сещава и взима от работния му кабинет 
в Народния театър. Тази нейна ревност 
я докарва дотам, че на 29 срещу 30 но-
ември в яростна ревност решава да го 
накаже, като се самоубива. Яворов пише 
една бележка — „Моята мила Лора се са-
моуби, ида и аз подир нея”. Тази паметна 
бележка се съхранява в музея и посети-
телите могат да я видят, поставена върху 
масичката, където е намерена в онази 
трагична нощ. Яворов се прострелва в гла-
вата, но остава жив, макар и ослепял.
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Среща с  Пейо  Яворов

 След смъртта на Лора Яворов 
не се връща в тази къща, а наема друга 
малка квартира на ъгъла на улиците „Со-
лунска”  и „Витошка” , на фасадата на ко-
ято сега има барелеф в памет на този го-
лям българин.
 След опита си за самоубийство 
Пейо Яворов изпада в пълна беднота 
и мизерия, без работа и най-елементарни 
доходи. На молба до Народното събра-
ние да му бъде отпусната пенсия поради 
инвалидност депутатите категорично от-
казват. Такава е отплатата за годините 
революционна дейност за свободата 
на поробените българи и за великолеп-
ното творчество. Той, ослепял, се спъва 
по софийските тротоари, пада и хората 
го отминават с подигравка.

 Един ден неговият приятел Цанко 
Церковски — активен деец на земедел-
ското движение и отличен стихотворец, 
го извежда на разходка до Градската 
градина. Седейки един до друг, Церков-
ски се обърнал към изпадналия в беда 

Пейо с думите: „Яворе, сега ми изглеж-
даш по-добре”. Така се обръщали при-
ятелите към Пейо Яворов. Последният 
взел ръката на Церковски и мълчаливо 
я пъхнал в пазвата си да опипа и да се 
увери, че между костите и изтънялата 
кожа няма никаква плът. Яворов умира 
от глад!

 На 29 октомври 1914 г. Пейо Яво-
ров се самоубива.  Групата от петнадесе-
тина души, повечето от които млади хора, 
напуснахме къщата-музей „Пейо Яворов” 
в София силно развълнувани и душевно 
обогатени от интересната, много увле-
кателна и поучителна беседа, изнесена 
от директора-уредник Иво Милтенов.

Георги Петрушев

22



23

•	ВИДИН

На 20 март 2018 в залата 
на Клуба на инвалида бе из-
несена беседа на тема „Какво 

представлява глаукомата и защо я на-
ричат „тихия крадец?“ от д-р Милчев. Го-
сти на мероприятието бяха Калин Гор-
чев — представител на ДСП Видин, г-н 
Диков — председател на местната орга-
низация на инвалидите, и г-н Прангад-
жийски — председател на военноинва-
лидите в града ни.
 Беседата беше придружена с мул-
тимедийна демонстрация и предизвика 
голям интерес. Лекторът отговори изчер-
пателно на зададените му въпроси. Ра-
дио „Видин” отрази мероприятието и взе 
интервю от д-р Милчев, госпожа Ива-
нова — председател на ТО на ССБ Ви-
дин, и г-н Божидаров — председател 
на КК на РО Монтана.
 В дискусията взеха участие 
58 души от ТО Видин и други организа-
ции.

Мадлен Агопова

•	КЮСТЕНДИЛ

Първото тримесечие на 2018 го-
дина е към края си. През този 
период в териториалната орга-

низация на слепите в Кюстендил с предсе-
дател Стефанка Янкова се организираха 
и проведоха множество мероприятия.  
Започна се с честването на празника 
на рождениците и имениците през месец 
януари. На 26 януари в клуба на слепите 
в Кюстендил се събраха както имащите 

Из живота на организациите

празници през месеца, така и техни гости 
от организацията. Г-жа Янкова поздрави 
рождениците и имениците, размениха се 
подаръци. Трапезата стана богата и за-
почна веселба.
 На 14 февруари съвпадат три 
празника, но всички, които се събраха 
в клуба, предварително бяха решили 
сами за себе си какво празнуват. Важното 
беше, че бяхме заедно, че всеки беше до-
несъл по нещо, за да се почувства праз-
нично. Имаше смях и песни, разказваха 
се вицове.
 На 19 февруари председателката 
на организацията поднесе цветя на па-
метника на Апостола на свободата Ва-
сил Левски, а г-жа Витова организира от-
борен турнир по спортна табла за хора 
с увреждания. В него участваха 4 от-
бора с по трима състезатели — „Паута-
лия” от името на СКХЗУ „Пауталия спорт 
2005”, „Руен” от името на териториал-
ната организация на слепите в Кюстен-
дил, отбор на основната организация 
на инвалидите в града и на Дома за хора 
с увреждания „Ильо Войвода”. Тимовете 
на нашата организация спечелиха вто-
рото и третото място. Всички състезатели 
получиха предметни награди и скромен 
обяд.
 Месец март, така нареченият жен-
ски месец, е и месецът на началото 
на пролетта. Негов знак е мартеницата, 
символ на пробуждането на природата. 
На 1 март дошлите в клуба на слепите 
в Кюстендил си размениха мартеници 
за здраве, пожелания за успехи и много 
надежда за бъдещето. На втори март 
мъжката фолклорна група „ДЕМОС” към 
регионалната организация на слепите 
с художествен ръководител Милчо По-
рожанов и музикален ръководител Ру-
мен Васев участва в общински преглед 
на художествената самодейност във 
връзка с празника на самодееца. Групата 
в състав Милчо Порожанов, Славчо Сла-
вов, Емил Недялков, с тарамбуката — 
Александър Костов, с кавала — Димитър
Стоилков и Румен Васев — акордеон 
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изпълни песните „Давай ме, мила мамо, 
давай ме” и „Една беше Вела”.
 В този преглед участва и дует „Син 
рожанов, също към организацията в Кю-
стендил. Те изпълниха песента „Ирино, 
моме”. По време на изпълненията в за-
лата се завихри хоро.
 На 17 март по традиция Стефанка 
Янкова организира празничния обяд 
по случай пролетните празници. Както 
винаги той се проведе в ресторант „До-
рис”.
 Председателката поздрави всички 
с добре дошли на тържеството, по-
жела здраве и много щастливи мигове 
на присъстващите и на техните семей-
ства.
 От името на кмета поздрави под-
несе Светослав Василев — зам.-кмет 
с ресор „Култура, образование, туризъм, 
младежки дейности и спорт” на община 
Кюстендил. Той пожела на всички много 
здраве, лични успехи и приятно прекар-
ване на празника. Гост на тържеството 
беше и регионалният председател г-н Ла-
заров, който също поздрави участниците. 
Храната беше хубава, музиката също. 
Имаше много хора и песни, всички се ве-
селиха от сърце.

Кънка Витова

• АСЕНОВГРАД

В ТО на слепите и ТО на сляпо-
глухите в Асеновград се 
състоя тържествено отпраз-

нуване на мартенските празници, както 
и на 80-годишния юбилей на предсе-
дателя Иван Шопов. Студът и снегът 

не попречиха на хората от Лъки, начело 
с почетния гражданин и поет Лушка Мад-
жарова. Гости на тържеството бяха музи-
кантите Кирчо Родопски и Марин Мари-
нов и певицата Ася Бурова.
 Най-напред най-възрастният член 
на ТО госпожа Елена Петлова, напълно 
незряща, започна с християнската мо-
литва „Отче наш”, в която се включиха 
почти всички. Янко Русков изпълни китка 
народни песни.
 Господин Иван Шопов бе поздра-
вен от присъстващите. Стихотворение, 
написано специално за него, му подари 
Славка Илиева. Той върна жеста със свое 
стихотворение и изпя няколко песни. Да-
мите получиха подаръци от ръковод-
ството, а те от своя страна се отчетоха 
с различни специалитети. Димитър Кам-
буров почерпи за третия си внук, кръстен 
на неговото име. Елена Янакиева декла-
мира няколко стихотворения за жената.
Елена Петлова танцува с характерния 
за нея борбен дух танго и ръченица. 
Тя сподели, че на този ден се е почув-
ствала много щастлива. Елена наистина 
е пример за подражание на незрящите.
Въпреки пълната слепота и счупената й 
ръка тя показа, че е истински победител 
над мрака и сама се бори с трудностите, 
защото знае, че нас, хората, ни определя 
не това, с което се възхваляваме сами, 
а нас ни определят красивите мечти 
и борбеният дух за догонването им.
 Още много хубави неща могат да 
се изрекат за колектива на ТО на сле-
пите и ТО на сляпо-глухите. Членовете се 
обичат и уважават помежду си. Предсе-
дателят, сътрудничката и ръководството 
са много отзивчиви, креативни, милосъ-
рдни и поради това са високи в духовно 
измерение личности, работещи от сърце.

Славка Ставрева
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• МОМЧИЛГРАД

С КОЗУНАЦИ И ШАРЕНИ ЯЙЦА
 ЗАРАДВАХМЕ ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТЪРА 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

  В навечерието на Великден група 
незрящи от Момчилград зарадваха де-
цата от  Центъра за обществена под-
крепа с козунаци и шарени яйца.
  На отрупаната великденска тра-
пеза малките палавници се запознаха с 
възникването на Великденските ритуали 
и със значението на червените яйца.
  Под грижите на всеотдайния ко-
лектив на ЦОП - Момчилград с директор 
Хафизе Дурмуш децата в добре оборуд-
ваната база на Центъра рисуваха, пяха 
и декорираха Великденската украса. Тех-
ните произведения бяха грижливо подре-
дени в изложба. Победители в пребор-
ването с яйца станаха осемгодишният 
Калоян Пламенов и седемгодишният Еге 
Ергюн.
  Традиция стана незрящите и де-
цата от ЦОП да посрещат заедно раз-
лични празници. Малките потребители 
изработваха картички и цветя от хартия и 

ги даряваха на лелите и чичковците със 
зрителни проблеми.
  Така те заедно, в позитивна и не-
принудена обстановка, изпълнена с ра-
достни емоции, се опознаваха и сво-
бодно си общуваха, което е по-висока 
стъпка в тяхната социална интеграция.
   

    Стайко Кафов

СЕЛВЕР САЛИМОВА ПОДАРИ 
18 185 КАПАЧКИ ЗА ДЕТСКА 
ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

Седем последователки на Селвер 
подариха още 3 000 капачки

   Великденски дар - общо 21 185 ка-
пачки, за детска инвалидна количка на-
прави 80-годишната Селвер Салимова от 
ТО Момчилград. Нейните капачки са 18 
185, събирани вече втора година.
  Следвайки нейния пример, се 
включиха Райна Маринова, Веса Сте-
фанова, Златка Калайджиева, Джемиле 
Хайрула, Мария Дафчева и Гинка Нико-
лова, които събраха още 3000 пластма-
сови капачки.
  „През първите месеци на миналата 



26

Аз съм един от моите събратя, 
които никога не са се чув-
ствали по-различни от дру-

гите човеци. Животът ни поднася онова, 
от което най-много се страхува човек — 
слепотата. Загърбвам всичко и ето ме 
при един човек от нашата организа-
ция — незрящ. Вратата ми отваря него-
вият внук. Господин Богданов ме по-
знава по гласа:

 — Йовчо, ти ли си?
 — Господине, днес съм твой гост 
по случай рождения ти ден.
 — Заповядай, благодаря ти!
 — Зная, че си роден в село Хаджи-
ите на 29 март 1940 година. Интересува 
ме къде си учил, как си живял?
 — В Хаджиите завърших основно 
образование, после работих като ов-
чар, прикачвач и тракторист. След казар-
мата изкарах курс за шофьори в Карно-

година събрах и предадох 5 136 пластма-
сови капачки. Сега са много повече. Аз и 
моите приятелки продължаваме да съби-
раме.  Четиридесет години бях начална 
учителка и любовта ми към децата още 
не е угаснала, още повече към децата с 
увреждания. Бедна вдовица съм и това е 
моят дар към тези деца.”

  Благородният жест на Селвер Са-
лимова бе оценен от ТО на слепите в 
Момчилград и тя получи от организаци-
ята скромен подарък.

   Стайко Кафов

Из живота на организациите

• КАРНОБАТ

ИНТЕРВЮ С ЕДИН 

НЕЗРЯЩ
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бат. Първо работих в Котел, после успях 
да се върна в ДАП — Карнобат. Бях един 
от най-добрите шофьори. Поддържах 
колата винаги изправна и чиста — като 
кукла. Възлагаха ми и допълнителна ра-
бота, която никога не отказвах. Ръковод-
ството на ДАП оценяваше моето стара-
ние и ми поверяваше новите коли. Имам 
30-годишен шофьорски стаж.
 — Награждаван ли си за добрата 
работа?
 — Награждаван съм много пъти 
за 1 май и 9 септември, когато се отчи-
таха съревнованията. Винаги съм бил 
в редиците на ударниците. За това сви-
детелстват къщата, която съм построил, 
и децата, които съм изучил с труда си. 
Всеки трябва да прави това, което може, 
и да го прави с желание и обич.
 — Как мислеше да продължиш ра-
ботата си?
 — Мислех да стана международен 
шофьор и със сина си да обиколим Ев-
ропа и Азия.
 — Как се случи нещастието да за-
губиш зрението си?
 — Веднъж се връщах от гарата 
и разбрах, че нещо става с мен — не виж-
дах добре. Веднага ме свалиха от ками-
она. Започнах лечение, което не доведе 
до резултат. В живота така се получава, 
когато се срути планината върху тебе. 
Но не съм загубил кураж. Децата не ме 
оставят, пък и заедно с хората от нашия 
съюз се чувствам забелязан, уважаван 
и търсен, за което ви благодаря.
 — Специално съм дошъл да те по-
здравя с твоя рожден ден и да ти пожелая 
дълъг живот и много кураж. Ние от ор-
ганизацията на слепите работим, за да 
бъдете забелязани и уважавани като 
хора, дали труд, усилия и обич за деца, 

семейство и държава. Това е един забе-
лежителен човешки живот!
 — Много съм доволен от внимани-
ето и грижите, които полага нашият Съюз 
на слепите. Вие ни приобщавате в ак-
тивния живот на организацията, което 
ни дава кураж в този труден живот.

   Йовчо Георгиев,
председател на Териториалната 

организация на слепите в Карнобат

• СОФИЯ

ПРОЛЕТНО 
НАСТРОЕНИЕ

  На 23 март в салона на читалище 
„Природа и наука” в София се състоя 
традиционното пролетно тържество 
на потребителите на Центъра за 
рехабилитация и социална интеграция 
на хората със зрителни увреждания.
  Тържеството откри директорът на 
Центъра Йордан Младенов. 
  Това беше музикално-поетичен 
рецитал с участието на потребители. 
Прозвучаха песни от репертоара на 
Лили Иванова, Елвис Пресли и групата 
на Георги Холянов. Изпълнители бяха 
Ваня Димитрова и Илияна Димова. 
Не липсваше и фолклорът. В него ни 
потопиха Божидара Белчева и Михаил 
Марков. Свои стихове изпълниха Петър 
Нешев и Диана Минчева.   
                                

Валери Георгиев
Стоян Стоянов
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ХУМОР 

ДА БЪДА ИЛИ ДА НЕ БЪДА!

Защо да бъда негов фен,
когато той е застрашен!
Когато му се клати трона
и вече той не е икона.

***

КВАЗИЮРИСТ

Ако беше адвокат – 
щеше да умре от глад!!!

***

С А Т Ъ Р И А Д И

• ДА БЪДА ИЛИ ДА НЕ БЪДА!
Защо да бъда негов фен,
когато той е застрашен!
Когато му се клати трона
и вече той не е икона.

• КВАЗИЮРИСТ

Ако беше адвокат – 
щеше да умре от глад!!!

• НОВОИЗЛЮПЕН ЕЛИТМЕН
Тихомълком, без да пита,
той намърда се в елита.

• КОСМИЧЕСКИ БАЛАНС
Много, много талантлива -
и точно толкова е крива...

КЛЕТВА КОЛЕГИАЛНА
Директорът пръсти кърши,
пръсти кърши, сълзи бърши:
„Колегата ква я свърши…
Взе от мене даскал Гършев…
Тези мърши – Танчев, Гършев,
тези мърши – нека свършат!!!”

       АНДРО САТЪРОВ
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ХУМОР 

• ИНТЕЛЕКТУАЛЕН 
ОНАНИЗЪМ 
Учи право много здраво!
И отличник беше - браво!
но си нямаше куража
в края да положи стажа.
Е ли истински юрист
този психоонанист?

• НА КАНДИДАТ-МЕСИИТЕ
На месиите трагични са съдбите 
- разпъват ги на кръст!
Във табли златни носят им гла-
вите  щом 
Царят спусне пръст...

• ЗА КРАТКО ВРЕМЕ БЕЗ
КОРОНА КРАЛ
Той бе за кратко време без коро-
на крал –
пет месеца и още само дена пет.
Регенти трима Бог му беше дал
да бдят над краля - клет поет!

• ИЗДИГАНЕ В ОЧИТЕ НА 
СЛЕПИТЕ!!!
Добре умееше да се надува -
това му бе едничкият талант!
Не мина време – ето го изплува
и стана шеф, макар и фигурант.

• ПЛАТОНИЗАЦИЯ НА 
ВРЪЗКАТА
Зарязаха вече чукането –
остана им само гукането…

• ГАТАНКА 1
Отново на ясли съюзни
той зобва си сладко.
Познайте, познайте!!!
Той казва се …адко!

• ГАТАНКА 2
В шадравани той пикае,
пийнал си е – то се знае.
Иначе е сякаш умен
И се казва Бетков ……мен!

• КАРИЕРНО
Пишеше тя оди без умора -
докато докопа култресора.
Пишеше за Веса, за Дарака.
А за Белко – нека да почака…
За Вакала – бил той страшна 
хала!
За Сапуна – изтървал самуна…
За Сотира – вече бил със лира?!
И за Гутман – беше й кумира.

• ПИ МАСТИКА С ТАРАТОР!
„Пий мастика с таратор и му 
пее чуден хор!
Оглавява той Съюза - 
и наричат го Домуза.”

            Лало Павлов

Пи мастика с таратор,
и съсипа чуден хор!!!
Той зовеше се Бъчварски -
и живееше си царски!

Имаше екип прекрасен,
този Дон Жуан опасен.
И със френски маниери
сваляше кого намери...

Сваляше Йорданка, Мери,
любеше Върбанка, Тери...
Чукаше и много други
дами, нечии съпруги!

Вихреше се тоз Сатир -
и надлъж, и нашир!
И за кратко тоз` приятел
беше ни и председател...
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С ново спортно постижение по 
канадска борба се завърнаха 
състезателите от Спортно-ту-

ристически клуб за хора със сензорни ув-
реждания „Родопи” - Кърджали. Те взеха 
участие в 22-рото държавно първенство, 
провело се от 13 до 15 април в Банско 
под патронажа на  Българската федера-
ция по канадска борба и кмета на града 
Георги Икономов.
  Близо 500 състезатели мериха 
сили в дивизиите: хора с увреждания, 
юноши, младежи, девойки, мъже и жени.
  Нашите спортисти бяха в състав: 
Емилия Стоянова - председател на 

СТКХСУ „Родопи” - Кърджали, Сенко Сто-
янов, Светла Стоянова, Бранислав Пет-
ков, Алпай Ибрям, Виктория Генева и Ге-
орги Караджов.
  В напрегната и оспорвана борба 
елитната ни състезателка Емилия Стоя-
нова защити своята класа, като спечели 
златен медал на дясна ръка и сребърен 
на лява река в дивизията за хора със зри-
телни увреждания.
  В дивизията за хора с уврежда-
ния на долни крайници се състезаваха 
Сенко Стоянов, който спечели злато на 
лява ръка и бронз на дясна ръка, и Ал-

НОВ СПОРТЕН ТРИУМФ ЗА  
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ 

СТКХСУ „РОДОПИ” - КЪРДЖАЛИ 

С		П		О		Р		T
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пай Ибрям с два сребърни медала - на 
лява и дясна ръка.
  Отлично се представи Светла Сто-
янова, която завоюва два златни медала 
- на лява и дясна ръка в дивизия „Де-
войки”, + 60 килограма.
  Със злато се окичи и Георги Карад-
жов, който се състезава в дивизия „Хора 
с увредени горни крайници”, като остана 
ненадминат на дясна ръка.
   Два сребърни медала спечели (на 
лява и дясна ръка) Виктория Генова, ко-
ято се състезаваше при юношите до 18 
години в категория до 60 килограма.
  Медалите бяха тържествено 
връчени от председателя на БФ по ка-
надска борба Асен Хаджитодоров.
  При завръщането си Емилия Сто-
янова сподели: „Това държавно първен-
ство бе много важно за нас, защото от 
нашето представяне зависеше дали ще 

С		П		О		Р		T

попаднем в  квалификацията за получа-
ване на квотите за предстоящото евро-
пейско и световното първенство по ка-
надска борба.
  Нашите състезатели оправдаха 
моите надежди. Ние с изключение на 
Бранко ще участваме в тези първенства.
  Много големи са ми очакванията 
към най-младата ни състезателка 16-го-
дишната Виктория Генова. Радвам се, 
че спечелихме второто място в отбор-
ното класиране, но за в бъдеще ще го-
ним първото.
  Веднага ще започнем подготов-
ката си за европейското първенство, ко-
ето ще се проведе в София от 26 май до 
3 юни и за световното в А през октомври 
тази година.
  Благодаря на спортистите и да си 
пожелаем отлично представяне!”.

Стайко Кафов
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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

ПОКАНА


