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ч.	 д.	 Денят	е	14	часа,	а	нощта	-	10
 
 1 н †  5 Неделя след Петдесетница. Св. безсребреници Козма и Дамян. 
  Възвръщане честните мощи на преп. Йоан Рилски чудотворец   
 
 2 п Полагане честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна
 3 в Св. мчк Иакинт. Св. Анатолий
 4 с Св. Андрей, архиепископ Критски. Св. Марта
 5 ч * Преп. Атанасий Атонски. Преп. Сергий, Радонежки чудотворец
 6 п Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски
 7 с * Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий Синайски
 8 н †   6 Неделя след Петдесетница. Св. вмчк Прокопий. Преп. Теофил 
  Мироточиви (Македонски)
 
 9 п Св. свщмчк Панкратий, еп. Тавроменийски  
10 в Св. 45 мчци в Никопол Арменски
11 с * Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. равноап. княгиня Олга. 
  Преп. Никодим Албански
12 ч Св. мчци Прокъл и Иларий. Св. праведна Вероника
13 п Събор на св. архангел Гавриил. Преп. Стефан Саваит
14 с Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец
15 н †   7 Неделя след Петдесетница - на св. Отци от 6-те Вселенски събори. 
  Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноап. княз Владимир
 
16 п Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски и 10-те му ученици. 
  Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски  
17 в * Св. вмчца Марина
18 с Св. мчк Иакинт в Амастрида. Св. мчк Емилиан Доростолски
19 ч Преп. Макрина. Преп. Дий
20 п †  Св. прор. Илия (Илинден) (Разрешава се риба)
21 с Преп. Симеон, юродив заради Христа. Преп. Йоан. Св. прор. Иезекиил
22 н †  8 Неделя след Петдесетница. Св. мироносица и равноапостолна 
  Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
 
23 п Св. мчци Трофим, Теофил и другарите им. Св. свщмчк Аполинарий 
  Равенийски
24 в Св. вмчца Христина
25 с * Успение на св. Анна. Св. дякониса Олимпиада и Евпраксия девица
26 ч Св. свщмчк Ермолай и другарите му. Св. прпмчца Параскева
27 п * Св. вмчк Пантелеймон. Св. Седмочисленици. Успение на св. Климент,
   архиеп. Охридски
28 с Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
29 н †	9 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Калиник. Св. свщмчк 
  Висарион Смоленски
 
30 п Св. апли от 70-те Сила, Силуан и другарите им     
31 в Св. праведен Евдоким Кападокийски. (Богородични заговезни)

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
    за месец юли 2018 г.



       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"

“УСПЕХ	ФИЛТЪР	“	ССБ	ЕООД	е	фирма	производител	на	богата	гама	
филтри	за		климатични	инсталации,	филтри	за	чисти	помещения	тип	“HEPА”,	

както	и	филтри	за	двигатели	с		вътрешно	горене.	Модерните	машини	и	апаратура	
дават	възможност	за	висока	продуктивност	и	качество	на	продукцията.
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Тази година пълномощниците на XVII 
Национално общо събрание прове-
доха своето трето заседание от 21 

до 23 май в комплекс „Поп Харитон“ - Дря-
ново. Преди стартирането на процедурите, 
съпътстващи откриването на форума, 
пълномощниците почетоха с едноминутно 
мълчание паметта на всички наши колеги 
– членове на организацията, които ни на-
пуснаха през изминалата година.
  От избраните 57 пълномощници 
присъстваха 54, от които шестима ре-
зервни, и след избирането на преброи-
тели и гласуването на дневния ред засе-
данието започна работа.
  Преди обсъждането на отчета за 
дейността на ССБ през 2017 година пред-
седателят на Съюза Васил Долапчиев 
благодари на всички за активното им 
включване в организирането на общона-
ционалния протест, проведен на 11 април. 
Особено важно е, че предприетите про-
тестни действия дадоха положителен ре-
зултат и правителството сякаш отстъпи в 
позициите си и се върна към диалога.
  По отчета пръв взе думата Негос-
лав Събев – един от младите пълномощ-
ници, който изказа задоволството си от 
все по-често срещащата се напоследък 
концепция за привличането на младите 
хора, особено тези с висше образование. 
 Паралелно с това той постави 
въпроса за изготвяните документи и вида, 
в който те се изпращат на пълномощни-
ците. Тук ще се съглася с г-н Събев, че ня-
кои от тях са неподходящи за четене от 
слепи хора или поне за преобладаващата 
част от тях. Той подкрепи изказването си с 
конкретни примери:
  „Не искам да ви спестявам крити-

ките, защото не мисля, че безкритичността 
е добро качество в този случай“.
  Г-н Събев обърна внимание и на 
факта, че в отчета културната и спортно-
туристическата дейност заемат много по-
вече място, отколкото правозащитната, 
която е основната за Съюза.
  Председателят поясни, че обемът 
на материалите и цялата документация 
по правозащитната дейност са огромни и 
в отчета тези данни са представени обоб-
щено, но би могло за в бъдеще да се по-
мисли за нов, по-детайлен начин на отраз-
яването й.
  Йордан Младенов изрази опасени-
ята си, че поради драстично намаляващия 
брой на членовете след няколко години 
Съюзът на слепите в България от една го-
ляма организация може да се превърне в 
малко сдружение. Той постави и пробле-
мите за трудовата реализация на хората, 
лишени от зрение.
  В тази връзка Стефка Пенчева под-
черта, че трябва да се набляга на каче-
ственото обучение, особено що се отнася 
до обучението в центровете за рехабили-
тация и социална интеграция на слепи. Тя 
предложи нашата организация да насто-
ява в новия закон за хората с увреждания 
списъкът от специални помощно-техниче-
ски средства да бъде разширен.
  В отговор на опасенията на г-н Мла-
денов председателят подчерта, че за зна-
чимостта на една организация се съди 
преди всичко по нейната активност и фор-
мите на нейната изява, а не по броя чле-
нуващи в нея.
  За съжаление в България рабо-
тещ се оказва „черният PR“, а не култур-
ното и достойно поведение. Напоследък 
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се сблъскваме с множество подобни при-
мери и груби изяви на някои от малките 
организации, които разчитат най-вече на 
състраданието на управляващите, съчув-
ствието и сълзите на премиера, а не на 
взаимното уважение и културния диалог. 
Ето затова малобройни като численост 
организации чрез много нелицеприятна и 
манипулативна игра с човешките емоции 
успяват да постигнат желаните от тях ре-
зултати.
  Г-жа Дина Желева изрази мнение, 
че отчитането на правозащитната дей-
ност не е необходимо в детайли, тъй като 
всички концепции, материали и подгот-
вяни за внасяне пред правителството до-
кументи биват разпращани на предсе-
дателите на РО, които от своя страна ги 
довеждат до знанието на териториалните 
председатели и своите членове.
  Отчетът за дейността на Съюза 
беше приет и пълномощниците пристъ-
пиха към обсъждане и приемане на фи-
нансовия отчет на ССБ, по който нямаше 
особени коментари и той бе гласуван.
  Не възникна особена дискусия и по 
програмата на Съюза за 2018 г., която бе 
одобрена и приета от пълномощниците с 
пълно мнозинство. Програмата е отворен 
документ, с възможност да бъде допълван 
при необходимост, и пълният й текст ще 
бъде публикуван в списание „Зари“, както 
и на сайта на ССБ.
  Следващата точка от дневния ред 
бе отчетният доклад на Контролния съвет 
на ССБ за 2017 г.
  През отчетния период КС на ССБ 
е извършил общо 13 проверки, от които 8 
на РО – РО ГАБРОВО, РО РУСЕ, РО СИ-
ЛИСТРА, РО ШУМЕН, РО ПЛЕВЕН, РО 
СТАРА ЗАГОРА, РО ВАРНА, РО СМОЛЯН, 
две на почивни бази, собственост на ССБ 
– хотел „ХОРИЗОНТ” - Обзор и хотел „РЕ-
ЛАКС” - Шипковски минерални бани, на 
едно от  дъщерните дружества и клоно-
вете към Холдинга – „УСПЕХ МЕТАЛКАП 
ССБ” ЕООД - Плевен и „Успех ССБ ХОЛ-
ДИНГ” ЕООД - клон Плевен, и четири по 
жалби и сигнали.
  Пълният текст на този документ 

също се публикува отделно.
  Председателят на КС Емил Узунов 
подчерта, че ще се засили дейността на 
контролния орган по проверки на ТО, тъй 
като се констатират известни слабости в 
работата им. Ще бъдат динамизирани и 
проверките в стопанската дейност, като 
периодите между тях ще бъдат съкратени 
до възможния минимум.
  Отчетът бе единодушно приет.
  Приети бяха също и отчетът за дей-
ността на почивните бази за 2017, инфор-
мацията за стопанската дейност на ССБ за 
2017, както и информацията за дейността 
на НЦРС - Пловдив, подробностите от ко-
ито бяха публикувани в бр. 5 на „Зари”. По-
следната впрочем бе коментирана с много 
аплаузи и положителни оценки от пълно-
мощниците.
  По информацията за стопанската 
дейност  г-н Долапчиев изказа мнението, 
че е необходимо на следващото заседа-
ние на общото събрание да се представи 
по-подробна информация за инвестира-
нето на наличния ресурс на системата. 
Прави се всичко възможно да се увеличи 
установеният процент на средствата, ко-
ито да остават в Съюза за реализирането 
на различните му дейности. Що се отнася 
до отдаваните под наем помещения - би-
дейки производствени, те не могат да пре-
тендират за високи наемни цени, но в ня-
кои от тях е възможно да се инвестира в 
реновирането им.
  Стефан Пенчев отправи предложе-
ние в близко бъдеще да бъде взето реше-
ние в кои от принадлежащите на Съюза 
обекти да се инвестира и кои от тях да 
бъдат ликвидирани с цел да се свали 
финансовата тежест по стопанисването 
им. Той даде висока оценка на отчета, 
който по негови думи е точен и аналити-
чен. Г-н Пенчев предложи документът да 
бъде приет, но със задължаване на УС да 
представи на следващото заседание на 
ОС конкретни предложения, върху които 
пълномощниците да концентрират внима-
нието си.
  С носталгия по миналото г-н Тодор 
Радев предложи да се поиска от държа-
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вата нашите производства да станат от-
ново защитени, което, разбира се, надали 
някога би се случило.
  Постепенно дискусиите преминаха 
отново към темата за заетостта и г-н До-
лапчиев за кой ли път обясни, че не е 
нужно Съюзът на слепите в България да 
се самообвинява, че не си е свършил ра-
ботата, тъй като обективните обстоятел-
ства не само у нас, но и в цяла Европа с 
изключение на Испания са такива. Освен 
това голяма част от невиждащите хора у 
нас не притежават достатъчно образова-
ние и професионална квалификация, във 
връзка с което постъпи предложение да се 
сформира работна група, която да се зани-
мава с проблемите за заетостта. Първите 
доброволци измежду пълномощниците, 
желаещи да се включат в нея, веднага се 
отзоваха и бяха записани, но решението 
за окончателния й състав ще бъде взето 
от управителния съвет на едно от следва-
щите му заседания. Това ще бъде допъ-
лнено и в програмата за дейността на 
ССБ за 2018 година.
  Без изказвания бе приет бюджетът 
на ССБ за 2018 г., след което председате-
лят Васил Долапчиев предостави на вни-
манието на пълномощниците докладна, 
представляваща десетгодишна прогноза 
за финансовото състояние на организаци-
ята. Този документ представя прогнозни 
финансови движения в две насоки – при-
ходи и разходи. Оттам е видно, че чув-
ствителното увеличаване на приходната 
част на бюджета за прогнозирания период 
може да дойде единствено по линията на 
изграждане на нови площи за отдаване 
под наем. Този процес ще бъде бавен и ще 
изисква големи инвестиционни разходи. 
Отбелязва се, че нашето имущество се 
нуждае от сериозни средства за поддръ-
жка. На фона на бавнонарастващите при-
ходи през прогнозния период бюджетните 
ни разходи със сигурност ежегодно ще се 
увеличават - средногодишно с 8 - 10%. За 
да запазим желаното качество на огра-
ничения ни персонал, трябва да осигу-
рим възнаграждения на различните адми-
нистративни нива в диапазона 60 - 100% 

от средната работна заплата за страната. 
Логично е да се прогнозира повишение 
на всички разходи през следващите 10 го-
дини и на този фон най-черният сценарий 
за бъдещето на организацията ни би бил 
преустановяването на предоставянето 
на средства от Държавния бюджет, които 
осигуряват през последните 7 години 44 - 
52% от годишния бюджет на ССБ. В доку-
мента още се казва:
  „За да гарантираме бъдещото ста-
билно развитие на ССБ през прогнозния 
период, трябва да осигурим значителен 
финансов ресурс за поетапното изграж-
дане на 3 - 5 хил. кв. м нови складови 
площи на територията на предприятията 
ни в София и Русе. За това начинание ще 
са ни необходими средства в размер на 
1,5 - 2,5 млн. лева. Срокът на възвръща-
емост от рентиерска дейност на подобни 
инвестиции при сегашното ниво на наем 
от 3 - 5 лв. на кв. м без ДДС е 10 - 12 го-
дини. Изложените пред вас разсъжде-
ния показват, че през прогнозния период 
не можем да разчитаме на допълнителен 
значим финансов ресурс за увеличаване 
на приходната част на бюджета. Трябва да 
добавим, че върху бъдещата ни политика 
ще се отразят и правилните ни инвестици-
онни намерения за развитие на почивните 
ни бази в Обзор, Шипковски минерални 
бани и Дряново. Подчертаваме отново, 
че посочените разчети са, при условие че 
запазим субсидията от Държавния бюд-
жет. В случай че загубим държавната под-
крепа, ръководните органи на ССБ трябва 
да предприемат изключително непопу-
лярни рестриктивни мерки на разходите, 
които най-вероятно ще доведат до сери-
озни сътресения в системата ни“. 
  Като най-сериозно разходно перо 
се посочват трудовите възнаграждения и 
осигуровките за сметка на работодателя. 
До момента предприетите мерки по ико-
номии на разходите са съкращаването до 
минимум на персонала в ЦУ, намаляване 
на броя на регионалните организации с 
една, намаляване на броя на ТО.
  През прогнозния период ръстът на 
минималната работна заплата и увелича-
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ването на процента на осигуровките ще во-
дят до нарастването на разходите на ССБ 
за възнаграждения и плащания, свързани 
с тях, средногодишно с 6 - 8%. Това озна-
чава, че в края на разглеждания период 
размерът на този вид разходи ще варира 
между 900 хил. - 1 млн. лева. 
  Отчитайки бавния темп на увели-
чение на приходите, това перо в разход-
ната част на бюджета ще варира между 70 
- 80%. 
  При условие че представената про-
гноза се сбъдне във висока степен, ор-
ганизацията ни ще бъде изправена пред 
невъзможността да посреща голяма част 
от другите си неизбежни разходи. Прак-
тически това ще доведе до драстично 
ограничаване или преустановяване на 
основни дейности.  В документа са раз-
писани възможни решения на проблема, 
свързани с конкретни действия, част от ко-
ито имат твърде непопулярен характер.
„Бъдещите ни действия могат да бъдат в 
следните две посоки: 
 • Увеличаване на приходите в бюд-
жета - това може да стане само чрез:
 А) по-бързо изграждане на нови 
площи за отдаване под наем в София и 
Русе;
 Б) по-добро управление на разхо-
дите за дейността отдаване на площи под 
наем;
 В) повишаване на събираемостта 
на наемите и проявяване на нетърпимост 
към некоректни наематели;
 Г) прехвърляне на нови наемни 
договори от предприятията към ССБ за 
допълване на бюджета - трябва да е ясно, 
че това действие ще намали средствата 
за инвестиции и поддръжка;
 Д) многократно увеличаване на уси-
лията за намиране на средства по проекти 
от общини, фирми и други източници.
 • Оптимизиране на разходната 
част на бюджета: 
 А) уплътняване на натовареността 
на персонала чрез съвместяване на функ-
ции; 
 Б) преминаване от трудови към 
граждански договори за лица в пенсионна 

възраст, чрез което ще реализираме ос-
вен икономии и евентуално обновяване 
на незрящите кадри;
 В) изплащане на хонорар само на 
сътрудника на ТО. Когато председателят 
има необходимото остатъчно зрение, за 
да се справя с административната и друга 
работа, той ще получава хонорара и няма 
да ползва сътрудник“.
  В дискусията се включиха: Борис-
лав Лазаров, който постави въпроса за 
максимално разумното управление на 
имотите, но обясни, че национално пред-
ставителство и държавна субсидия ще 
има и за в бъдеще; Георги Генов, който 
подкрепи думите на Лазаров, но отбеляза 
и че ресурсът за изплащането на хонора-
рите не бива да бъде коригиран, подчер-
тавайки, че при увеличаване на натова-
реността не е логично възнагражденията 
да бъдат намалявани; Иван Янев, който 
определи рентиерството като добър из-
точник на средства и препоръча на пред-
седателите на РО да уредят въпроса с 
гражданските договори на териториал-
ните председатели така, както това е на-
правено в София, а именно - те да бъдат 
назначавани по програмите по трудова за-
етост към бюрата по труда; Велислав Нен-
ков, който попита по какъв именно начин 
ще може да се определи какъв процент 
остатъчно зрение ще трябва да има пред-
седател на ТО, за да работи без сътруд-
ник; Асен Алтънов, който изрази катего-
рично несъгласие с предложените мерки 
по съкращаване на сътрудниците. По тези 
проблеми взеха отношение и Негослав 
Събев и Стефка Пенчева.
  С 45 гласа пълномощниците вдиг-
наха ръка за материала, но с уговорката, 
че го приемат за сведение - без никакви 
конкретни решения по него.
  По повод регистъра за собстве-
ността председателят Васил Долапчиев 
увери пълномощниците, че в по-голямата 
си част съюзните имоти вече са оформени 
документално и даде подробен устен от-
чет за всяко едно населено място.
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  Като огромно бреме за съюзния 
бюджет той определи производствената 
сграда в Дряново, имота в Добрич и част 
от имотите в Сливен. Евентуално реше-
ние на проблема би било тези имоти да 
бъдат дарени на държавата и Съюзът на 
слепите да не заплаща данъци за тях.
  В този смисъл председателят отбе-
ляза, че възможностите на ССБ вече не 
съответстват на потребностите му, които 
непрекъснато нарастват.
  По следващия материал, предло-
жен от председателя и касаещ управлени-
ето на съюзното имущество, бяха изказани 
мнения, твърде сходни с предшестващите 
дискусии, тъй като темата присъства в 
почти всяко едно обсъждане.
  С 44 гласа „за”, три „против” и 7 
„въздържали се” и този материал бе приет 
за сведение.
  В края на заседанието пълномощ-
ниците обсъдиха предложени изменения 
в устава, отнасящи се до промяната на 
адреса на седалището на организацията 
и отдавна дискутирания въпрос за член-
ството в ССБ. Поради наложили се обсто-
ятелства от чисто практически характер 
седалището на организацията ще е от-
ново с адрес улица „Найчо Цанов” № 172, 
вместо улица „Нишка”.
  По-сериозен дебат предизвика 
предложението за приемане за членове 
на Съюза на лица с 60 и над 60 процента 
неработоспособност поради зрително ув-
реждане.
  Подобно на дебатите от предход-
ното заседание на НОС през 2017 г., пред-
ложението имаше както своите горещи 
поддръжници, така и заклети врагове.   
 Всяка една от страните изложи 
достатъчно ясно своите аргументи „за” 
и „против”, като някои от изказванията 
имаха силно емоционален и дори леко 
еротичен характер. Към известните аргу-
менти на поддръжниците - системата ни 
да се отвори към повече хора с остатъ-
чно зрение, сега се добави и този, че ли-
цата със срочни решения на ТЕЛК при по-

следващо явяване получават по-нисък 
процент неработоспособност поради зри-
телно увреждане и по този начин, ако едно 
лице със 72 процента получи 69 процента, 
то по устав автоматично отпада като член 
на ССБ. Такива примери вече е имало в 
София. Освен това, както беше неедно-
кратно подчертано, не е факт, че хиляди 
хора ще пожелаят да бъдат наши членове, 
имайки предвид, че членството в Съюза 
не носи особени материални облаги. От 
друга страна обаче защитниците на това 
предложение са убедени, че едно такова 
отваряне на организацията ще влее нова 
„кръв в анемичния й вече организъм”.
  Противниците на идеята пък считат, 
че постепенно слепите хора ще бъдат из-
тикани в ъгъла, че дори името на Съюза 
ще се наложи да бъде променено и че 
светът няма да ни възприема по същия 
начин.
  Няма да се спирам на всяко от из-
разените мнения, тъй като много от тях по-
втарят миналогодишната дискусия. Пред-
ложението за втори път бе отхвърлено от 
пълномощниците на Националното общо 
събрание, като събра едва 24 гласа в своя 
подкрепа.
  С това приключи третото заседа-
ние на XVII Национално общо събрание 
на пълномощниците на Съюза на слепите 
в България.
  Съвсем в края председателят на 
ССБ, вече извън дневния ред, подложи на 
обсъждане проекта за нов закон за хората 
с увреждания, но тъй като повече от поло-
вината пълномощници не си бяха напра-
вили труда да го прочетат, а за няколкото 
от тях, които все пак бяха положили уси-
лия да се запознаят с него, имаше редица 
неясноти, не се стигна до никакви кон-
кретни полезни предложения.

           Марина Петкова
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През изтеклия период Контролният 
съвет на ССБ, избран на XVII Наци-
онално общо събрание на ССБ, ра-

боти в състав: Емил Узунов - председател на КС 
на ССБ (РО Пловдив), и членове – Иван Златков - 
РО Стара Загора, Иван Бакърджиев - РО София, 
Милчо Порожанов - РО Благоевград и Николай 
Йорданов - РО Шумен.
  Съгласно решение на Националното общо 
събрание на пълномощниците на ССБ отчетният 
период бе променен на 1.01. – 31.12. за текущата 
година, поради което настоящият отчет за дей-
ността на КС на ССБ е за периода 1.01.2017 – 
31.12.2017 година. 
  Това решение бе взето с цел отчетният пе-
риод за дейността на КС на ССБ да се синхрони-
зира с отчетните периоди за дейността на УС на 
ССБ, УС на РО и ТО, както и на РКС.
  Дейността ни изцяло бе подчинена на 
Устава на ССБ, Наредбата за дейността на кон-
тролните органи на ССБ и други вътрешни норма-
тивни документи на Съюза на слепите в България, 
както и на приетата на заседание на КС на ССБ от 
27.10.2016 г. едногодишна програма.
  През отчетния период контролният съвет 
и регионалните контролни съвети работиха като 
единна контролна система, имаща правото и задъ-
лжението да контролира цялостната съюзна дей-
ност. На първо място задачата ни бе да следим 
стриктно за изпълнението на решенията на орга-
ните за управление на Съюза на слепите в Бълга-
рия.
  През отчетния период КС на ССБ е провел 
2 заседания, на които бяха обсъдени резултатите 
от  извършените проверки. 
  През отчетния период КС на ССБ извъ-
рши общо 13 проверки, от които 8 на РО – РО ГА-
БРОВО, РО РУСЕ, РО СИЛИСТРА, РО ШУМЕН, 
РО ПЛЕВЕН, РО СТАРА ЗАГОРА, РО ВАРНА, РО 
СМОЛЯН, две на почивни бази, собственост на 
ССБ – хотел „ХОРИЗОНТ” - Обзор и хотел „РЕ-
ЛАКС” - Шипковски минерални бани, на едно от  
дъщерните дружества и клоновете към Холдинга – 
„УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ” ЕООД - Плевен и „Успех 
ССБ ХОЛДИНГ” ЕООД - клон Плевен, и четири по 
жалби и сигнали.

  При извършването на проверките се даде 
възможност на всички страни да се запознаят с 
резултатите и констатациите и да изразят своето 
становище, както и да дадат допълнителна ин-
формация и обяснения.
  През отчетния период КС на ССБ е приел 
общо 10 решения, които бяха приемани след под-
робни анализи, обсъждания и дискусии. В така 
приетите решения се съдържат констатации от 
извършени проверки, препоръки, становища и от-
говори по подадени жалби.
  На всички заседания на КС на ССБ уча-
стваха председателят и главният счетоводител на 
ССБ.
  Тук следва да отбележим, че резултатите 
от направените проверки на дъщерните фирми и 
клоновете на холдинга, собственост на ССБ, са 
изнесени в отчетния доклад на КС на ССБ за пе-
риода 1.VI.2016 – 31.V.2017 г., приет на ХVII На-
ционално общо събрание на пълномощниците на 
ССБ - второ заседание, поради което считаме, че 
не следва да се преповтаряме. Същото важи и за 
резултатите от проверката на почивна база хо-
тел „ХОРИЗОНТ” – Обзор. Ще се ограничим да из-
несем накратко резултатите от проверката на РБ 
„Релакс” - Шипковски минерални бани.
  От проверката се установи, че обслужва-
нето на клиентите на базата е на високо професи-
онално ниво, хигиената в обекта е също на високо 
ниво. Констатирани са обаче дребни слабости и 
пропуски. Например - констатира се, че всички 
закупени активи, които могат да бъдат класифи-
цирани като ММП, са изписвани веднага на раз-
ход. Това е неправилно и нецелесъобразно. Не-
обходимо е да се направи преглед на отделните 
активи, да се определи разумен срок за тяхната 
употреба и да се изписват поетапно. Общо взето 
и при тях е необходимо да се направи нещо, което 
наподобява амортизационния план на ДМА.
  По време на отчетния период председате-
лят на КС на ССБ еднолично е постановил едно 
решение по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за дей-
ността на контролните органи на ССБ, след което 
го е внесъл за информация в заседание на КС.
  След приемането на резултатите и конста-
тациите от така извършените проверки от КС на 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА 
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ 
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ССБ на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на ССБ 
председателят на КС ги внасяше в УС на ССБ за 
разглеждане, обсъждане и вземане на решения за 
търсене на отговорност. Председателят на Кон-
тролния съвет на Съюза на слепите в България 
участваше във всички заседания на Управител-
ния съвет на Съюза на слепите в България със 
съвещателен глас, като следеше за спазването на 
Устава и другите вътрешни нормативни документи 
на ССБ. КС и РКС следяха за спазването на чл. 
52 от ППЗИХУ при отпускането на целеви помощи, 
респективно при тяхното изплащане.
  Председателят на Контролния съвет 
и председателите на регионалните контролни 
съвети постоянно даваха консултации на пред-
седателите на РО и ТО, както и на членовете на 
РУС и управителните съвети на ТО по приложе-
нието на Устава на ССБ и другите вътрешни нор-
мативни документи на ССБ, по организационни 
въпроси и други. От направените проверки на РО 
и ТО се установява, че в организационно отноше-
ние структурите на ССБ работят при спазване на 
устава и вътрешните нормативни документи. Раз-
бира се, констатират се и слабости, които обаче 
са от такъв характер, че не могат да повлияят на 
направения по-горе извод. Такава слабост напри-
мер е несъхраняването на парични средства на 
отделни места, макар и дребни суми в каса. РКС 
Шумен и РКС Монтана при проверки на ТО Нови 
пазар, ТО Омуртаг, както и ТО Монтана са конста-
тирали редица нарушения, информацията по ко-
ито е предмет на отчетния доклад на КС на ССБ 
за периода 1.VI.2016 – 31.V.2017 година. При про-
верка на РКС Пловдив на ТО Велинград и ТО 
Карлово са констатирани редица нарушения, из-
разяващи се в нередовно оформяне на досиета 
на съюзни членове със срочен ТЕЛК, нередовно 
оформяне на протоколи от заседания на УС на ТО 
(липсва одобрение на приходи и разходи), реше-
нията не се оформят по надлежния ред и начин, 
не е отразено с колко гласа са взети решенията, 
нередовно оформени квитанционни книги.
  Приходите на РО са от членски внос, даре-
ния в пари и натура и отпуснати средства от някои 
общини за издръжка и подпомагане на дейността 
на съответната организация. Тези приходи се из-
ползват за дейността на съответното РО. За по-
лучените дарения, където има такива, се издават 
свидетелства за дарения, съставят се протоколи 
за раздадените дарения в натура, а даренията в 
парични средства се отразяват в касовата книга.
  Не се констатираха нарушения на пра-
вилника за набиране и разходване на средства за 

дейността на ССБ.
  Както обикновено, регионалните кон-
тролни съвети изпратиха до КС на ССБ   приетите 
от тях програми и отчети за дейността си и прото-
колите от извършените проверки.
  Регионалните контролни съвети предста-
виха в КС горецитираните документи в срок. 
   През отчетния период РКС са извършили 
74 проверки, както следва:   Благоевград – 5, Бур-
гас – 4, Варна – 2, Габрово – 10, Кърджали – 7, 
Монтана – 5,  Плевен – 2, Пловдив – 3, Силистра – 
5, Сливен – 5, Смолян – 3, София – 11, Стара За-
гора –  2, Русе – 5, Шумен – 5.
  По постъпилите 4 жалби и възражения ре-
зултатите от проверката по три от тях - на УС на 
ТО „Възраждане”, са изнесени също в отчетния 
доклад за дейността на КС на ССБ за периода 
1.VI.2016 – 31.V.2017 година.
  По отношение на сигнала, подаден от Ге-
орги Генов - председател на ТО „Пулпудева” към 
РО Пловдив, констатациите са изнесени също в 
отчетния доклад за дейността на КС на ССБ за пе-
риода 1.VI.2016 – 31.V.2017 година.
  Постъпила е жалба от Емилия Николова 
- бивш председател на ТО Смолян, в която се 
съдържат в по-голямата си част лични нападки 
против Теменужка Миткова, поради което КС на 
ССБ в тази й част не се е занимавал. В същата 
жалба обаче се съдържат оплаквания за финан-
сови нарушения от страна на председателя на 
РО Смолян Теменужка Миткова, което даде осно-
вание на председателя на КС на ССБ да се се-
зира и бе извършена проверка на цялостната дей-
ност на РО Смолян. От извършената проверка се 
установи, че не се води редовно касовата книга, 
ненавременно се обезпечават всички разходи 
с първични счетоводни документи, фактури, ка-
сови бележки и протоколи, което е нарушение на 
Закона за счетоводството и възпрепятства извъ-
ршването на обективна проверка на касовата на-
личност. Констатираха се и нарушения по отноше-
ние на оборота на документи и съхранението им. В 
тази насока КС на ССБ е дал конкретни препоръки 
на председателя на ТО Смолян за отстраняването 
им. Предстои последваща проверка, предмет на 
която ще бъде да се провери дали са отстранени 
констатираните слабости.
  Настоящият отчетен доклад е приет на за-
седание на КС на ССБ, състояло се на  25.04.2018 
година.         
        
      Емил Узунов -   
       председател на КС на ССБ  

      ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ                                           
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СРАМ МЕ Е, ДОСТА МЕ Е СРАМ

Да, така е. Срам ме е, доста ме е 
срам заради моя председател и 
почти приятел Георги Генов!!! По-

точно заради неговата силно сребро-
любива позиция, изразена в отвореното 
му писмо, публикувано в кн. 4 на списа-
ние „Зари“. Г-н Георги Генов с изявената 
си историческа насоченост забравя, че 
председателите на поделенията на ССБ 
до средата на 50-те години на миналия 
век не са получавали и грам хонорари за 
своето председателство. След това са 
започнали да получават някакви мижави 
парици. ССБ ветераните Данчо Данчев и 
Коста Дечев още помнят, че Христо Бе-
лобрадов и Иван Балтов, по онова време 
председатели на пловдивския съюзен 
районен съвет, обхващащ 8 тогавашни 
окръга, със своите хонорари са заку-
пували музикални инструменти за про-
хождащата художествена самодейност, 
плащали са възнаграждението на арх. 
Льочков за проектиране на сгради от ста-
рия „Успех“ в Пловдив. 
 Без съмнение предлаганата от 
Георги Генов хонорарна таблица е по-
съвършена. Но таблиците, досегашна и 
проектна, не тласкат ли председатели 
и сътрудници да приемат в редиците 
на ССБ фалшиви, менте-слепи??? Не е 
ли малко смешно да се стремим непре-
менно и на всяка цена ССБ организаци-
ите да запазват своята големина, даже 
и да увеличават броя на своя членски 
състав!? Няма ли да е по-радостно, ако 
слепите намаляват!?
 Както казах по-горе, нашите пред-
седатели повече от три десетилетия са 
били безсребърници и за тях е било ви-
сока чест да работят без пари за делото 
на слепите. Те добре са знаели европей-
ските практики и са ги следвали неот-
менно. Но в средата на 50-те години на 

миналия век, подражавайки на Българ-
ската комунистическа партия, те отстъ-
пват от своя европеизъм, съблазняват се 
от мощта на банкнотите и започват да по-
лучават неголеми парични възнагражде-
ния. Но доста по-големи от сегашните, за-
щото максималният в момента месечен 
размер на хонорар на териториален пред-
седател е 98 лв., което наистина няма и 
20 процента от минималната месечна за-
плата. От това символично плащане те-
риториалните председатели могат спо-
койно да се откажат и да го преотстъпят 
на техните сътрудници, като изцяло зара-
ботят на доброволчески начала, какъвто 
е европейският опит. И не само в Европа.  
 Териториалните председатели в 
Съюза на глухите и Съюза на инвали-
дите също не получават никакви парични 
възнаграждения и работят като стопро-
центови доброволци.
 А може би икономистът Георги Ге-
нов да е напълно прав… Възнаграждения 
получават председателите на регионал-
ните организации, дори и председателят 
на ССБ. След като е прието в България 
председателството да се овъзмездява 
парично, защо териториалният председа-
тел Георги Генов, един всеотдайно и гра-
мотно работещ съюзен апаратчик, все-
признат еталонен председател при това, 
защо да не се бори за едно по-прилично, 
по-достойно от негова гледна точка 
възнаграждение? И веднага се сещам за 
крилатата фраза на братята американци  
– „Ако си умен, къде са ти парите???“. 
Светът е не само духовен, но и материа-
лен, парите били свобода, повечето пари 
пък били „По-голяма свобода“...     
   

                 Ангел Сотиров         

          Дискусия
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  КАРНОБАТ

Способни ли 
сме да

 защитим 
правата си?

 
      На 16 май от 10 часа в залата на 
Община Карнобат се проведе годишното 
отчетно събрание на Териториалната ор-
ганизация на слепите от община Карно-
бат и  град Сунгурларе. 
 Докладът на председателя на ТО 
представи точната и ясна линия на по-
стижения и успехи в съюзния живот. Ин-
тересна и разнообразна дейност раз-
вива нашата организация. Управителният 
съвет  работи добре и предлага полезни 
инициативи – срещи с организациите в 
Ямбол и Айтос, екскурзии, посещения на 
събития в града и областта. Всичко това 
не можеше да стане без помощта на хо-
рата с добри сърца – дарителите, за ко-
ето сърдечно им благодарим. Интересни 
изказвания и предложения направиха 
Ганка Лозева и Желка Желева. Висока 
оценка за работата на ТО сподели Бинка 
Монева – председател на РО Бургас.
  В доклада си твърдо подкрепяме 
председателя на ССБ г-н Долапчиев 
за думите му, че нашата сила е в един-
ството и само единни сме в състояние да 
отстояваме правата си за достоен живот. 
Подкрепяме протеста на 11 април 2018 г. 
в София и стоим зад тези слова: „Днес 
ние сме тук, за да изразим нашия протест 
срещу намерението на правителството 

чрез реформи в областта на медицин-
ската експертиза и оценка на работоспо-
собността да отнеме права и доходи на 
повече от 200 хил. български граждани. 
Няма да допуснем подобно действие. 
Ние няма да допуснем хора с увреждания 
да влошат качеството на своя  живот”.
    Да поздравят събранието дойдоха  
от клуба за стари градски песни „Съгласие” 
с ръководител Радостина Койчева. Те 
пееха, а ние им пригласяхме. Приятно 
ни изненадаха и повишиха нашето 
настроение! Почувствахме се горди, че 
ни уважиха и забелязаха, че отделиха 
от времето си, за да ни внушат – „Ние ви 
ценим!”. Благодарим ви за вниманието и 
емоционалното представяне!

           Йовчо Куртев - 
         председател на ТО Карнобат

Спортен
         полуден

  Май бе изпълнен с много празници, 
събития и емоции от всякакъв характер. 
 С нетърпение очаквахме послед-
ното мероприятие за месеца - спортен 
полуден извън града на 29 май.

    Из живота на организациите

  ДОБРИЧ
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 Организирането бе кратко: списъци 
на участниците, телефонни обаждания 
за потвърждение, волейболни топки, фе-
дербал, шахмат, табла, въже и подвижна 
уредба с подходящи музикални записи. 
Точно в 10 часа внушителна група от ак-
тивни слепи и слабовиждащи хора се от-
прави към дъбовата гора, която се намира 
само на 4 километра от града и е наре-
чена „Кобаклък”, което в превод от тур-
ски означава „изкуствено залесена гора”. 
За нас, любителите на по-дълги разсто-
яния, местността неведнъж е представ-
лявала лесна дестинация, но този път ни 
помогна автомобилният транспорт. При-
стигнахме. С няколко хвалебствени думи 
за спортния дух и спортното тяло предсе-
дателят на „ХобиСклуб” откри спортния 
полуден. На групички с придружители 
се отправихме към базата „Добруджан-
ска гора”. Няколкото километра пеша се 
отразиха уморително, но със сигурност 
здравословно. След кратка почивка тем-
пото бе подновено от другите игри и физ-
културни упражнения, демонстрирани от 
Веско Михайлов.
 Функцията на главен  съдия и опре-
делянето на точки по отделните дисци-
плини възложихме на безпристрастната 
Иванка Боянова с помощник Стоянка Ни-
колова. „Най-голямото ни затруднение 
бе при определянето на точките за тан-
ците, защото всички танцувахме добре” 
– споделиха те. Видимо се отличиха в 
танците Георги Милев, Димитричка Да-
маскинова, Руска Добрева, Коста Дими-
тров, Веско Михайлов, Данка Василева, 
Светла Стоева, Магда Благоева, Марин 
Николов, Жана Петрова, Росица Русева, 
Илия Найденов и други. През цялото 
време фотоапаратите на Михаил Пан-
чев и Росица Русева заснемаха кадри от 
събитието. Любознателността на фото-

    Из живота на организациите

репортера Росица Русева отведе групата 
в базата на „Добруджанска гора”, където 
ни посрещна семейство Желеви, което 
беше подредило изложба от собствени 
произведения на изкуството. Струваше 
си да се види и това.  Дали от чистия 
въздух, или от леката умора от спортува-
нето гладът ни напомни, че е обяд. До-
бре че наблизо работеше ресторант „Ко-
либите” с любезния домакин Митко. На 
фона на игрива добруджанска музика 
хапнахме характерната за заведението 
„Малка мечка” или пърленка. Пак завъ-
ртяхме хоро. Неусетно горещият следо-
бед премина под дебелата букова сянка. 
И както често казваме: „Прибрахме се 
уморени, но щастливи и удовлетворени”.        
                                              
          
     Иван Тодоров

Регионален 
турнир по

боулинг 
   
 На 18 май 2018 г. в боулинг зала 
“Terra Games” към МОЛ - Габрово се 
проведе първият регионален турнир по 
боулинг в спортните мероприятия на ССБ, 
организиран от РО на Съюза в града. 
Посветен на празника на Габрово - 19 
май, турнирът събра представителните 
отбори на териториалните организации на 
слепите от Велико Търново, Габрово, Горна 
Оряховица и Дряново. Състезанието се 
проведе в две категории при съответните 
крайни резултати, както следва:

 ГАБРОВО
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Отборно класиране: 
  1-во място  - ТО Горна Оряховица,  
   2-ро място - ТО Велико Търново, 
            3-то място - ТО Габрово, 
            4-то място - ТО Дряново.

           Индивидуално класиране:
 1-во място - Георги Аладжов от 
 ТО Горна Оряховица с 88 т.,
  2-ро място - Маргарита Георгиева  
 от ТО Дряново с 85 т., 
 3-то място в класацията зае Иван 
Кожухаров от ТО Горна Оряховица с 80 т., 
4-тото и 5-ото място - Теодора Николова 
от ТО Велико Търново и Петко Ботев от 
ТО Габрово с по 74 точки.
 Извън класирането участваха 
още 7 състезатели от ТО Габрово и ТО 

Дряново. При тях първи се нареди Тодор 
Георгиев от ТО Габрово със 100 точки.

  Отборите бяха с по пет състезатели 
на 4 писти, състезаваха с в 1 тур, 10 + 
10 хвърляния. Купи за призовата тройка 
и медали за индивидуалните победители 
бяха осигурени от регионалната 
организация.
  След турнира се състоя приятелски 
обяд за всички състезатели в близкото 
заведение – кафе-аперитив “Лебед”. 

           
   Пенчо Василев

    Из живота на организациите
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     Из живота на организациите

Фолклорен
     фестивал

„Бреница пее и  
танцува“

   Регионалният многожанров фол-
клорен фестивал „Бреница пее и тан-
цува“ (16-и преглед на художествената 
самодейност при Регионална организа-
ция на СИБ - Плевен)  събра на 17 май за 
трета поредна година фолклорни състави 
от няколко области. На този празничен 
ден стотици гости и жители на село Бре-
ница пяха, танцуваха и се забавляваха 
заедно на фестивала. Групи изпълнители 
с над 200 участници дадоха живот на кул-
турното събитие. Фолклорните групи, ин-
дивидуалните изпълнители и танцовите 
състави премериха сили в две категории 
и две възрастови групи.   
  Организатори на проявата бяха 
СИБ - Плевен и община Кнежа. Всички 
участници са представители на само-
дейни колективи към регионалната ор-
ганизация на Съюза на инвалидите в 
Плевен с председател г-жа Николинка 
Димитрова. Целта на форума е да се 
опазват, съхраняват и популяризират 
българските традиции от поколение на 
поколение. Тази година участваха групи 
на хора с увреждания и самодейни ко-
лективи от Плевен, Гулянци, Искър, село 
Бреница, Кнежа, село Торос и други. Тех-
ните изпълнения бяха оценени от компе-

тентно жури.  
 С подкрепата на кмета на община 
Кнежа Илийчо Лачовски за трета година 
форумът се провежда в село Бреница, 
като има конкурсен характер и награден 
фонд. За културното събитие бяха по-
канени народният представител от ПП 
„Герб“ Владислав Николов, заместник-
кметът на община Кнежа Цветомир Ми-
ловски и кметът на село Бреница Пламен 
Лъжовски.
  Фестивалът се състоя на обно-
вения площад на селото. Познавайки в 
дълбочина проблемите на хората с ув-
реждания, това бе изключителна изява 
на силата и духа им.   Домакин на фе-
стивала тази година бе отново читалище 
„Светлоструй 1903“ – село Бреница. Во-
кална група „Пей, сърце” при ТО на ССБ 
- Плевен получи диплом за участието си 
и персонални грамоти за изпълнителите. 
Група „Настроение” при КХУП беше дру-
гият участник от Плевен във фестивала. 
  Цял ден „Бреница пя и танцува” с 
ритмите на българските народни песни, с 
багрите на носиите, с усмивките и жела-
нието на хората да изявят себе си!!! Един 
ден, който се превърна в празник за ду-
шата!!!    
    Румен Петков

   ПЛЕВЕН
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      Из живота на организациите

Да се
 докоснеш
     до  легендата
 Всички ние обичаме приказките 
още от деца, а и когато пораснем сме 
впечатлени от легендите за красиви ме-
ста и природни забележителности.
 За вярващите християни такова 
свещено място е местността Кръстова 
гора, която се намира в подножието на 
Кръстов връх на височина над 1400 м 
над морското равнище. На 5 юни 2018 г. 
група от 48 ентусиазирани поклонници 
потегли в ранната утрин към Родопската 
Света гора на екскурзия, организирана 
от ТО „София – ЮГ”. На кратка почивка 
по време на пътя участниците се под-

крепиха с прясно изпечени и специално 
поръчани за целта дъхави кифлички и 
сокчета, осигурени от организаторите. 
 Нашият екскурзовод, една много 
мила и компетентна дама, не спираше да 
разказва интересни неща за всички ме-
ста, през които преминавахме - за про-
хода Траянови врата, за крепостите, за 
градовете и хората, които някога и днес 
живеят по тези места. Преминавайки 
през централните улици на Асеновград, 
тя не пропусна да ни обърне внимание, 
че това е градът на булките, защото тук 
се шият прекрасни булчински рокли, из-
вестни в цяла Европа. Младите хора в ав-
тобуса бяха впечатлени и кой знае дали 
плановете за бъдеща сватба не включват 
и скорошно посещение на някой магазин 
в този град.
 Пътят ни отведе в красивата и зе-
лена Родопа планина, където шосето се 
виеше в остри завои нагоре, а от двете 
страни просторът омайваше със спира-
щи дъха гледки. Посреща ни арката на 
комплекса Кръстова гора – едно свято 

  СОФИЯ
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    Из живота на организациите

за мнозина място, в което сякаш се чув-
стваме в рая, омагьосани и очаровани.
Първо попадаме в църквата „Покров на 
Света Богородица”, където запалваме 
свещица с молба за здраве и късмет, по-
кланяме се пред кръста, в който се вярва, 
че е вградена частица от Божия кръст, а 
след това по широката каменна алея бав-
но пристъпваме нагоре към Светия кръст, 
като не пропускаме да разгледаме 12-те 
невероятно красиви параклиси, по 6 от 
двете страни, посветени на дванадесетте 
апостоли.
 Слушаме задъхани разказа за това 
приказно място. Йордан Дрянков, посве-
тил се на Бога човек, получил видение, 
че тук някога се издигал древен христи-
янски манастир. Реликвата, завладяна 
от християнските земи, била отнесена в 
съкровищницата на султана като плячка 
от походите му. Руският цар научил за 
това и изпратил пратеници с богати да-
рове при падишаха, като им казал, че в 
замяна следва да поискат като ответен 
дар именно нея. Те успели да я получат 
и тръгнали обратно към Русия. Майката 
на султана, явно бивша християнка, като 
разбрала за това, му обяснила, че именно 
тази частица крепи неговата сила и власт 
и той не е трябвало да я дава. След мо-
насите била пусната потеря, за да върне 
дара обратно. Пратениците разбрали, 
че ги преследват, променили маршрута 
и предали святата частица на монасите 
от действащия тогава манастир. Тя била 
скрита дълбоко и на тайно място, така че 
дори когато манастирът бил разрушен от 
османците, частицата останала заровена 
там. Йордан Дрянков получил видение, в 
което му било казано, че на мястото след-
ва да бъде поставен голям метален кръст 
като символ на заровената частица от Бо-
жия кръст.

      Металният кръст на
      Кръстова гора

 Когато Йордан разказал видението 
си на Борис ІІІ, при царя бил и полковник 
Величков, който от своя страна разказал, 
че на него Бог му е показал как трябва 
да изглежда металният кръст. Така със 
средства на царя и полковника бил поръ-
чан 66-килограмов метален кръст (два 
пъти годините на разпнатия Христос) и 
след изработката му бил поставен на 1 
май 1936 г. в местността, която вече се 
наричала Кръстова гора. Тогава бяло 
гълъбче кацнало на менчето със светена 
вода, полетяло в небето и отново кацна-
ло съвсем наблизо до една скала. Йор-
дан казал на хората да разчистят около 
скалата, защото оттам ще бликне све-
щената вода на манастирското аязмо, от 
което и ние днес си наливаме кристално 
чиста вода, отпиваме по глътка и сякаш 
се чувстваме извисени и одухотворени от 
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приказната красота наоколо.
 Спускаме се обратно по пътя и не 
след дълго стигаме до село Бачково и 
сгушилия се в планината Бачковски ма-
настир. 

  Бачковски манастир

 Бачковският манастир е вторият 
по големина български манастир, разпо-
ложен в местност с уникален микрокли-
мат, приютила вековни чинари и смокини, 
както и  чудно красиви цветя, радващи 
душата на хилядите посетители. Мана-
стирският двор е 8 декара, в които са 
разположени четири църкви с десетки 
уникални стенописи и икони.
 Манастирът е основан от братя-
та грузинци Григорий и Абазий Бакуриа-
ни  през 1083 година. От това време са 
съхранени две важни сгради – костница-
та и църквата „Свети Архангели“, както 
и известната чудотворна икона на Све-
та Богородица, чийто стар сребърен об-
ков бил дарен през 1311 г. от грузинците 

Атанасий и Окропир (Златоуст). Днес в 
манастира се извършва сериозна ре-
ставрация, за да бъде съхранена за по-
коленията свещената красота на това 
място, пълно с история и легенди.
 Сякаш докоснати от магията на 
легендите, обогатени с много зарежда-
щи впечатления се прибираме у дома, 
пълни с енергия и желание за нови пъте-
шествия.
 Кръстова гора – 

Бачковски манастир
 5.06.2018 г.

    Даниела Дамянова

    Из живота на организациите
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Приключва проектът на Фонда-
ция „Съпричастие“ и „ВР Вижън“ 
по програма „Активно включване“ 

на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 на ЕС. 12 души с увредено 
зрение намериха своята трудова реали-
зация като производители на сувенири, 
рекламни агенти и продавач-консултанти.
 Според тълковния речник думата 
„шанс“ означава надежда, вероятност, 
възможност за успех, сполука, късмет, ща-
стие. В днешно време да си намериш ра-
бота е истински шанс. Особено това важи 
за хората с увреждания, които поради 
своето увреждане имат някои ограниче-
ния в избора на професия, а и от друга 
страна пазарът е неумолим и трудно при-
ема тези хора като пълноценна работна 
сила. 
 Проектът „Шанс за заетост“ стана 
възможен благодарение на Програма „Ак-
тивно включване“, която е част от Опера-
тивна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, финансирана от Европейския 
социален фонд. Проектът беше разра-
ботен в партньорство между Фондация 
„Съпричастие“ като водеща организа-
ция и партньорската организация – „ВР 
Вижън“ ЕООД, като работодател.   
В рамките на проекта бяха изпълнени две 
групи дейности:
 • Подкрепа за трудова реализа-
ция – психологическа подкрепа, мотиви-

ране и консултиране за активно търсене 
на работа, подпомагане от социални аси-
стенти, обучение за производство на су-
венири и обучение по дигитална компе-
тентност. В тези дейности се включиха 25 
души с увредено зрение, които са потре-
бители на социалната услуга „Център за 
социална рехабилитация и интеграция на 
хора с увредено зрение“ във Варна.
 • Трудова заетост – наемане на 12 
души с увредено зрение от партньорската 
организация „ВР Вижън“ ЕООД в три вида 
професии: производител на сувенири – 5 
души, рекламен агент – 5 души и двама 
продавач-консултанти. 
  Една от дейностите в проекта са 
инициативите за информиране и пред-
ставяне на възможностите на хората с ув-
редено зрение и позитивната им роля в 
обществото с цел разчупване на стерео-
типите и промяна на нагласата на обще-
ството и работодателите спрямо тях чрез 
информирането им в достатъчна сте-
пен за възможностите на тези хора. За 
изпълнение на тази дейност е заснет до-
кументалният филм „Шанс за заетост“. 
Този филм ще бъде качен в социалните 
мрежи, за да могат най-голям брой зри-
тели да придобият представа за хората 
с увредено зрение и техните професио-
нални възможности.
 Част от хората, включени в про-
екта, са незрящи по рождение, а друга 

Проект BG05M9OP001-2.005-0007-C01 “Шанс за заетост”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

 Европейския социален фонд.

„Шанс за заетост“
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част са загубили зрението си в трудоспо-
собна възраст и това е голям удар за тях. 
Сийка Петрова – бивш учител, споделя, 
че усещането е като че ли си в затворено 
пространство и не можеш да излезеш от 
него. 
 Някои от хората са изгубили рабо-
тата си и не са работили в продължение 
на много години. Те дори са изгубили на-
дежда, че някога пак ще работят. Жулиета 
Жекова споделя: „Когато преди 20 години 
изгубих зрението си, изхвърлих трудо-
вата си книжка и дипломата, защото мис-
лех, че никога вече няма да ми потряб-
ват“.
 За двама от участниците в проекта 
– Надежда Стойнова и Лъчезар Кючуков, 
за пръв път се създава възможност за ра-
бота. Това ги прави особено щастливи и 
удовлетворени.
  В резултат от психологическата 
подкрепа, мотивирането и консултира-
нето за търсене на работа нашите участ-
ници повишиха своите знания и умения 
за активно пазарно поведение. Благода-
рение на проведените обучения за произ-
водство на сувенири и по дигитална ком-
петентност те придобиха професионални 
знания и умения в три нови, нетрадици-
онни за слепите хора професии: произво-
дител на сувенири, продавач-консултант 
и рекламен агент.
 В проекта включихме и 5 соци-
ални асистенти, които подпомагаха хо-
рата с увредено зрение при посещени-
ето на консултациите и обученията, а 
по-късно и по време на работа. Участни-
ците в проекта са много благодарни на 
своите асистенти, защото те са незаме-
ним помощник за тях. Една от асистент-
ките – Цветанка Маринова, обясни, че 
помощта е само тогава, когато хората с 
увредено зрение не могат да се справят 
- например, когато е необходимо зрение. 

Във всички останали случаи асистентите 
не се натрапват и оставят хората без зре-
ние да се чувстват свободни и способни.
  В резултат на осъществените дей-
ности по проекта: 
 • 25 души с увредено зрение 
бяха мотивирани и изградиха умения за 
включване в пазара на труда, 
 • 7 души бяха обучени в Клю-
чова компетентност 4 – дигитална ком-
петентност, което впоследствие позволи 
наемането им като рекламни агенти и 
продавач-консултанти от партньора;
 • 5 души с увредено зрение 
преминаха обучение по приложни изку-
ства, което им даде възможност впослед-
ствие да бъдат наети като производители 
на сувенири от партньора;
 • по този начин на 12 души 
беше даден шанс да започнат работа, 
което повиши увереността им в соб-
ствените възможности, подобри социал-
ния им статус, повиши самочувствието 
им като пълноправни членове на обще-
ството. 
 Беше изработен и представен до-
кументален филм за професионалното 
израстване на хората с нарушено зрение, 
включени в проектните дейности, чрез 
който даваме добър пример на работо-
датели, посредници на пазара на труда и 
други хора с увреждания за пълноценна 
трудова реализация.
 Нека дадем шанс на хората с ув-
реждания да се реализират на пазара 
на труда. За тях важи крилатата фраза:  
„Това, което не мога да правя, никак не ми 
пречи да правя онова, което мога!“.

       Веселина Стоилова –   
                    ръководител на проект
                           „Шанс за заетост“
                           Варна, юни 2018 г.

    ПРОЕКТИ - „ШАНС ЗА ЗАЕТОСТ“
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       „Равенството значи  повече“

Пролетното равноденствие е съби-
тие, вълнувало човечеството от 
най-дълбока древност до наши дни 

и оставило своя неизличим отпечатък в 
културата на всички народи. Учените от 
различни дялове на познанието отдават 
това на примитивни вярвания или прекло-
нение пред Слънцето като върховно бо-
жество, даряващо живот. В календара на 
българския народ датата 21 март бележи 
„Първа пролет“ – първия ден от пролетта, 
в който светлата и тъмната част на дено-
нощието са с почти равна продължител-
ност. И макар тази година астрономиче-
ското явление да настъпи с ден по-рано, 
дългоочакваното затопляне на времето и 
удължаването на дните поставиха нача-
лото на обичайното раздвижване в живота 
на обществото. Събуждането от дълбокия 
зимен сън не подмина и национално пред-
ставителните организации на и за хора с 
увреждания, които на 11 април проведоха 
съвместен протест в столицата. На него 
те изразиха острото си несъгласие с же-
ланието на правителството да предпри-
еме законодателни промени за преоценка 
и преустановяване на получаването на 
инвалидни пенсии при определени усло-
вия. Дали организаторите успяха да по-
стигнат набелязаната от тях цел предстои 
да разберем.
 На фона на често пъти рязката раз-
мяна на дръзки твърдения между власти-
мащи и правозащитници, богато отразена 
в новинарския поток, в София се състоя и 
друго, също толкова важно събитие за хо-
рата с увреждания. И макар то да се про-
веде под патронажа на президента на Ре-
публика България, както и с медийната 
подкрепа на Нова телевизия и Дарик ра-
дио, вестта за него за съжаление остана 
някак встрани от общественото внима-

ние. Това обаче по никакъв начин не при-
тесни тези, които в утрото на 26 април се 
събраха в зала „София Гранд“ на хотел 
„Маринела”. Водени от вярата, че „Равен-
ството значи повече“, на срещата присъ-
стваха представители на държавното и 
местното управление, големия и малкия 
бизнес, неправителствения сектор и хора 
с различни по тип и степен увреждания.  
 Основна причина за събирането на 
това разнообразно множество на едно и 
също място в иначе работния четвъртък 
бе провеждането на един по-различен ка-
риерен форум. Необичайното в случая бе 
това, че записалите се за участие хора в 
неравностойно положение имаха рядката, 
но съвсем действителна възможност да 
се срещнат с отговарящи за подбора на 
персонал служители в български и меж-
дународни фирми и да обсъдят с тях вза-
имоизгодни условия за трудова заетост.
 Началото на събитието бе обя-
вено за 9 и 30 часа. В просторното и леко 
тъмно фоайе на хотела цареше ясно осе-
заемо оживление. Оформилата се къса 
редица от желаещи за участие във фо-
рума плавно напредваше към вратата на 
конферентната зала. На маси вдясно от 
нея две млади, очарователно усмихнати 
и извънредно отзивчиви момичета запис-
ваха телефонния номер и адреса на елек-
тронната поща за връзка с всеки участ-
ник, след което внимателно поставяха в 
областта на гърдите му лепящо се листче 
със собственото и фамилното му име. Са-
мата зала, както вероятно и името й пред-
полага, бе също просторна, много добре 
осветена и, меко казано, уютна. В две ре-
дици вляво и вдясно от вратата се нами-
раха въображаемите кабинети на около 
25 фирми. Напред по основната пътека 
и леко вдясно, в по-вътрешната част на 
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залата, бяха подредени няколко реда та-
пицирани столове, а срещу тях, вляво от 
пътеката, имаше нисък подиум, над който 
блестяха два огромни екрана.
 Събитието започна със съвсем 
обичайното за този тип събирания закъ-
снение от няколко минути и леко суетене 
около озвучителната апаратура. Първата 
част на срещата бе открита от предста-
вител на една от фирмите, която влезе в 
ролята и на водещ. След като изчете по-
здравително обръщение от държавния 
глава Румен Радев, дамата учтиво по-
кани присъстващия заместник-министър 
на труда и социалната политика също да 
каже няколко въвеждащи думи. Г-н Лазар 
Лазаров се извини, че не разполага с под-
готвено слово, но откликна на поканата и 
приветства организаторите, домакините, 
участниците от страна на бизнеса и со-
циално уязвимите групи. Втори мястото 
пред микрофона на подиума зае Влади-
мир Данаилов – изпълнителен директор 
на Столична агенция за инвестиции. Не-
говото приветствие се отличи със своята 
краткост и добре обмислено съдържание, 
в което всяка дума бе на точното място и 
свидетелстваше за добронамерено отно-
шение и живо любопитство към възмож-
ните ползи от това събитие. След по-
редното кратко ръкопляскане водещата 
подкани пред микрофона да застанат Йо-
ана Колева и Ива Цолова – съоснователи 
на „Джамба” и главни „виновници“ за про-
веждането на тази среща. Двете млади 
дами не успяха, а може би и не желаеха 
да скрият своето вълнение от случващото 
се. С треперещи гласове и през сълзи те 
споделиха радостта си от сбъдването на 
тази своя мечта, въпреки многото препят-
ствия и затръшнати в лицето им врати по 
пътя до този паметен за тях ден. Присъ-
стващите не останаха безразлични към 
прочувстваната реч на Ива и Йоана и 

ги насърчиха с продължително и силно 
ръкопляскане. В заключение на уводната 
част водещата изказа благодарност и към 
екипа на сдружение „Маринела“ – дома-
кин и съорганизатор на кариерния форум.
 Непосредствено след въвежда-
щите слова представители на някои от 
участващите фирми направиха кратки из-
ложения по темата на събитието. Първа 
това стори водещата, която бързо и ув-
лекателно разказа житейската история 
на Артур Янг – единия от двамата осно-
ватели на международната организация, 
в чието българско подразделение тя ра-
боти. Когато зрението на мъжа започва 
осезаемо да отслабва, той не приема 
съвета на лекарите да си подбере ща-
дяща очите длъжност и да се отдаде на 
почивка, а вместо това започва собствен 
бизнес по предоставяне на счетоводни 
услуги в сътрудничество с брат си.  
 Начинанието им е успешно и бързо 
се разраства. След години фирмата им се 
обединява с тази на Алуин Ърнст и посте-
пенно се превръща във водеща на пазара 
с дъщерни дружества в много държави. 
Също толкова важна част от изложението 
на водещата бе и кратък видео материал, 
разглеждащ темата за инвалидността от 
малко по-различен ъгъл. Според предста-
вените във видеото статистически данни 
близо милиард от населението на Зе-
мята в момента или един на седем души 
има някаква здравословна особеност, ко-
ято води до едни или други затрудне-
ния в ежедневния живот. В това число 
не влизат само незрящите, хората на ин-
валидни колички и всички останали, при 
които състоянието е ясно забележимо, 
но и тези с телесни, емоционални и ум-
ствени различия, за които околните, а по-
някога дори и самите страдащи не подо-
зират. Поради тази причина създателите 
на видеото защитават позицията, че чове-
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чеството не може да се отнася към инва-
лидността като нещо, което не го засяга 
пряко, че няма да се намерят достатъчно 
работници и служители, ако просто се ле-
пят етикети кой какъв е и какво не може 
да прави. Водещата завърши представя-
нето на фирмата с прозрението, до което 
са достигнали в натрупания през годините 
опит и което се е превърнало в неизменна 
част от тяхната международна политика. 
То гласи: „Доказано е, че разнородните 
екипи подбуждат нововъведения и нови 
начини за решаване на трудности“.
 Втора измежду представлява-
щите бизнеса на подиума застана дама 
от екипа на дружество, занимаващо се с 
предоставяне на съветнически и посред-
нически услуги за набиране на подхо-
дящи работници и служители за обявени 
свободни места на пазара на труда. В сво-
ето кратко изложение тя сподели богатия 
опит на фирмата в осигуряването на ра-
бота за безработни и търсещи по-добри 
условия на труд в най-различни области 
на трудовата заетост. В заключение тя не 
скри надеждата си, че екипът им би могъл 
да спомогне за наемането и на хора в не-
равностойно положение.
 След това мястото пред микро-
фона зае друга млада дама, представля-
ваща един от националните доставчици 
на мобилни услуги в България. Тя раз-
каза за опита на дружеството им, натру-
пан чрез осъществяването на специали-
зирана програма, даваща възможност за 
платена работа на хора с увреждания за 
период от 2 години. С голямо вълнение тя 
сподели как в самото начало екипът им е 
имал много страхове, поради факта че не 
знаели какво да очакват и какво да напра-
вят. В процеса на работа през последните 
3 години обаче, докато това начинание се 
провежда в нашата страна, те обогатили 
познанията си и приспособили работната 

среда, така че да позволява свободното 
придвижване и пълноценното изпълне-
ние на трудовите задължения от страна 
на служители с различни по тип и степен 
увреждания. Дамата се похвали, че трима 
от петимата първоначално постъпили в 
рамките на програмата са останали на 
работа при тях след изтичане на двуго-
дишния срок, а един от другите двама се 
е преместил във фирма, която му предло-
жила по-добри условия. Тя изтъкна това 
като голям успех, който е отнел само 2 - 3 
години и около 80 000 лв. за осигуряване 
на достъп до и приспособяване на работ-
ните площи. Друга съществена част от из-
ложението й бе запознаването на присъ-
стващите с предлаганата от дружеството 
академия за придобиване и доразвиване 
на така наречените „меки“ умения за хора 
от социално уязвимите групи, които за-
явяват желанието си да постъпят на ра-
бота при тях по програмата за първи път 
или са отпаднали при подбора през пред-
ходните години. В заключение дамата, по-
добно на тези преди нея, пожела успех на 
всички участници в работните срещи след 
обяда.
 Следващ в реда за мястото на го-
ворител под двата екрана бе предста-
вител на малка, но бързо развиваща се 
фирма с дейност в областта на програ-
мирането, която присъства на пазара от 
едва няколко години. Леко притеснената 
и силно развълнувана дама запозна на-
кратко дошлите на събитието с историята 
и стремежите на дружеството и предлага-
ните от него услуги, след което си пожела 
след година-две тя също да може да раз-
каже с удоволствие за добри практики и 
положителни примери за участие на хора 
с увреждания в техния екип, както това е 
сторила нейната предшественичка на ми-
крофона. 
 След поредните кратки ръкопля-

   „РАВЕНСТВОТО ЗНАЧИ ПОВЕЧЕ”



21

скания на трибуната отново се качи г-н Ла-
зар Лазаров, който представи различните 
текущи и дългосрочни средства и начини 
на държавата за подпомагане на хората с 
увреждания и насърчаване на работода-
телите за осигуряването на възможности 
за трудовата им заетост. Изложението му 
бе богато подкрепено със статистически 
данни, онагледени в табличен или карти-
нен вид. Речта на заместник-министъра 
бе прекъсната няколко пъти от участници 
в залата, които зададоха точни въпроси 
или разказаха трудности и нередности 
при търсенето на работа от ежедневи-
ето си. В отговор те получиха повторе-
ние на вече представени факти, обеща-
ния за извършване на проверки, както и 
разяснения, че отговорността не принад-
лежи само и единствено на държавата, а 
следва тя да бъде равномерно разпреде-
лена и да се работи в сътрудничество с 
бизнеса и неправителствените обедине-
ния с нестопанска цел.
 В края на програмата на събити-
ето преди обяд на сцената бяха поканени 
трима души с различни по вид и степен 
увреждания – жена, лишена от слух, млад 
мъж със слабо зрение и момче на инва-
лидна количка. Водещата помоли всеки 
от тримата да се представи накратко. До-
броволец, владеещ жестомимичния език, 
помогна посланието на дамата, работеща 
като психолог в екипа на „Джамба”, да 
стигне до участниците в залата. Борислав 
Стайков сподели как неговото зрително 
увреждане не му пречи да изпълнява без-
проблемно извънредно отговорната за-
дача по осигуряване на техническата из-
правност и поддръжка на компютрите и 
електронната система на голяма българ-
ска фирма за парични преводи и плаща-
ния. От своята количка Антон разказа за 
силното си увлечение по рисуването, не-
успехите си до момента в намирането 

на работа и отправи следното послание: 
„Ние не сме различни от другите хора“. 
Неговите думи бяха в пълно съзвучие 
с изказаните по време на изложенията 
по-рано мнения от присъстващи участ-
ници с увреждания, че всички хора имат 
различни възможности. До тези гласни 
възклицания и обсъждания между редо-
вете от седящи се стигна в резултат на 
това, че повечето говорители употребя-
ваха в своите изложения словосъчетани-
ето „хора с различни възможности“, веро-
ятно стремейки се да избегнат думи като 
„увреждане“, „инвалид“ и тъй насетне. 
Дали това бе осъзнат избор на изразни 
средства от тяхна страна, подчинен на на-
блюдаваните в световен мащаб езикови 
течения в тази насока, някакво неписано, 
но общоприето правило, към което всички 
присъстващи представители на бизнеса 
се придържаха, или просто взаимно след-
ваха примера на тези преди тях - можем 
само да гадаем. За отбелязване е, че из-
ключение от това правило бе г-н Лазар 
Лазаров, който свободно употребяваше в 
своето изложение изрази като „хора с ув-
реждания“, „в зелено е отбелязано“, „както 
виждате“ и прочее, макар сред участни-
ците да присъстваха и незрящи. Така или 
иначе думите на Антон останаха да ви-
таят в пространството и бяха честа тема 
за разговор по време на последвалото 
ги прекъсване за обяд. Организаторите 
на събитието бяха осигурили кроасани и 
сандвичи с и без месо, както и освежа-
ващи напитки, учтиво поднасяни и отна-
сяни от усмихнати и изключително отзив-
чиви сервитьори. Снабдяването с обяд се 
осъществяваше край разположена в за-
дния ъгъл зад редиците столове шведска 
маса, а самото хапване ставаше в прия-
тен разговор на крак или на някой от сво-
бодните столове. Обедното прекъсване 
бе белязано и от поднасянето на торта 
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на една от организаторките на кариерния 
форум, който, по стечение на обстоятел-
ствата, съвпаднал с рождения й ден.
 Следобедът премина в оживено 
движение и обсъждания между участни-
ците с различни възможности и служи-
телите на бизнеса, заели местата си в 
своите набързо стъкмени представител-
ства. Сред тях се отличаваха фирми като 
„Telenor”, „Sutherland”, „ДСК”, „Rabota.bg”, 
„Indeavr”, „Manpower Group”, „Software 
Group”, „HP Eenterprise”, „BNP Paribas”, 
„TBI Bank”, „AIG”, „Hellenic Coca-Cola”, 
„Coca-Cola Enterprises”, „Accedia”, „Modis”, 
„Concentrix”, „IBM”, „Westernacher”, „A Data 
Pro”, „Initiative for Social Empowerment”, 
„Domestina” и други. Разговорите течаха 
бързо, в дух на добронамереност и жив ин-
терес, с много ребром поставени въпроси 
и откровени отговори. Обикновено сре-
щите завършваха с размяна на теле-
фонни номера и адреси на електронни 
пощи, уговорки за последваща връзка, 
както и малки подаръци за участниците 
с увреждания под формата на рекламни 
материали – брошури, тефтерчета, хими-
калки, моливи, маркери, платнени тор-
бички, подложки за чаша и други. Макар 
събитието да бе планирано с продължи-
телност до 18 часа, около час по-рано за-
лата се поизпразни и някои от фирмите 
започнаха да събират нещата си.
 В самия край на събитието Ива и 
Йоана от „Джамба – кариера за всеки“ 
споделиха, че възнамеряват организира-
нето на подобен форум да се случва поне 
веднъж годишно, по възможност дори два 
пъти – през пролетта и есента. Те израз-
иха надеждата си, че следващия път ще 
присъстват най-малко двоен брой пред-
ставители на бизнеса. Като любопитен 
факт отбелязаха и това, че видели във 
фоайето на хотела Иван Христов – из-

вестен водещ на телевизионни преда-
вания и съосновател на Българско сдру-
жение за личностна алтернатива. Двете 
млади дами не знаели, че Иван и Андрей 
също са осъществявали подобни срещи 
между хора с увреждания и работодатели 
преди години. Те бяха убедени, че това 
се е случило само веднъж, а присъстви-
ето на Иван на техния форум е било напъ-
лно случайно. В действителност телеви-
зионните продуценти са провеждали Ден 
на кариерата за хора с увреждания поне 
6 поредни години и гласно са отстоявали 
позицията, че е нужна „промяна в отноше-
нието към инвалидите“ още през 2011 го-
дина. Дали Иван и Андрей вече са се от-
казали от това свое начинание и дали 
вдъхновените социални предприемачи 
от „Джамба” ще последват примера им в 
близкото бъдеще, или ще успеят да осъ-
ществят бленуваната от тях и много други 
промяна в нашето общество, за да могат 
хората с различни възможности да бъдат 
пълноправни участници във всяка една 
сфера на обществения живот, само вре-
мето ще покаже.
 Към момента на написването на 
тази статия са изминали близо месец и 
половина от провеждането на кариерния 
форум. Въпреки положителната нагласа и 
многобройните утвърдителни отговори за 
възможно платено и дори безвъзмездно 
сътрудничество в близкото бъдеще с 
около половин дузина фирми, такова не е 
осъществено. Остава искрената надежда, 
че поне няколко от участниците са постъ-
пили на работа в някое от присъствалите 
дружества и за тях равенството наистина 
означава повече.  
 

                            Иван Карастоянов

   „РАВЕНСТВОТО ЗНАЧИ ПОВЕЧЕ”



23

В 13 часа на 15 май в централния офис на 
Съюза на българските журналисти предсе-
дателят му Снежана Тодорова закрепи него-

вото най-голямо отличие - „Златното перо“, върху 
високата гръд на чаровната Мира Попова и й връчи 
съответната грамота за полувековната й активна 
журналистическа дейност и във връзка с нейната 
80-годишнина. На тържеството присъстваха Ва-
силка Диманова - председател на 55-о съюзно дру-
жество, в което Мира членува и по чието предло-
жение тя става носител на това отличие, нейните 
приятелки Мария Михайлова и Евгения Вълева. 
Именно тези участници в тържествения акт я об-
сипаха с цветя и други подаръци. И както е редно, 
Мира несвидливо почерпи присъствалите на цере-
монията в изключително изискания ресторант на 
СБЖ. Вероятно поради излишна скромност Мира 
не беше информирала медиите за обсъжданото 
събитие, което особено огорчи генералния дирек-
тор на радио „Брайл FM” - писателя Владислав 
Кацарски. Той бил готов да изпрати в СБЖ най-
добрите си репортери.
 Мира е възпитаник на най-стария, най-
престижния български университет - Софийския. 
Там тя в неблизката 1960 година завършва българ-
ска филология. Съвсем за кратко по разпределе-
ние е учителка по български език и литература в 
професионалната гимназия по селско стопанство 
в красивото градче Стралджа, потопено изцяло в 
патриархална и пасторална атмосфера. Но още 
през следващата 1961 година се връща в София и 
постъпва като библиотекар в библиотеката на уни-
верситета, който завършва преди година и нещо. 
Служител на тази много имиджна библиотека е се-
дем години. За съжаление е пенсионирана още 
преди да навърши 31 години поради силно от-

           ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ
слабналото й зрение. Впрочем веднага след пен-
сионирането си, около четири години, Мира По-
пова работи като журналист на свободна практика. 
Сътрудничи успешно на БНР и на периодични пе-
чатни издания от София и Перник. Публикува дори 
и в детското списание „Пламъче“.
 Да припомня на немалката читателска ау-
дитория на списание „Зари“, че носителката на 
„Златното перо на СБЖ“ цели 20 години ентусиази-
рано редакторства и авторства в същото списание 
със своето име, но често и с псевдонимите Хри-
стина Петрова, Петър Христов, Ирина Стефанова. 
Кореспондентите на „Зари“ Русан Дочев, Данчо 
Данчев, Ангел Сотиров и много други може би са 
дълбоко признателни на Мира за редакторските й 
устреми да подобрява техните, в повечето случаи 
спонтанни текстове. Надали е случайно, че за част 
от тогавашните читатели на „Зари“ Мира е журна-
лист легенда. И още нещо. По това време тя е и 
редактор на брайловите списания „Съвременна 
литература“ и „Другарче“, представящи препеча-
тани текстове от българския периодичен печат. В 
този период нейни статии се печатат и в списани-
ята „Здраве“, „Жената днес“, „Наша жизнь“, „При-
зыв“, а също и в научното списание „Обучение и 
рехабилитация на зрително затруднените“ с отго-
ворен редактор проф. Владимир Радулов.
   Хубавият й глас и еталонната устна реч от 
15 февруари 1993 г. зазвучават по радио „FM +”, 
където работи две години. А от 8 февруари 1995 
Мира Попова започва да води седмичното едноча-
сово предаване „Тези мънички минути“ по радиото 
на СУ „Свети Климент Охридски“ - „Алма матер“. 
За тези 23 години и 4 месеца гостите в нейното 
емблематично предаване са трудно изброими! 
По мои най-груби пресмятания те вече са много 
близко до силно респектиращата цифра от две хи-
ляди души!!! Естествено, най-често те са хора с 
по-леки или по-тежки увреждания. Или пък лица, 
които се занимават професионално или като до-
броволци с проблемите на хората със сензорни, 
психични и физически дефицити. Слушателите 
на „Тези мънички минути“ са от цяла България, от 
чужбина, даже от далечна Канада. 
 Да поздравим Мира Попова за това съвсем 
заслужено високо отличие! Да й пожелаем още 
много, много радиогости! 

           Андрей Стайков
                        Снимка: Стефан Стойчев 
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БЛЕСТЯЩО 
ПРЕДСТАВЯНЕ

 НА БРАЙЛИСТИ 
ОТ  СОФИЯ  

На 17 май в София се проведе еже-
годният традиционен конкурс по 
бързо четене и правилно писане на 

брайл. И тази година негов организатор 
бе софийският Център за социална ре-
хабилитация и интеграция на лица с ув-
редено зрение, който отскоро носи името 
„Светлина“, а финансовата подкрепа бе 
от РО София.
  Вече се превръща в традиция и 
включването в конкурса на отделен мо-
дул – бързо и правилно четене и вярно 
писане на текстове на английски език. 
Журито бе в състав: председател – Петър 
Стайков и членове – Марина Петкова, Ру-
мяна Димитрова и Савка Кацарска.
  Това състезание се провежда с 
цел стимулиране на уменията на сле-
пите хора за бързо и правилно четене и 
грамотно писане на брайл, тъй като в по-
следните години те все по-рядко ползват 
брайловия шрифт поради широкото на-
влизане на съвременните технологии в 
живота им.
  Доброто владеене на брайловия 
шрифт е изключително важно за грамот-
ността на незрящия човек и не елемен-
тарно клише, а азбучна истина е фактът, 
че лишеният от зрение, брайлово негра-
мотен човек може да се счита за прак-
тически неграмотен, което се и потвъ-
рждава с множество примери от живота.
  Тази година количеството на участ-
ниците бе оскъдно – само седем човека, 
но за сметка на това качеството на тях-
ното представяне бе блестящо. Дори 
онези от тях, които в предходните си уча-

стия показваха почти нулев резултат, мо-
жеха да се похвалят със значителен на-
предък, постигнат само в рамките на една 
година.
  Изключително радващ бе фактът, 
че четирима от състезателите бяха уче-
ници от училището за деца с нарушено 
зрение „Луи Брайл“, които се предста-
виха великолепно. Това обнадеждава, че 
все още и сред младите хора интересът 
към брайла съществува и че той успешно 
заема своето значимо място в живота на 
незрящите.
  Състезателите в модула на българ-
ски език бяха разделени на две групи – из-
учавали брайл в специализираните учи-
лища и самообучавали се.
  В групата на обучавалите се в 
училищата за деца с нарушено зрение, 
след известни дискусии, журито реши да 
присъди две първи награди – на Илкай 
Осман - ученичка от училище „Луи Брайл“ 
и Хари Хараламбов.
  Тук му е мястото да се каже, че 
журито бе възхитено от скоростта и из-
разителността, с които Илкай прочете 
непознатия текст – откъс от повестта „Чи-
човци“ на Иван Вазов. Тя се справи с тек-
ста за 50 секунди и членовете на комиси-
ята спонтанно я аплодираха. Писмената 
си работа тя беше предала без грешка.
  Хари Хараламбов изчете текста за 
53 секунди и бе допуснал 2 грешки при 
писането. Тъй като в случаи, когато участ-
ниците се доближават твърде много като 
резултати, това може да се дължи на слу-
чайност или някое обективно обстоятел-
ство, двамата заслужено си поделиха ли-
дерството в конкурса.
  Втората награда бе присъдена на 
Станимира Пейчева, също ученичка от 
училище „Луи Брайл“, а третото място 
разделиха Златина Рулева и Александър 
Гиев, отново възпитаници на училището.
  От групата на самообучилите се 
участниците бяха двама и журито не 
определи първо място, а излъчи второ и 
трето. При това класиране Димитър Ве-
селинов поведе пред Петър Кръстев, като 
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 124 ДГ има дългогодишна исто-
рия и е базова градина на СУ „Свети Кли-
мент Охридски“. Екипът от специалисти 
осъществява обща и допълнителна под-
крепа и работи в тясно сътрудничество с 
„УНИЦЕФ”. Разполага с оборудвани каби-
нети за извършване на диагностична, ко-
рекционна и консултативна дейност.
 Екип:  
 - Цветелина Димитрова - ресурсен 
учител. Магистър по слухово-речева ре-
хабилитация. Леки комуникативни нару-
шения, завършила в СУ „Свети Климент 

Охридски”. Осъществява допълнителна 
подкрепа за децата със специални обра-
зователни потребности. Извършва ранно 
оценяване, педагогическа диагностика, 
консултативна дейност за деца, родители 
и учители, индивидуални и групови зани-
мания с децата в детската градина. За-
ниманията са насочени към стимулиране 
на развитието на експресивната и импре-
сивната реч, груба и фина моторика, вни-
мание, памет, мислене, въображение, по-
вишаване на мотивацията, стимулиране 
на сензориката и стимулиране към по-

 БЛЕСТЯЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРАЙЛИСТИ В СОФИЯ

и двамата показаха осезаем напредък в 
сравнение с представянето си от мина-
лата година.
  В английския модул безспорен фа-
ворит отново бе Илкай Осман, която из-
чете текста не просто бързо и изрази-
телно, но и с превъзходно произношение. 
Второто място завоюва Станимира, а тре-
тата награда спечели Хари Хараламбов.
  Всички те доста успешно се спра-
виха с откъс от романа на Марк Твен 
„Приключенията на Том Сойер“.

  Въпреки малкия брой на участни-
ците, тазгодишният конкурс по умения в 
ползването на брайловото писмо показа 
значително по-високи качествени резул-
тати, което доказва, че с упорство и жела-
ние човек може да достигне своите лични 
висини. И независимо от трудностите при 
преодоляването на множеството физи-
чески бариери, участниците показаха, че 
са в състояние да изкачват своите соб-
ствени върхове.
       Марина Петкова

Ранна терапия на езиково-говорните
 нарушения при децата
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голяма самостоятелност чрез компенса-
торни механизми, основани на силните 
страни и интересите на детето, както и 
неговите индивидуални потребности и 
особености; интерактивни игри; групови 
и подвижни игри; адаптиране на матери-
ала; практически дейности; арт ателиета.
  - Надежда Йотова - психолог. Бака-
лавър по психология и магистър по „Дет-
ско-юношеска и училищна психология“. 
Основната дейност е насочена към: ди-
агностична дейност – оценяване на пси-
хичното развитие, идентифициране на 
силните страни и трудностите на детето, 
планиране на възможностите за въздей-
ствие; консултиране на родители и учи-
тели по въпроси, свързани с детското 
развитие. Оказване на помощ на семей-
ството и учителите за превенция и спра-
вяне с кризи, консултиране и работа с 
деца – индивидуално и в група, по по-
сока на развитие на социални умения, 

справяне с гнева, подпомагане на лич-
ностното, когнитивното, емоционалното 
и социалното развитие, провеждане на 
групови срещи и тренинги за родители по 
въпроси, свързани с важни етапи на дет-
ското развитие. 
 - Петя Любенова - логопед. Завъ-
ршила „Логопедия“ в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски“. Дейността в ДГ е насочена към 
провеждането на ранна терапия на ези-
ково-говорните нарушения при децата. 
Терапията започва в ранен етап в рече-
вото развитие и се свежда до следните 
дейности: диагностика, превенция, ко-
рекция, рехабилитация, консултация. Ло-
гопедичните занятия се провеждат чрез 
специфични техники за логопедична те-
рапия.
                            
    124 ДГ„Бърборино“

    РАННА ТЕРАПИЯ НА ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦАТА
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На 29-и май 2018 г. Центърът за реха-
билитация и социална интеграция 
за слепи „Светлина” в София про-

веде изнесено обучение на своите потре-
бители в щраусовата ферма в град Долна 
баня. Фермата е създадена преди 11 го-
дини. Собственичката Елмира закупува 
африканските птици от Димитър Чатал-
башев от село Чокманово - Смолянско.  
   Черният африкански щраус жи-
вее до 70 години, горе-долу едно към 
едно с човешките. Яйценосенето продъ-
лжава до 48 – 50-годишна възраст. Полът 
на щрауса се установява едва когато 
малките станат на година и два месеца. 
Мъжкият щраус има черно оперение, чер-
вен клюн и червено на ставата на крака, 
а дамите са кафяво-сиви. Колкото са 
красиви мъжките, толкова те са и агре-
сивни. Строго е забранено да се докосва 
мъжкият щраус, тъй като това е изключи-
телно опасно. Дори само ако бъде пога-
лен, той счита, че е нападнат и започва 
да се отбранява. Тръгва напред и запо-
чва да чупи всичко по пътя си. Щраусът 
има динозавърски крак- с два пръста и 
немного дълги, но широки и леко извити 

нокти. Неговият крак е много мощен. Рит-
никът му е със сила един тон. Окото на 
тази птица е разположено странично и е 
много изпъкнало, затова тя вижда на 360 
градуса, вижда дори и назад. Установено 
е, че щраусите виждат цветно и разли-
чават цветовете, особено ярките. Харак-
теризират се с голямо любопитство и се 
опитват да клъвнат всичко, което е по-
блестящо - като шнолки, очила, дори коп-
чета. Те са неми животни, без зъби. Тях-
ното клъвване, стига да не е много силно, 
е напълно безобидно.
   Щраусите не подлежат на дреси-
ровка. Звукът, с който мъжкият приканва 
своята любима, наподобява рева на ко-
рабна сирена. Заедно с делфините и чо-
века те са едни от малкото живи съще-
ства в природата, които правят секс не 
само за продължаване на рода, но и за 
удоволствие. И го правят впечатляващо - 
по около 10 пъти на ден.
     Всичко на това голямо пиле може 
да бъде използвано от човека - перата се 
използват най-вече при сватбени търже-
ства, а и всеки посетител на щраусовата 
ферма може да си закупи и да занесе 

Голямото пиле - щраусът
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щраусово перо като подарък на близки и 
приятели. Щраусовата мас се използва 
като лекарствено средство при псориазис 
и екземи, а в козметиката - за кремове, 
маски за коса и други продукти. Щраусо-
вата мас е изключително ценна, защото 
тя съдържа мастните киселини Омега 3, 
6 и 9, изключително ценни за организма. 
Казват, че тази мас има свойствата да 
възстановява дори и вече мъртви клетки. 
Тя не запушва порите на кожата и е по-
лезна дори при изключително тежки дер-
матити. Намира се на гърба на птицата 
и нейната цена не е непосилно висока. 
През сухия период в Африка маста по-
зволява на щраусите да издържат по 3 - 
4  месеца без храна.     
 Освен перата и маста много ценна 
е и щраусовата кожа. Като здравина тя 
е на второ място след тази на кроко-
дила. От нея се правят обувки, чанти и 
други дребни аксесоари, но това са вече 
предмети на лукса, придобиването на ко-
ито могат да си позволят само някои по-
финансово неограничени любители на 
екстравагантното.
  На ставата на крака на щрауса има 
релефна кожа, каквато притежава само 
крокодилът. 

 Този участък е твърде малък, по-
ради това тази релефна кожа на птицата 
е много скъпа, тя е мека и еластична.
    Не по-малко ценно се оказва и 
месото на щрауса. То се взема само от 
двата бута на птицата. Високата му цен-
ност идва от това, че то има много нисък 
процент на холестерол, а същевременно 
съдържа 28 процента протеини. Месото 
на щрауса е деликатес, който се приготвя 
лесно. На вкус е най-близо до вкуса на 
сърнешкото. 
    При щраусите липсват пилешките 
гърди. Те са с гръден кош с много раз-
вити органи – голямо сърце и голям бял 
дроб. Благодарение на тези органи, щра-
усите при тичане могат в продължение 
на 35 - 40 мин. да поддържат постоянна 
скорост 70 - 80 км в час.
    Яйцето на щрауса тежи от кило-
грам и двеста до два килограма. За раз-
лика от домашните кокошки женската 
снася на коридора, а не в полог. Тя произ-
вежда първото яйце след навършване на 
една година, като всяка година яйценосе-
нето се увеличава. След десетата година 
тя вече снася интензивно – през 3 - 4 дни. 
Едно щраусово яйце се равнява на около 
22 кокоши.
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   На пипане усещането е, че докос-
вате порцеланова фигурка във формата 
на яйце. Закупено директно от фермата, 
то струва 45 лева. В съвременните усло-
вия щраусовото яйце се пробива и ползва 
по интересен начин. С бормашина се 
пробива дупка, след това със сламка се 
вкарва въздух. Консистенцията на яйцето 
е доста гъста. Едва след тази обработка 
с въздух то може да бъде поставено с от-
вора надолу над голяма купа. Така всеки 
желаещ би могъл да направи подарък 
яйце от щраус - например за юбилей на 
свой близък, а той пък от своя страна би 
могъл да почерпи гостите  си с крем ка-
рамел от щраусово яйце. От едно яйце 
могат да се приготвят 28 стандартни пор-
ции кремчета. Трайността на яйцето е 8 
месеца и толкова то е годно за консума-
ция. Самата черупка може да послужи за 
направата на интересни сувенири. Често 
художници рисуват различни неща върху 
нея. 
    Щраусът спи по 15 - 18 минути на 
денонощие. Тогава той изпада в нещо 
като транс и не чува нищо. Всички птици 
никога не спят по едно и също време, ви-
наги остава буден поне по един пазач. 
Храни се с просо, други зърнени култури 
и трева,   като изяжда по килограм, ки-
лограм и 200 на денонощие. У нас щра-
усите излюпват малките си в инкубатор 
при определена влажност и при 50-граду-
сова температура.

  Всички екземпляри във фермата 
живеят в отделни самостоятелни къщички 
с отопление за студените дни, към ко-
ито те не са приспособени. Във фермата 
имаше 3 мъжкаря, 11 женски и 5 бебета 
щраусчета, като, представете си, бебето 
е високо колкото една стандартна маса за 
хранене. Бебетата бяха много любопитни 
и ни накълваха всички, но това не е бо-
лезнено и ни беше много забавно. Щра-
уската Малинка позволи на всеки, който 
имаше желание, да я докосне, за да до-
бие представа колко са високи вече голе-
мите щрауси - може би малко повече от 
едно магаре. Всички давахме на Малинка 
тревичка, която тя спокойно и с удовол-
ствие си кълвеше от подноса. 
    Домакините бяха изключително 
внимателни и мили хора. Всичко, което 
бе възможно да бъде докоснато с ръка, 
биваше предоставено на всеки, който 
искаше да го пипне. Така всеки незрящ 
можеше да добие реална представа за 
всичко, което виждащите можеха да ви-
дят. Не всеки ден човек може да докосне 
щраус. Ето защо наистина благодарим на 
ръководството на Центъра и на търпе-
ливите домакини от щраусовата ферма 
за предоставената ни възможност да от-
несем със себе си един прекрасен спо-
мен. Да не забравяме и перата, които си 
взехме и които винаги ще ми напомнят за 
това чудесно изживяване.
                           Димитрина Михайлова

  През 1903 г. за първи път гражда-
ните на Казанлък организирали Праз-
ник на розата. И днес празникът е съхра-
нил най-съществената част от древните 
ритуали, като пресъздава радостта от 

настъпващия розобер. Той е съчетание 
на очакване на добра реколта от труда с 
гостоприемството на трудолюбивите ка-
занлъчани и хората от региона.
 Маслодайната роза „дамасцена” е 
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внесена в Казанлъшката долина от Пер-
сия през ХVІІ век – от околностите на Да-
маск. Благодарение на специфичните 
условия в Казанлъшката долина – сред-
ногодишна температура 10,7 градуса, 
чист въздух, висока влажност, леки песъ-
чливи канелено-горски почви, маслодай-
ната роза намерила новата си родина, 
дала името си на долината – Розовата до-
лина, и станала известна като маслодай-
ната казанлъшка роза. 
 Има още три вида маслодайни 
рози, които се отглеждат в света: сто-
листна роза, Стамболска роза и бяла 
роза, но за България най-голямо значе-
ние има роза дамасцена – с бледорозов 
цвят на цветчетата, които омайват с упои-
телния си аромат през май и юни Подбал-
канската котловина и няколко други рай-
она в страната.
 От това чудно ароматно расте-
ние се извлича най-висококачественото 
и скъпоценно масло в света. Розите се 
берат 3 години след засаждането им, а 
срокът за пълноценно производство е 15 
години. Маслодайната роза е многогоди-
шен храст, който живее над 50 години.
 На един розов храст има 20 - 40 
цвята. Бледорозовите храсти имат най-
тежките и богати на етерични масла цве-
тове. Всяко цветче тежи средно 2,5 грама. 
 Около 2000 цвята са необходими за 
производството на 1 грам розово масло, а 

за 1 кг са необходими около 3000 кг.  
 Розовото масло се измерва със 
специална единица за тегло, наречена 
мускал – дума, заимствана от арабите и 
означаваща тегло. Един мускал е равен 
приблизително на 5 грама. 
 Заради качеството и чистотата си 
българското розово масло е използвано 
от всички световноизвестни парфюме-
рийни фирми – на Кристиян Диор, Ка-
вали, Елизабет Арден, Армани и други.  
 То е незаменима съставка в пар-
фюмерията още от 1720 г. и се разнася с 
кораби през Цариград до Марсилия, Лон-
дон и Ню Йорк, а с конски кервани през 
Букурещ до Виена, Париж и Берлин.
 Първите розопроизводители и ро-
зотърговци в Казанлък са Христо Хината, 
Дончо Папазов, Кънчо Шипков, Христо 
Христов, Петко Орозов. 
 През 1870 - 1875 г. на европейския 
пазар се продава около 1650 кг розово 
масло, от тях 850 кг – повече от полови-
ната, е от Казанлъшката долина. 
 През ХVІІІ - ХІХ век Казанлък се 
развил като значителен занаятчийски, 
търговски и просветен център, но произ-
водството на розово масло и търговията 
с него са основни за поминъка на хората. 
В Казанлък още през 1820 г. Дончо Папа-
зов създава първата розотърговска къща. 
 Розовото масло носи на България 
златни медали и почетни дипломи от све-
товни изложения във Виена, Филадел-
фия, Чикаго, Грац, Антверпен, Париж, Ам-
стердам, Лиеж, Лондон, Милано и други.
 Българското розово масло е пред-
почитано, поради това че освен приятния 
аромат придава на парфюмите и голяма 
трайност. Представлява масловидна, про-
зрачна, жълта до жълто-зелена течност 
със специфичен топъл, фин и опияняващ 
траен аромат. Има над 300 съставки, част 
от които никой не е в състояние да разпо-
знае и долови с обонянието си, а са от-
крити с чисто научна цел.
 Неслучайно в северния край на Ка-
занлък се намира Институтът по розата 
и етеричномаслените култури, създаден 
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още през 1907 г., а в парка „Розариум” е 
изграден Музей на розата. Той е един-
ственият музей в страната, посветен на 
маслодайната роза. Проследява 350-го-
дишната история на българското розо-
производство – от 1660 г. до днес.
 В изложбените зали се съхраня-
ват интересна експозиция от архивни до-
кументи, селскостопански инструменти за 
отглеждане и обработка на рози, съдове 
за съхранение и транспорт на розово 
масло, стари розоварни и най-големият 
в България съд за съхранение на розово 
масло с вместимост 200 литра – конкум.
 За да се запази ароматът, розовото 
масло се съхранява в стъклени съдове 
в тъмни помещения. Образува се през 
нощта и се задържа в цвета на розата, 
затова е най-силно рано сутрин. Затова 
и розоберачите рано огласяли с песните 
си гюловите градини, пригласяйки на пе-
сента на славеите:
 „...И да събудя млади булки,
 да си нахранят дребни дечица,
 и да отидат гюл да берат,
 гюл да берат – гюл да варят...”.
                 (Шипченска народна песен)
 В края на пролетта и началото на 
лятото традицията в Казанлък оживява. 
 По розобер долината дъхти на 
роза, розоберачите огласят гюловите на-
саждения, въздухът трепти от пролетна 
омая. 
 Отпреди повече от три века бе-
ритбата на розов цвят и розоваренето 
са двете съществени дейности, резулта-
тите от които хората от Казанлъшкия край 
очаквали с огромна надежда. На ранина, 
преди да навлязат в розовите градини, 
стопаните благославяли розоберачите, а 
те пълнели кошниците с розов цвят, това-
рели го на каруците и го откарвали в розо-
варната.
 Розоберът завършвал с почерпка с 
гюловица, с пищни хора и народни весе-
лия, понякога и с женитби...
 По време на Празника на розата 
розоберът се превръща в жизнерадо-
стен и вълнуващ ритуал, в който участват 

групи за автентичен фолклор, кукерски 
групи и танцови състави.
 Розоваренето се пресъздава близо 
до местата на розобера, където стопа-
ните подаряват на гостите от току-що про-
изведената розова вода и ги черпят със 
сладко, ракия и ликьор от рози.
 Радостна атмосфера, музика, 
песни и танци, розово ухание изпълват 
въздуха над розовите градини. На след-
ващия ден, преди още слънцето да е 
огряло росните розови цветове, в редо-
вете ще навлязат истинските розоберачи. 
 Кулминацията на Празника на ро-
зата е празничното карнавално шествие.
 Кукери прогонват „злите сили”, а в 
многолюдни пъстри колони, предвождани 
от Царица Роза и нейната свита, дефи-
лират младостта и красотата, духът и та-
лантът, радостта и надеждата на хората 
от долината.
 По традиция всяка година в навече-
рието на празника най-красивото момиче 
измежду абитуриентките в града става 
символ на тържествата. Заедно с цари-
цата момичетата, заели второ и трето 
място в конкурса, се провъзгласяват за 
първа и втора подгласничка. Те придру-
жават Царица Роза във всички нейни по-
яви по време на Празника на розата. Той 
се открива официално от кмета на града, 
който коронясва Царица Роза в церемо-
ния-спектакъл, завършващ обикновено с 
фойерверки и концерт.
 Севт ІІІ е последният голям владе-
тел на Царството на одрисите. Той обо-
собява Одриското царство на Тракия и 
построява неговата столица Севтополис 
– останките й се намират на дъното на 
язовир „Копринка”. В съвремието Севт е 
историческият герой, който участва сим-
волично в Празника на розата като царя, 
стоящ редом до Царица Роза в празнич-
ното карнавално шествие.
 Често в това шествие се предста-
вят и други исторически и литературни 
герои, свързани с Казанлък - като Але-
ковият търговец на розово масло из Ев-
ропа бай Ганьо, чийто прототип е родом 
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от село Енина, Чудомировите кака Сийка, 
Барабанчика, Нашенци и други.
 Не са забравени и малките – ден 
преди избора на Царица Роза се избира 
и Мини Мис Роза – от възпитаничките на 
детските градини, на възраст от 4 до 7 го-
дини.
 Отново е месец май – най-свежият, 
цъфтящ и дъхав месец, който изпълва с 
аромат и цвят Долината на розите и тра-
кийските царе.
 С неповторим празник хората почи-
тат красивото цвете, дало името си на до-
лината, донесло слава и покорило света с 
уникалните си качества!

 Така е вече 115 години! Тези дни са 
времето, което ни изпълва със самочув-
ствие – заради красотата на мястото, в ко-
ето живеем – благословената Долина на 
розите, пропита от духа, обичаите и кул-
турата на древните траки.
 Празникът на Казанлък – това е 
най-очарователният повод да разкажем 
за това, което имаме като история, при-
рода и духовност!
                                          

    Лина Узунова
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