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1 с * Начало на Църковната нова година. Преп. Симеон Стълпник. 
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2 н † 14 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, 
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3 п Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса. 
  Св. мчца Василиса Никомидийска
4 в Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. пророк и боговидец Моисей
5 с Св. прор. Захария и праведна Елисавета
6 ч Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип. (Ден на Съединението на България)
7 п Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично)
8 с † Рождество на Пресвета Богородица.
9 н † Неделя преди Въздвижение. Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. 
  Св. Йоаким Търновски. Св. мчк Севириан
10 п Св. мчци Минодора, Нимфодора и Митродора
11 в Преп. Теодора Александрийска. Преп. Силуан Атонски
12 с Св. свщмчк Автоном. (Отдание на Рождество Богородично)
13 ч Св. свщмчк Корнилий стотник. (Предпразненство на Въздвижение)
14 п † Въздвижение на Св. Кръст Господен. (Кръстовден) (Строг пост)
15 с Св. вмчк Никита. Преп. Филотей
16 н † Неделя след Въздвижение. Св. вмчца Евфимия Всехвална. 
  Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски и Московски
17 п * Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца Теодотия. 
  Св. Нил Египетски
18 в Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец
19 с Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт
20 ч Св. вмчк Евстатий и семейството му
21 п Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски. 
  (Отдание на Въздвижение)
22 с Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. 
  Преп. Козма Зографски. (Ден на Независимоста на България)
23 н † 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
  Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Св. мчца Ираида
24 п Св. първомъченица и равноапостолна Текла. Преп. Коприй. 
  Св. Силуан Атонски
25 в * Преп. Ефросиния Александрийска. Преп. Сергий, Радонежки чудотворец
26 с * Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов
27 ч Св. мчк Калистрат и дружината му
28 п * Преп. Харитон Изповедник
29 с Преп. Кириак Отшелник. Преп. Теофан Милостиви
30 н † 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
  Св. свщмчк Григорий, просветител на Армения. Св. мчца Рипсимия
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за месец септември 2018
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ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

I. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ И 
ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Съюзът на слепите в България тряб-
ва да продължи да бъде основният на-
ционален защитник на човешките, граж-
данските, социалните, икономическите и 
други права на хората със зрителни ув-
реждания и да работи за подобряване на 
качеството на техния живот чрез пълно-
ценната им ресоциализация в общество-
то. Основните ни задачи в тази област са:

На национално равнище:
1. Участие в дейността на Национал-

ния съвет за интеграция на хората с ув-
реждания към Министерски съвет. 

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

2. Участие в работни групи за:
А) изработване на координационен 

и мониторингов механизъм по чл. 33 от 

Конвенцията на ООН за правата на хо-
рата с увреждания;

Б) изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството и организация-
та на органите за медицинска експерти-
за и картотеките за медицински експер-
тизи;

В) изменение и допълнение на На-
редбата за медицинската експертиза;

Г) изменение и допълнение на Зако-
на за интеграция на хората с уврежда-
ния; 

Д) изменение и допълнение на Пра-
вилника за приложение на Закона за ин-
теграция на хората с увреждания, При-
ложение № 7, към чл. 40, ал. 1 за ме-
дицинските условия, експлоатационните 
срокове и необходимите медицински 
документи за помощните средства, при-
способления, съоръжения и медицински 
изделия, за които лицата ползват целева 
помощ.

Е) приемане на Закон за предприя-
тията на социалната и солидарната ико-
номика; 

Политиката на сдружението през текущата година включва заложе-
ните дейности в Програмата за мандата 2016 – 2021 година, приета на 
първото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощни-
ците на ССБ, и предвидените мероприятия в изпълнение на предмета на 
дейност на ССБ. Програмата гарантира устойчиво развитие на организа-
цията и многообразие от дейности и услуги, осигуряващи пълноценното 
социално включване на хората с нарушено зрение. Тя е отворен за до-
пълване документ, който ще бъде обогатяван в зависимост от динамика-
та на обществените процеси в страната.
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Ж) приемане на Закон за социалните 
услуги;

З) други.  
Срок - постоянен

Отговорник - 
председателят на ССБ

3. Участие в заседания на комите-
тите за наблюдение на оперативните 
програми – „Развитие на човешките ре-
сурси”, „Добро управление”, „Иновации и 
конкурентоспособност”. 

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

4. Участие в работата на общест-
вения съвет към Комисията по взаимо-
действието с неправителствените орга-
низации и жалбите на гражданите към  
44-тото НС.

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

5. Участие в конференция на 
тема „Подкрепа за уязвимите региони и 
граждани: насърчаване на устойчивия 

растеж и сближаването“ – заседание 
на Европейския икономически и социа-
лен комитет. Доклад на председателя на 
ССБ на тема „Достъпна архитектурна, 
транспортна и комуникационна среда - 
правна рамка и проблеми“.

Срок - 6 март
Отговорник -  

председателят на ССБ

6. Участие в международната кон-
ференция по проекта на Българската 
платформа за международно развитие в 
София.

Срок - 21 - 22 март
Отговорник - 

председателят на ССБ

7. Организиране съвместно със се-
демнадесет национално представител-
ни организации на и за хора с уврежда-
ния на национален протест на хората 
с увреждания във връзка с реформи в 
областта на медицинската експертиза и 
оценката на работоспособността.

Срок - 11 април
Отговорник - 

председателят на ССБ
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А) Участие в пресконференции в БТА 
- София по повод националния протест 
на хората с увреждания.  

Срок - 4 март и 10 април 
Отговорник - 

председателят на ССБ

Б) Организиране на пресконферен-
ции в областни градове по повод нацио-
налния протест на хората с увреждания.

- Габрово; 
Срок - 20 март

Отговорници - председателят на 
ССБ, председателят на РО Габрово

- Благоевград;
Срок - 21 март

Отговорници - председателят на 
ССБ, председателят на  

РО Благоевград

- Кюстендил; 
Срок - 22 март  

Отговорници - председателят на 
ССБ, председателят на  

РО Благоевград

- Монтана;
Срок - 29 март  

Отговорници - председателят на 
ССБ, председателят на РО Монтана

- Плевен;
Срок - 23 март  

Отговорници - председателят на 
ССБ, председателят на РО Плевен

- Сливен. 
Срок - 5 април  

Отговорници - председателят на 
ССБ, председателят на РО Сливен

8. Участие в среща с Валери Си-
меонов - зам. министър-председател, 
Бисер Петков - министър на труда и со-

циалната политика, Росица Димитрова - 
зам.-министър на труда и соц. политика, 
Светлана Йорданова – зам.-министър 
на здравеопазването и Минчо Коралски 
- изпълнителен директор на АХУ за об-
съждане на Концепцията за експертиза 
на работоспособността. 

Срок - 12 април 
Отговорник - 

председателят на ССБ

9.  Участие в среща с Валери Симео-
нов - зам. министър-председател, Кирил 
Ананиев - министър на здравеопазване-
то, д-р Райчев - НЕЛК, Светлана Йорда-
нова - зам.-министър на здравеопазва-
нето и Минчо Коралски - изпълнителен 
директор на АХУ за обсъждане на изме-
нение и допълнение в правилника за ус-
тройство и организация на работата на 
органите на медицинската експертиза, 
на картотеките на медицинската експер-
тиза и на Наредбата за медицинската 
експертиза.

Срок - 13 април
Отговорник - 

председателят на ССБ

10. Участие в среща с Красимир Ка-
ракачанов - зам. министър-председател 
относно протеста на национално пред-
ставителните организации на и за хора с 
увреждания и обсъждане на предвижда-
ните реформи. 

Срок - 19 април 
Отговорник - 

председателят на ССБ

11. Изграждане на лоби и ползот-
ворни контакти с представители на На-
родното събрание, правителството, дър-
жавни и изпълнителни агенции и други 
институции.

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ
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12. Изработване на съвместни ста-
новища с национално представителните 
организации на и за хора с увреждания 
по изменение и допълнение на нацио-
налното законодателство.  

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

13. УС на ССБ да разработи проект 
за изменение и допълнение на Устава 
на организацията и да го внесе на ІІІ за-
седание на ХVІІ НОСП. 

Срок - април
Отговорник - 

председателят на ССБ

14. УС на ССБ да синхронизира 
ВСНД с приетите промени в Устава на 
сдружението. Също така да нанася ко-
рекции в тях в зависимост от промяна 
на: приоритетите, финансовите ресур-
си, организационната структура и дру-
ги, произтичащи от политиката на орга-
низацията. 

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

15. Редовно актуализиране на ин-
формацията, публикувана в сайта на 
ССБ.

Срок - постоянен
Отговорници - председателят 

на ССБ, ръководителят студио и 
мениджърът уебсайт

На регионално равнище:

1. Участие на представители на РО в 
местните обществени съвети за интегра-
ция на хората с увреждания и допринася-
не за развитието на ефективни общински 
социални политики в областта на:

А) Повишаване на достъпността на 
архитектурната и транспортна среда 

Б) Развитие на социалните услуги.
Срок - постоянен

Отговорници - 
председателите на РО

2. Системно запознаване на члено-
вете на ССБ с техните права и оказване 
на помощ при реализацията им. Провеж-
дане на обучение на актива в тази об-
ласт с цел предоставяне на необходими-
те консултации. 

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО и ТО

Общи задачи:
1. Активно да се работи с национал-

ните и местни медии за популяризиране 
на дейността на ССБ с цел промяна на 
отношението на обществото към пробле-
мите и правата на хората със зрителни 
увреждания и оказване на въздействие 
за приемане на подходящи социални по-
литики. 

Срок - постоянен
Отговорници - председателят на 
ССБ, председателите на РО и ТО

1. Отпечатване на организационни и 
агитационни материали. 

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 
КАДРОВА ПОЛИТИКА 

  
1. Да бъдат подготвени и депози-

рани в МТСП документите на ССБ за 
признаване на статут на национално 
представителна организация на хора с 
увреждания с решение на Министерски 
съвет.

Срок - февруари
Отговорници - председателят на 

ССБ и административният секретар
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2. Да се осигурят подходящи условия 
и финансов ресурс за организиране на 
заседанията на:

А) XVII Национално общо събрание 
на пълномощниците на ССБ; 

Б) Управителния съвет и Контролния 
съвет на ССБ; 

В) отчетните събрания на територи-
алните организации;

Г) управителните и контролните ор-
гани на регионалните и териториалните  
организации.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
председателят на КС, 

административният секретар, 
председателите на РО, ТО и РКС

 
3. РО и ТО да продължат активно из-

дирването на нови членове на ССБ. Да 
бъдат въведени подходящи форми за 
контакт и работа с лица със зрителни ув-
реждания, отказващи да станат членове 
на сдружението.  

Срок - постоянен
Отговорници -  

председателите на РО и ТО 

4. Клубовете за интеграция на хора 
със зрителни увреждания, функционира-
щи в страната, да продължат да се ут-
върждават като центрове за:

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

Б) юридически консултации за пра-
вата на членовете на сдружението;

В) контакти и обмен на информация 
между членовете;

Г) художествено-творчески и спорт-
но-туристически изяви;

Д) провеждане на лекции и семина-
ри; 

Е) организиране на групови екскур-
зии и почивки; 

Ж) чествания на национални и цър-

ковни празници, събития от историята 
на организацията и други.

Срок - постоянен
Отговорници -  

председателите на РО и ТО 

5. Да продължи тримесечното съ-
биране на статистическа информация 
за дейността на организацията с цел 
изготвяне на сборен отчет за израз-
ходваните средства от субсидията от 
Държавния бюджет, представен пред 
Министерство на финансите, Минис-
терство на труда и социалната полити-
ка и Сметната палата. Данните да се 
представят по утвърдения образец до 
7-мо число на месеца, последващ три-
месечието.

Отговорници - 
председателите на РО и ТО

6. Редовно да се изготвя и предста-
вя тримесечен отчет за изразходваните 
средства от субсидията от Държавния 
бюджет пред Министерство на финан-
сите, Министерство на труда и соци-
алната политика и Сметната палата до 
14-о число на месеца, последващ три-
месечието.

Отговорници - 
председателят на ССБ и 

административният секретар

7. Да продължи попълването на го-
дишните организационни отчети, отра-
зяващи цялостната дейност на сдруже-
нието.

Срок - януари
Отговорници – председателят на 

ССБ, председателите на РО и ТО и 
административният секретар

8. Да се изготви сборен отчет за дей-
ността на Центровете за социална ре-
хабилитация и интеграция на незрящи в 
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градовете София, Габрово, Русе и Пер-
ник, който да се представи пред АСП.

Отговорници - председателят на 
ССБ, административният секретар и 

ръководителите на ЦСРИ

9. С цел повишаване на активността 
на организацията и кадровият й потен-
циал председателят на ССБ да провеж-
да периодично срещи за обсъждане на 
политиката на ССБ в областта на инте-
грацията на хората без зрение с:

А) регионалните и териториалните 
ръководни органи;

Б) актива и членовете на сдружение-
то;

В) младежи до 35-годишна възраст. 
Срок - постоянен

Отговорници - 
председателят на ССБ и 

председателите на РО 

10. РО и ТО системно да работят с 
младежите, членуващи в организация-
та, и да подкрепят техни инициативи, 
допринасящи за личностното им разви-
тие и включването им в дейността на 
ССБ. 

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО и ТО

ІII. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. 

ДОСТЪПНА СРЕДА

Съюзът на слепите в България в 
партньорство с Националния център за 
рехабилитация на слепи - Пловдив и 
Центровете за социална рехабилитация 
и интеграция на хора със зрителни ув-
реждания трябва да продължат да раз-
виват всички форми на социална реха-
билитация за хора с нарушено зрение, 
допринасящи за придобиване на умения 
за независим живот. 

Ние планираме да:
1. Съюзът на слепите в България да 

създаде необходимата организация за 
качествено изпълнение на договорите 
за възлагане на управлението на соци-
алната услуга в общността - Център за 
социална рехабилитация и интеграция 
на незрящи в градовете София,  Габро-
во, Перник и Русе.

Срок - постоянен
Отговорници - председателят на 
ССБ и ръководителите на ЦСРИ

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

Срок - постоянен
Отговорници – председателят на 

ССБ и председателите на РО

3. Регионалните ръководства на ССБ 
да продължат партньорството с центро-
вете за социална рехабилитация и ин-
теграция на хората със зрителни увреж-
дания към общините и да съдействат за 
осигуряване на потребители, проучване 
на потребностите на съюзните членове, 
усъвършенстване на предлаганите услу-
ги и организиране на съвместни меро-
приятия. 

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО и ТО

4. ССБ в партньорство с Национал-
ния център за рехабилитация на слепи 
- Пловдив да: 

А) информира членовете на органи-
зацията за предлаганите услуги в Цен-
търа и насочва незрящите за включване 
в курсове за основна рехабилитация и 
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професионално обучение, провеждани 
от него;

Срок - постоянен
Отговорници – председателят на 

ССБ, председателите на РО и ТО и 
управителят на НЦРС - Пловдив 

Б) организира семинар за обучение 
на кадрите, работещи в центровете за 
социална рехабилитация и интеграция. 

Срок - юни
Отговорници - председателят на 

ССБ и управителят 
на НЦРС - Пловдив 

5. Съюзът на слепите в България 
да разширява гамата на предлагани-
те помощно-технически средства и да 
поддържа необходимата информация 
за тях в сайта на организацията. Сдру-
жението да осигурява финансов ре-
сурс от бюджета си и дарители за без-
възмездно или при облекчени условия 
предоставяне на помощно-технически 
средства на членовете на организа-
цията. 

Срок - постоянен
Отговорници - председателят на 

ССБ и председателите на РО 

     6. Да продължи дейността за по-
добряване на достъпността на архите-
ктурната и транспортна среда. Комисии 
от съюзни членове, притежаващи не-
обходимата експертиза, периодично да 
извършват оглед и оценка на населе-
ните места и да съставят протоколи за 
наличните бариери. Председателите на 
РО и ТО да провеждат срещи с кметове, 
главни архитекти, общински съветници, 
дирекциите „Устройство на територията” 
и други с цел акцентиране на внимани-
ето им върху необходимостта урбанизи-
раните територии да бъдат достъпни за 
хората с нарушено зрение.  Да се сле-
ди за ефективното прилагане на Наред-

ба № 4 от 1.07.2009 г. за „Проектиране 
и поддържане на строежите в съответ-
ствие с изискванията за достъпна среда 
за населението, включително за хората 
с увреждания”, чл. 9 от Конвенцията за 
правата на хората с увреждания на ООН 
и транспортните регламенти на Евро-
пейския съюз.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
председателите на РО и ТО 

IV. ИНФОРМАЦИОННА, 
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И 

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Да продължи издаването на спи-
сание „Зари” на пълноцветен печат като 
печатен орган на ССБ. То трябва да 
предлага информация за:

А) Организационния живот на сдру-
жението

Б) Дейността на ССБ в областта на 
защитата на правата на хората без зре-
ние

В) Проведени интервюта с предста-
вители на държавната и общинска власт, 
отнасящи се до секторните политики за 
социално включване на хората със зри-
телни проблеми

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

Д) Постижения в сферата на офтал- 
мологията 

Е) Постижения на незрящите в об-
ластта на поезията и прозата

Ж) Позиции на членове на ССБ по 
политиката на организацията и диску-
сионни въпроси 

З) Други.
Срок - постоянен

Отговорници - 
председателят на ССБ 

и редакция „Зари”  
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2. За гарантиране правото на достъп 
до информация на членовете на сдруже-
нието да бъдат издавани традиционни-
те:

А) брайлови списания: „Зари“, „Кръ-
гозор“, „Спортен преглед“, „Вариант“, 
„Женски свят“, „Минерва“,  „Светулка“; 
„Есперанта файреро”;

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
редакция „Зари” 

и управителят на 
„УСПЕХ ФИЛТЪР 

ССБ” ЕООД - София

Б) говорещите списания: „Зари“, „Съ-
временност“, „Знание“, „Литературен 
калейдоскоп“, „Домашен съветник“, „На-
блюдател“, „Булгара есперантисто“;

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
редакция „Зари” и 

ръководителят 
на студиото за запис 

на говорещи книги

3. През настоящата година в студио-
то за запис на говорещи книги да бъдат 
произведени 100 - 120 нови и възстано-
вени заглавия от Златния фонд.  

Срок - постоянен
Отговорник – ръководителят на 

студиото за говорещи книги

4. Да се организира абонаментна 
кампания за плоскопечатните и брайло-
ви издания на говорещи книги и списа-
ния за личната фонобиблиотека. 

Срок - октомври и ноември
Отговорник – 

ръководителят на студиото за 
запис на говорещи книги 

и редакция „Зари”

5. Да се утвърди и разшири предла-
гането на новата услуга за достъп до фо-
нобиблиотеката чрез интернет. 

Срок - постоянен
Отговорник – ръководителят на 

студиото за говорещи книги

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

Срок - постоянен
Отговорник – ръководителят на 

студиото за говорещи книги

7. Да продължи безвъзмездното раз-
пространяване на софтуерния продукт 
и обучението на членове на ССБ за ра-
бота с българоговорещия синтезатор в 
Windows среда.

Срок - постоянен
Отговорник – ръководителят на 

студиото за говорещи книги

8. По повод Деня на белия бастун 
- 15 октомври, 13 ноември - Световния 
ден на слепите, и 3 декември - Световен 
ден на хората с увреждания, да се орга-
низират пресконференции, антидискри-
минационни кампании, концерти, спорт-
ни състезания, изложби с произведения 
на членове на сдружението, конкурси за 
писане и четене на брайл, срещи с пред-
ставители на институции и други с цел 
популяризиране на възможностите на 
хората със зрителни увреждания и пред-
ставяне на техните проблеми. 

Срок – октомври - декември
Отговорници – 

председателят на ССБ, 
председателите на РО и ТО

9. Да се полагат системно усилия 
за привличането на млади членове 
в художествено-творческата дейност 
на организацията. Регионалните орга-
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низации, в които няма развита такава 
дейност, да обсъдят с управителните 
съвети и актива възможностите за съз-
даването на певчески и инструментал-
ни състави.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО

10.  Да се организират 60 - 70 участия 
на действащите художествено-творче-
ски състави и индивидуални изпълните-
ли в концерти, регионални и национални 
фестивали, певчески конкурси, събори и 
други.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО

11. РО да организира 30 - 40 спортни 
състезания между членовете си по прак-
тикувани в организацията спортове. Те 
трябва да положат усилия да осигурят 
финансиране от общините за провежда-
не на турнири с участието на отбори от 
други региони.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО

12. Организацията да продължи да 
подкрепя спортните клубове и федера-
цията „Спорт за хора със зрителни ув-
реждания“ в процеса на осигуряване на 
трайни финансови източници за дей-
ността им. Съвместно да бъдат органи-
зирани:

А) Световно отборно първенство по 
шахмат

Срок - 20 - 31 юли
Отговорници: председателят 

на ССБ, председателите на 
федерация „Спорт за хора със 

зрителни увреждания“ и РО София 
и завеждащият международната 

дейност на ССБ

Б) Държавно първенство по колоез-
дене - тандеми, финансирано по проект 
на АХУ

Срок – 15 - 17 юни
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
председателят на Спортен клуб 

„Бялата лястовица” 
и председателят на РО Габрово

В) Държавно първенство по шахмат, 
финансирано по проект на АХУ

Срок - 31 май - 3 юни
Отговорници – 

председателят на ССБ, 
председателят на федерация 

„Спорт за хора със 
зрителни увреждания“

Г) Държавно първенство по спортен 
риболов, финансирано по проект на АХУ

Срок -  3 - 6 юли
Отговорници – председателят на 

ССБ, председателят на Спортен клуб 
за хора със зрителни увреждания - 

Шумен и ръководителят на ЦСРИ 

Сдружението да съдейства за ор-
ганизирането на спортни състезания и 
участието в международни първенства.  

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
председателят на 

федерация „Спорт за хора със 
зрителни увреждания“

13. ССБ да окаже финансова помощ 
на федерацията „Спорт за хора със зри-
телни увреждания” за организиране на 
годишното отчетно събрание. 

Срок – ноември - декември
Отговорници - председателят на 

ССБ, председателят на федерация 
„Спорт за хора със зрителни 

увреждания“
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14. При наличие на интерес и финан-
сови възможности да се закупят велоси-
педи тандеми за почивните бази на ССБ. 

Срок - декември
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
управителите на почивните бази

 15. Да се организират 50 - 60 турис-
тически похода и екскурзии до природни 
местности, исторически забележително-
сти, културни паметници и други.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО и ТО

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ 

УСЛУГИ.
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И 

ПОЧИВНО ДЕЛО

  1. Ръководството на ССБ и РО сис-
темно да разпространяват сред члено-
вете на организацията информация за 
действащи програми, осигуряващи за-
етост на хора с увреждания, финанси-
рани от:

А) Агенцията за хората с увреждания
Б) Агенцията по заетостта и нейните 

структури в страната
В) Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”.
Да бъде оказвана подкрепа при на-

миране на работодатели и изготвяне на 
проекти.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
председателите на РО

2. Да се разширят контактите с рабо-
тодатели, желаещи да наемат хора със 
зрителни увреждания. Председателите 
на РО да ги запознават с действащите 

програми на Агенцията за хората с ув-
реждания и Агенцията по заетостта.  

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО

3. Регионалните организации да тър-
сят възможности за подпомагане на нужда-
ещите се съюзни членове в пари и натура.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателите на РО и ТО

4. ССБ да сключи договор с Агенция-
та за хората с увреждания за осигурява-
не на средства за изплащане на целева 
помощ за придружител по чл. 44, ал. 1, 
т. 4 от Закона за интеграция на хората 
с увреждания на лицата с намалена ра-
ботоспособност над 90% вследствие ув-
реждане на зрението. Регионалните и 
териториалните структури да организи-
рат процеса по набиране на молби, де-
кларации и служебни бележки и изпла-
щане на средствата на правоимащите.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
председателите на РО и ТО

5. Да се създадат подходящи усло-
вия за почивка на членовете на органи-
зацията в почивните бази на ССБ и полз-
ване на правото им за балнеолечение и 
рехабилитация съгласно Закона за ин-
теграция на хората с увреждания и пра-
вилника за неговото прилагане.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
председателите на РО

6. Организацията да оказва съдей-
ствие на своите членове за:

А) ползване на услугите на социал-
ния патронаж;
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Б) осигуряване на личен или социа-
лен асистент, домашен помощник и др.; 

В) ползване на офталмологични или 
друг вид медицински услуги; 

Г) настаняване в старчески домове.
Срок - постоянен

Отговорници - 
председателите на РО и ТО

VI. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да разшири партньорството 
с национално представителните органи-
зации на и за хора с увреждания и други 
НПО, работещи в областта на интеграция-
та на хората със специфични възможнос-
ти. Организацията да полага усилия за ре-
ализиране на съвместни проекти и обмен 
на информация за добри практики. Сдру-
жението ни да се включва при организи-
рането на събития, насърчаващи защита-
та на човешките права, протестни акции, 
антидискриминационни кампании, диску-
сионни кръгли маси, семинари и други. 

Срок - постоянен
Отговорник - 

председателят на ССБ

2. ССБ да продължи изграждането на 
двустранни партньорски взаимоотноше-
ния с национални организации на слепи 
от региона и да работи за издигане на ро-
лята на Балканския консултативен коми-
тет като инструмент за отстояване на ин-
тересите на организациите в Югоизточна 
Европа. В тази връзка да се организират:

А) Заседание на Балканския консул-
тативен съвет в Солун, Гърция

Срок - юли
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
ПАНЕЛИНСКИЯТ СЪЮЗ - Гърция и 

завеждащият международната дейност

Б) Среща в София на председатели-
те на организациите на слепите от Бъл-
гария, Македония, Сърбия, Босна и Хер-
цеговина и Черна гора.  

Срок - март
Отговорник - 

председателят на ССБ

В) Да се организира посещение на 
Рудолфо Катани - член на борда на Ев-
ропейския форум на хората с уврежда-
ния и председател на комисията за връз-
ки с ЕС към борда на ЕС на слепите по 
повод националния протест на хората с 
увреждания в София.

Срок – 10 - 11 април
Отговорник - 

председателят на ССБ

Г) Да се организира заседание на Ко-
мисията за връзки с Европейския съюз 
към борда на ЕС на слепите в Обзор, 
България.

Срок - септември
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
завеждащият 

международната дейност

3. Представител на ССБ да участва в 
заседанието на Комисията по правата на 
хората със зрителни увреждания. 

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на КС и 
завеждащият 

международната дейност

 4. Представител на ССБ да поддър-
жа интернет обмен на информация за 
правата на хората със зрителни увреж-
дания и добрите практики към Европей-
ския съюз на слепите.

Срок - постоянен
Отговорник - завеждащият 

международната дейност
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5. Представители на ССБ да участ-
ват в международни конференции и се-
минари по въпросите на образованието, 
професионалното обучение, трудовата 
реализация, развитието на информа-
ционните технологии, помощно-техниче-
ските средства и други.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
завеждащият 

международната дейност

6. Във връзка с председателството 
на България на Съвета на Европа пред-
седателят на ССБ, по искане на Евро-
пейския съюз на слепите, да внесе пакет 
от предложения за изменение и допъл-
нение на: Директива за Европейски Акт 
за достъпност (ЕАД) - 2015/0278/COD. 
Документите да се връчат на: 

- Бисер Петков - министър на 
МТСП 

-  Лиляна Павлова - министър за 
Българското председателство на 
Съвета на Европа

-  Надежда Харизанова - експерт 
в отдел „Интеграция на ХУ” – 
МТСП

- Мария Колева - пълномощен 
министър, заместник постоянен 
представител на Република Бъл-
гария към Европейския съюз, 
представител в КОРЕПЕР-I (Ко-
митет на постоянните представи-
тели на правителствата на дър-
жавите-членки на ЕС)

- Маргарита Дилковска - пълномо-
щен министър - заетост, трудово 
право и социален диалог, ЕИСК 
(Постоянно представителство на 
България към ЕС)

- Иванка Ташева – първи секретар, 
групата на дипломат Мертенс, 
обща координация по КОРЕ-
ПЕР-І (Комитет на постоянните 

представители на правителства-
та на държавите-членки на ЕС)

- Ева Майдел – член на Комисията 
на ЕС „Вътрешни пазари и защи-
та на потребителите”.

Срок - април
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
завеждащият 

международната дейност

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
НА ССБ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ИМУЩЕСТВОТО МУ

1. Ръководството на сдружението си-
стемно да контролира изпълнението на 
приетия бюджет и да внася тримесечни 
отчети за изпълнението му в УС на ССБ. 

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
главният счетоводител на ССБ

2. Ръководството на организацията 
да работи за осигуряване на годишна 
субсидия от Държавния бюджет за дей-
ността на организацията през 2019 г.

Срок – юли - август
Отговорници - председателят на 

ССБ и главният счетоводител на ССБ

3. Да се направят постъпки пред кме-
товете и общинските съвети за осигуря-
ване на средства от бюджетите им за 
финансиране на мероприятия на регио-
налните и териториални структури. 

Срок - юли
Отговорници - 

председателите на РО

4. С цел увеличаване на приходите 
от съюзно имущество да продължи дей-
ността по:

А) предлагането за продажба на не-
използвани обекти; 
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Б) събирането на приходи от отдаде-
ните под наем имоти; 

В) извършване на неотложни ремон-
ти с приходи от наеми, дарители, проек-
ти и други източници.

Срок - постоянен
Отговорници - 

председателят на ССБ, 
управителите на „УСПЕХ ССБ 

ХОЛДИНГ” ЕООД и клоновете му

 5. С цел реализация на бъдещи ин-
вестиционни проекти да се разработят 
подробни устройствени планове на обек-
ти, собственост на ССБ – ПС „Шипковски 
минерални бани”, хотел „Хоризонт” - Об-
зор, ПС „Поп Харитон” - Дряново и „УС-
ПЕХ ССБ ХОЛДИНГ” ЕООД - клон Русе.

Срок - декември
Отговорници - 

председателят на ССБ 
и управителите 

6. С цел предотвратяване на свла-
чищни процеси в Почивна станция „Поп 
Харитон” - Дряново да се осигури финан-
сиране за проектиране и изграждане на 
подпорна стена и терасиране на терена. 

Срок - декември
Отговорници - 

председателят на ССБ и 
управителят на ПС „Поп Харитон”

VIII. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

През периода е необходимо да се про-
дължи работата в следните направления:

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

Срок - постоянен
Отговорници – 

председателят на КС и 
председателите на РКС

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

- познаването на Устава, норматив-
ните документи и изпълнението на ре-
шенията на органите на ССБ;

- спазването на финансовата дисци-
плина – приходи и разходи по приетия 
бюджет, правилното изразходване на 
всички средства и тяхното отчитане; 

Срок - постоянен
Отговорници – председателят на 

КС и председателите на РКС

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

мо имущество - собственост на ССБ; 
- увеличаването на приходите от от-

дадено по наем съюзно имущество;
- получаването, ползването и погася-

ването на кредити, получени от търговски-
те дружества на ССБ и техните поделения.  

Срок - постоянен
Отговорници – председателят  

на КС и председателите на РКС

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

- извършват цялостни или тематични 
проверки; 

- провеждат периодично съвместни 
съвещания - семинари с председатели-
те на РКС, на които да се разглеждат 
въпроси за практическото приложение 
на вътрешносъюзните нормативни доку-
менти, промените в тях, както и резулта-
тите от извършените проверки.

- внася информации в УС на ССБ за 
констатациите от извършените от КС про-
верки с предложения за решения и препо-
ръки за предприемане на мерки за отстра-
няване на  допуснати грешки и нарушения.

Срок - постоянен
Отговорници – 

председателят на КС и 
председателите на РКС
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Като обикновен български профе-
сор, който няма достъп до медиите, не 
е интересен за тях, не дава по няколко 
интервюта на ден и чиято статия в защи-
та на българските учители по време на 
стачката им през 2007 г. бе отхвърлена 
от централните вестници, имам осно-
ванието и правото да извикам на висок 
глас това, което искам да кажа на обще-
ството по повод протеста на майките. На 
15.06 2018 г. депозирах в редакцията на 
вестник „24 часа“ една моя статия с раз-
лично мнение от пристрастния, кресли-
вия и еднообразен медиен хор в защита 
на тези майки. В продължение на повече 
от 10 дни тези иначе славни „борци“ за 
свободата на словото не благоволяват 
да ми отговорят и не вдигат посочения 
телефон на журналистката Цветелина 
Стефанова. Нормално е да има несъг-
ласни с моето становище, но нали това 
е демокрацията. Нереформираните иди-
отски български медии са по-виновни от 
политиците, защото насъскват хората 
едни срещу други и манипулират инфор-

мацията, рушат държавните институции, 
избягват истинските проблеми, слугуват 
на различни политически шайки, анти-
възпитават обществото - като героизи-
рат нарушителите, престъпниците, него-
дяите и мързеливците, налагат езика на 
омразата и съсипват българския език. За 
да се противодейства на родните болни 
медии, както никога досега, нашето об-
щество се нуждае от нови медии с нови 
хора, каквито в България има. Ще завър-
ша това встъпление с изречение в сти-
ла на ранния езиков стил на „любимия 
вестник” - „24 часа” отказва да публикува 
моята статия май…“. 

Образът на майката в народно-
то творчество, в нашата литература и 
съзнанието ни винаги е представен в 
най-положителната си страна. Днес, във 
времето на променените и разрушаващи 
се ценности, настъпи деформация и на 
тази свещена личност. Силно вярвам, че 
у нас, въпреки семейната криза, мнозин-
ството родители са достоен пример за 
правилно отглеждане и възпитание на 
децата си. На фона на натрапващия се 
в част от нашето общество модел „всеки 
срещу всеки“ стигнахме дотам, че част 
от родителите наставляват и воюват 
срещу учителите, лекарите и социални-
те работници, като отдавна са забравили 
своите отговорности и задължения и за 
провалите си вечно обвиняват другите и 
най-вече държавата. Не бедността, а не-
добросъвестните родители създадоха и 

ОТЗВУК

МАЙКИТЕ ИСКАТ 
ПАРИ, ПАРИ И ПАК ПАРИ

проф. дпн Владимир Радулов
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хрантутят 160 000 шляещи се паразити, 
безделници и мързеливци.

В тази пъстра картина на организа-
ции-ментета за хора с увреждания, па-
циентски сдружения-ментета, фондации, 
фирми и дори партии-ментета, в които 
не се знае кой кой е, какво иска и какво 
прави, нещата в семейството май вървят 
към матриархат, защото през последните 
години гласовете на бащите замлъкнаха 
за сметка на модерните български майки. 
Получи се така, че не децата, а майките 
са солта на българската земя, но никой 
не обясни на обикновените хора дали 
майките върнаха на държавния бюджет 
двата милиона лева, които откраднаха 
уж от „непознаване на нормативните до-
кументи на детските градини”. Както се 
казва - било, каквото било. 

Сега на мода са друга група майки 
– тези на децата с увреждания. Разби-
ра се, не всички, но една малка радика-
лизирана група от тях, подстрекавана от 
хора, които искат, но са некадърни да 
управляват, и особено от някои медии, 
ни залива със силни истерични крясъ-
ци, театрални сълзи, демагогия и дори 
лъжи. Всъщност в България масово се 
лъже. Лъже се за фалшивата бедност, за 
истинското богатство, за допълнителни-
те доходи, за жизнения стандарт и про-
чее. Въпросните майки се държат така, 
като че ли преди тях в България никога 
не е имало деца с увреждания с техните 
родители, никога не е имало специални 
грижи и образование. Забележете, че 
тези радикални юначки не оплакват де-
цата си, а най-вече себе си като мъче-
ници и светици. Така можем да си обяс-
ним лозунга им „Системата ни убива“. 
Те искат да се грижат за децата си не 
чрез директни грижи, а чрез повишаване 
на качеството на личния им живот. Тези 
„майки“ са забравили, че тяхното основ-
но задължение е да правят всичко въз-
можно за отглеждането и възпитанието 
на децата си, а не да ги използват като 
търговска стока, което не е нищо друго 
освен греховно престъпление. Те се оп-

лакват, че са затворници на децата си, 
но не съзнават, че са ги превърнали в 
нещо по-лошо – в роби на увреждането 
им. 

Нито една от протестиращите дами 
не сподели какво е направила за подо-
бряване на живота на детето си и какви 
резултати е постигнала. Тогава те ще 
имат основанието да настояват какво 
още следва да се направи. Не чуваме да 
говорят за учебни и рехабилитационни 
програми, за дискриминацията, стигма-
тизирането на уврежданията и интегри-
рането. Те искат само едно: пари, пари и 
пак пари - и то в брой! 

В дългогодишната си дейност се ска-
рах с две майки. Първата плюеше всич-
ко и всички, но не беше научила 12-го-
дишната си дъщеря да ползва тоалетна, 
а тя можеше да се движи. Другата май-
ка обличаше 38-годишния си син, кой-
то донякъде бе в състояние сам да си 
изкарва прехраната, но никой не го ис-
каше, защото беше в крайна физическа 
зависимост. Майките искат държавата 
да им плаща кариерата. Те твърдят, че 
трябва да имат възможност за кариера, 
но искат държавата да им дава пари за 
детегледачка или гувернантка, да купува 
спомагателните материали, лекарства-
та и храната на детето. Т.е. други да се 
грижат и да му мислят, защото тя трябва 
да има време за любимо професионал-
но занимание и суетен живот. Опитът ми 
като професионалист и човек с увреде-
но зрение показва, че майката трябва да 
избира, като се посвети или на детето 
си, или на кариерата си, поемайки лич-
на отговорност. Майка ми не работеше, 
за да ми чете уроците по време на гим-
назиалния курс, тъй като тогава нямаше 
съвременния достъп до информация. 
Днес има възможност майката да се гри-
жи за детето и да прави кариера в полза 
и на други деца с увреждания. Защо тези 
протестиращи майки не завършат специ-
ална педагогика, социални дейности или 
дори сестрински колежи? Практиката 
показа, че има единици от тях, които са 
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образец на специалисти в тези области, 
полезни за детето си и за обществото.

Сред множеството абсурдни искания 
на майките изпъква това - всяко лице с 
увреждания да има личен асистент, кое-
то на практика означава да захвърлим 
концепцията за развитие на самостоя-
телен и независим живот, рехабилита-
ционните програми, образователното и 
социалното включване, като признаем 
стопроцентовата непълноценност и не-
способност на тази група. Няма държава 
нито в историята, нито днес, която да е 
в състояние пасивно да обгрижва и хра-
ни всички хора с увреждания от люлката 
до гроба. Властолюбивите дами искат те 
да избират асистента на детето си, което 
означава специалистите да полагат уси-
лия за обективно и качествено оценява-
не, преодолявайки всевъзможни барие-
ри, а майките като жури на модно ревю 
да взимат крайното решение. В екипната 
работа родителят е загрижен партньор, 
а не командващ.

Майките се оплакват, че плащат на 
частни логопеди, но премълчават, че 
държавната логопедична помощ за де-
цата им е безплатна. Ако този тип подпо-
магане е недостатъчен, защо не насто-
яват той да се подобри? Завладени от 
синдрома за придобитата заучена без-
помощност, тези майки премълчават и 
не произнасят нито една дума на благо-
дарност и положителна оценка за месеч-
ната парична помощ от 930 лв. на деца-
та с дълбоки увреждания до 18 години. 

Категорично и безрезервно трябва да 
бъде подкрепено тяхното искане лицата 
над 18 години да получават определено 
материално подпомагане, но според мен 
това следва да се отнася само за тези с 
множествени увреждания и то въз осно-
ва на индивидуална оценка.

Палатковите майки като морални и 
чувствителни хора трябва да отговорят 
на следните въпроси: 

- Защо мълчаха и не пророниха нито 
една сълза за трагедията в Могилино? 

Майките се оплакват, че плащат на частни логопеди, но премълчават, че 
държавната логопедична помощ за децата им е безплатна. Ако този тип 

подпомагане е недостатъчен, защо не настояват той да се подобри?
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- Защо мълчаха, когато недобросъ-
вестен родител в съучастие с някои медии 
предизвика измисления скандал за педо-
филство в Четвърто помощно училище в 
София и никой не се извини за това? 

- Защо мълчаха, когато законода-
телни самозванци трансформираха към 
по-лошо ресурсните центрове за приоб-
щаващо образование - като че ли те не 
са предназначени за техните деца? 

- Защо не настояват за развитие 
на мрежата от служби за ранно въз-
действие, които безплатно подпомагат 
обучението на детето вкъщи и подготов-
ката на родителите?  

Отговорът е прост - защото няма 
пари и келепир в тая работа.

На всичкото отгоре тези майки нагло 
демонстрират своето его и некомпетент-
ност, като откриват фронт срещу орга-
низациите на и за хора с увреждания, 
злобно обвинявайки ги, че те работели 
за държавата, а не за своите членове. 
Кой друг е направил повече за тези хора 

от съюзите на слепите, глухите и инва-
лидите? 

Да не забравяме, че в тази страна 
има и други хора със специални потреб-
ности. Според изследване на амери-
канските учени Хигинс и Балард (1997) 
обществото подрежда по тежест стра-
данията по следния начин: ракови за-
болявания, СПИН, Алцхаймер, слепота 
и след това всички останали страда-
ния. За съжаление в момента усилия-
та за разработка на нов закон за хора-
та с увреждания бяха натикани в един 
порочен неправилен четириъгълник от 
противоречиви интереси. Лекарите от 
бившата ТЕЛК имат огромна вина за хо-
рата с фалшиви увреждания, но техният 
инстинкт за запазване на статуквото е 
пословичен и пречи за появата на ново 
специално законодателство. В близкото 
минало един член на очна ТЕЛК попита: 
„Как сляп човек ще работи с компютър? 
Ами ако го удари ток?“. Това е социална-
та оценка на тези „специалисти“. 

Не чуваме да говорят за учебни и рехабилитационни програми, за 
дискриминацията, стигматизирането на уврежданията и интегрирането. 

Те искат само едно: пари, пари и пак пари - и то в брой! 
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По време на палатковия лагер се по-
яви и четвърта страна на четириъгълни-
ка - организации на и за хора с уврежда-
ния, въпросните майки, бившите ТЕЛК-
ове и омбдусманът на републиката Мая 
Манолова, чиито безспорни успехи не 
оправдават нейната самодейна солова 
акция в забъркването й в подкрепа на 
исканията на майките. Манолова и май-
ките искат да решават проблемите без 
участието на пряко засегнатите хора. 
Нейното изявление по BTV, че „Хората 
с увреждания не могат да се защита-
ват“ звучи цинично, което изисква не-
забавно извинение. Вместо да обедини 
усилията на всички групи, Манолова се 
вживява като майка на нацията, всява 
разделение, създавайки отделно зако-
нодателство за майките, като задълбо-
чава кризата и увеличава общественото 
напрежение. Ще бъде много по-добре, 
ако г-жа Манолова накара задрямалите 
й сътрудници да излязат от безделието 
си и да ми отговорят на жалбата, което 
чакам от години.

Майките продължително оплюваха 
социалната политика на страната, но ко-
гато министър Петков си подаде остав-
ката, със скок на лъвици те започнаха да 
го бранят, като доказваха колко хуманен, 
компетентен и добронамерен бил той. 

Подобна демагогия няма нужда от ко-
ментар. 

В заключение може да се обобщи 
следното: 

1. Създаването на ново специално 
законодателство е възможно и ефектив-
но само с прякото и ключово участие на 
организациите на хората с увреждания.

2. В новата нормативна уредба след-
ва да доминират не медицинските, а со-
циалните дефиниции за уврежданията 
въз основа на Международната класи-
фикация на функционирането, уврежда-
нията и здравето (ICF). 

3. Крайно необходимо е да се напра-
ви сериозен одит на тъй наречените на-
ционално представителни организации 
на хората с увреждания, за да се уста-
нови къде отиват парите на българските 
данъкоплатци.

4. Нека протестиращите майки да 
декларират своето материално състоя-
ние, за да се види равнището на тяхната 
бедност. Мястото на тези майки не е в 
площадните палатки, а при децата им и 
около масата на добронамерените раз-
говори заедно с всички заинтересова-
ни. Не са нужни ултиматуми и шантажи, 
а човешка реч като Божи дар, която е 
по-силна и градивна от алчността, кря-
съците и злобата.

 Вместо да обедини усилията на всички групи, Манолова се вживява като 
майка на нацията, всява разделение, създавайки отделно законодателство за 
майките, като задълбочава кризата и увеличава общественото напрежение
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Публикацията във вестник „Марица” 
за това как се разпределят парите в Ко-
операцията на слепите и организираните 
там екскурзии здраво разбуни духовете 
в нашата общност. Реших и аз да взема 
думата и ще започна с несъгласието си с 
крайните мнения. 

За начало ще цитирам написаното от 
Виктор Любенов: „Срам ме е от познатите, 
приятелите, колегите, от хората на улица-
та, защото когато разберат за тия педо-
филщини и идиотщини, ще си помислят, 
че и аз съм от тия слепи, които търпят 
това положение в национално предста-
вената организация на слепите, коопера-
цията, НПК или каквото и да е там мафи-
отско формирование с благословията на 

всички правителства. Хората на улицата 
не знаят кой е член на кооперацията на 
слепите и кой не е. Съвсем естествено е 
да си помислят, че всички слепи са в тая 
кооперация...”. 

Човекът е така устроен, че е склонен 
в много случаи да генерализира своите 
становища и преценки. И никой не може 
да накара хората, които виждат, стига те 
да са така настроени да мислят, че след 
като еди-кой си сляп е способен да на-
прави това и това, то следователно всич-
ки слепи са способни на същото. Само че 
тези генерализации са много по-чести и 
много по-лесни, когато става дума за при-
писване на лоши характеристики на сле-
пите или хората от подобни групи. И мно-

ЛИЧНО МНЕНИЕ

МОЖЕ ДА СМЕ СЛЕПИ, 
НО НЕ СМЕ ИДИОТИ

Петър Стайков
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го по-редки са случаите, в които някой, 
който ме срещне, ще си помисли, че щото 
съм сляп и аз мога да пея като Орхан Му-
рад или, Боже опази, Рей Чарлз или Сти-
ви Уондър. 

Това, което се случва днес с наши 
познати от средите на слепите, е непри-
емливо, бих казал в голямата си част не-
морално и от чисто човешка гледна точка 
осъдително. 

Но, уважаеми слепи братя и сестри, 
хайде да престанем да се самобичува-
ме, да се самоунижаваме, да се само- 
осъждаме, да се натискаме групово в 
калта на обществото, защото, видите ли, 
имало някои слепи, които вършат грозни 
дела, а може би дори и престъпления. 

Аз лично преди всичко съм Петър 
Стайков с всичко добро и лошо, което 
нося в себе си, и съм такъв не защото съм 
сляп, а съм си такъв под въздействието 
на много фактори. 

Аз не мога да накарам хората на ули-
цата да се отучат от това да приписват 
към една и съща група различни хора 
само поради това, че и те, както и някои 
други членове на групата, са лоши, немо-
рални и така нататък. В края на краищата 
това е проблем на тези, които си мислят 
така, а не е мой проблем. И аз, естестве-
но, бих могъл да се срамувам от това, че 

съм сляп също като Асен Стоянов и Ми-
хаил Кърлин (апропо - Красимира Ива-
нова изобщо не е сляпа), но вероятно би 
трябвало да се срамувам и от това, че 
съм член на едно общество, в което много 
хора са способни да заклеймяват даден 
човек само защото по някакъв свой вън-
шен белег той им приличал на някой друг. 

И още нещо - Виктор акцентира на 
това, че те са ръководители на органи-
зация, организации на слепи и всеки от 
нас би трябвало едва ли не да си сложи 
значка на ревера с надпис „Не съм от тях” 
или „От тях съм, но не ги подкрепям”. Да, 
вярно е, че Кърлин и Красимира не биха 
могли да получават такива възнагражде-
ния, ако не бяха начело на кооперацията, 
но извинете ме - другият герой от сагата, 
обвиненият в педофилия, защо си е поз-
волявал да се занимава с това!? Дали 
защото е бил председател на контролния 
съвет, или щеше да го прави и да не беше 
на такъв висок пост!? Нима никой вече не 
помни, че преди години един възрастен, 
напълно незрящ член на ССБ влезе в за-
твора за блудство с родната си дъщеря, 
нима вече никой не помни, че осъдени-
ят като сериен убиец Иван Павлов беше 
слабовиждащ работник в ПП „Успех”, 
че дори беше станал и член на партия-
та столетница!? Нима днес вече никой 
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не помни, че в средата на деветдесетте 
една незряща самотна майка, макар и 
само като подставено лице, беше начело 
на една голяма пирамида и поне по до-
кументи беше извършила огромно коли-
чество измами, и притежаваше солидно 
финансово състояние!? 

Те също бяха слепи и никой от тях не 
беше на ръководни позиции в нито една 
от организациите на слепите в България. 
Трябваше ли и заради тях да се сраму-
вам!? Нямаше ли тогава да си кажат по-
знати и случайни хора, че и аз, след като 
съм сляп, също съм блудствал, също съм 
убивал или мамил? 

И все в тоя ред на мисли всички оне-
зи хора и тези, за които говорим днес, са 
чистокръвни българи и български гражда-
ни. Трябва ли при това положение да се 
срамувам и от това, че съм българин!? Да 
не говорим, че освен слепите има толкова 
много българи - и обикновени хора, и хора 
от висшите ешелони на властта, които, 
ако си спомним стария виц, са на свобода 
само поради това, че все още не са съ-
брани доказателствата срещу тях. 

И вместо да се самоунижаваме със 
самопогубващи ни съждения, не е ли по-
добре да използваме случая и да поз-
дравим неколцината, които преодоляха 
страховете си, пребориха се първо със 
самите себе си и вместо да се покорят и 
тихичко да си платят за волнодумството, 
се взеха в ръце, обединиха усилията си 
и доказаха, че когато действат заедно и 
организирано, дори и слабите са способ-
ни да се противопоставят на тези, които 
имат и властта, и парите в днешното ни 
общество. 

Не е ли по-добре да кажем браво на 
Павел Чемишанов, Хари Хараламбов, 
Силвия Чаушева, Мария Бишкова, мисля, 
че има и други, но не ги помня, за което 
искрено им се извинявам. 

Ако се върна на един отколешен спор 
в нашите редици, ще кажа, че тяхното 
поведение показва на всички кой е на-
чинът, по който можем да се противопос-
тавим, силно казано, на злото или поне 
на това, което не ни харесва и което не 
одобряваме. 

Искам да обърна внимание на всич-
ки четящи колеги да не си мислим, че за-

платите, наградите и пътуванията, дали 
повод за тази дискусия, са извършени в 
нарушение на действащите в България 
закони. Това са опитни хора и те добре 
са си вързали гащите! От тая гледна точ-
ка трябва да нямаме илюзии, че някой 
журналист, някой министър, че дори и 
някой министър-председател би могъл 
да ни реши проблемите. „Делото за спа-
сяване на давещите се е дело на самите 
давещи се”. 

Кой утре ще ръководи кооперация-
та зависи единствено и само от нейни-
те член-кооператори. И колкото повече 
умни, позитивни, решителни и добре са-
моорганизирали се член-кооператори се 
явяват на заседанията на висшите ръко-
водни органи на кооперацията, толкова 
по-сигурно ще бъде, че все по-малко и 
по-малко ще бъдат ръководителите, кои-
то ще си позволяват неприемливите за 
членовете волности. 

И обратното - ако всичко умно, грамот-
но, работливо, готово да отстоява своите 
права и идеи напусне кооперацията, а и не 
само нея, толкова по-лесно и по-дълбоко 
ще се окопаят там хората, които искат да 
я използват само за себе си. Да речем, че 
всички напуснем Съюза на слепите и ко-
операцията, а самата България не ни ли 
дава всекидневни примери за това, че и 
от нея трябва, колкото се може по-бързо, 
да бягаме!? Аз не искам да бягам нито от 
България, нито от различните организа-
ции на слепите, пък и други, към които по 
един или друг повод принадлежа. Аз ис-
кам да си остана тук поне до края на жи-
вота си, а за после ще помислим. 

Не искам да звуча назидателно и моля 
да бъда извинен, ако случайно съм засег-
нал някого. Направил съм го не от лошо и 
не от неуважение, а точно обратното. Пи-
шейки, се отнасям с уважение и чисто чо-
вешко разбиране към всички. И накрая - 
нямам никакви претенции написаното тук 
да е нещо безспорно и претендиращо за 
изречено от последна инстанция. Казвам 
своето мнение, на никого не го натрапвам 
и нямам илюзията, че то изразява мнени-
ята на някакво мнозинство. 

С пожелания за хубаво лято и по-при-
ятни дни!
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Конкретните примери за старите ни 
съюзни председатели, цитирани от 
Сотиров, са много трогателни и по-

учителни, но носталгията по отминали-
те времена не върши работа в днешния 
меркантилизиран век със съвсем друг 
жизнен стандарт и ценностни нагласи, 
владеещи обществото. Нека не забра-
вяме и че тогава тези ръководители 
за почти всяко начинание са търсили 
спомоществователи (дарители), а и ав-
торът не споменава с какви доходи са 
преживявали. 

В своята статия господин Сотиров се 
явява като героичен защитник на съюз-
ната хазна от попълзновенията на пред-
седателите сребролюбци. Само преди 
по-малко от две години УС на ССБ лан-
сира идеята на териториални организа-
ции, които по едни или други причини 
не могат да излъчат председател, да се 
назначава платен зрящ координатор без 

сътрудник. Дори да е на половин мини-
мална заплата, тя би била по-висока от 
сумарната стойност на хонорарите на 
председателя и сътрудника му, взети за-
едно. На този фон призивите на съчини-
теля на този материал за безвъзмезден 
труд на председателите изглеждат доста 
хвърковати.

На автора едва ли му е неизвестно, че 
в „нормалните” европейски страни като 
в Германия например хората с наруше-
но зрение получават от провинциалните 
правителства, независимо от доходите 
и материалното си състояние, така на-
речените пари за слепи (блинденгелд), 
несъизмерими с нашите интеграционни 
добавки. На заседанието на ХVІІ Общо 
събрание на пълномощниците от 21 и 22 
май тази година директорът на софий-
ския рехабилитационен център Йордан 
Младенов разказа, че при пребивава-
нето си в Англия след своето освиде-

ДИСКУСИЯ

ПРЕДИЗВИКАН 
ОТГОВОР

Георги Генов

От материала на Ангел Сотиров „Срам ме е, доста ме е срам”, 
публикуван в бр. 6 на списание „Зари”, не успях да разбера две 
неща – по собствена инициатива ли е писан, или е нечия поръч-
ка, както и най-вече какво срамно е извършил неговият терито-
риален председател, т.е моя милост. Никой в 66-годишния ми 
житейски път не е заявявал, че се срамува от мен, а и аз смя-
там, че няма причина да се срамувам от себе си – живял съм 
честно и достойно.
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телстване там и подаване на необходи-
мите документи в съответните институ-
ции е получавал по 320 паунда месечно, 
затова че е със зрително увреждане. Ако 
нашият съюз като правозащитна органи-
зация завоюва подобни права за своите 
членове, без притеснение бих приел до-
броволната работа за каузата на зрител-
но увредените. Нивото на пенсиите на 
болшинството пенсионери днес само по 
себе си говори, че всеки допълнителен 
доход е нужен за осигуряване на що-го-
де приличен начин на живот. 

Волно или неволно Ангел Соти-
ров се явява рупор на вихрещата се в 
днешното общество ценностна дегра-
дация. Какво имам предвид? Излиза, 
че за да изкараш пари, които са без-
спорна необходимост като средство за 
живот, трябва да правиш далавери, да 
пласираш дрога, да търкаш билетчета, 
да се включиш към глутницата на теле-
фонните измамници, да направиш ин-
касо обир или да организираш проте-
сти, за да изнудваш държавата, но не 
за права или професионални услуги, а 
за сухи финикийски знаци. А ако пола-

гаш труд, па бил той и квалифициран, 
т.е щом допринасяш с нещо за обще-
ството, трябва да го правиш безвъз-
мездно, „во ползу роду”.  

С изкривената логика на автора на 
дискутирания материал едва ли могат 
да се мотивират и стимулират особено 
младите хора, към които ръководство-
то на нашата организация постоянно 
апелира да се приобщават по-активно 
към съюзния живот и да бъдат включ-
вани в управленските структури на 
сдружението. Прилагането на практи-
ка на такива „доброволни“ модели на 
организация на дейността може да по-
роди само пренебрежение към труда 
и избягване на всякакви задължения и 
отговорности, т.е до разпад на структу-
рите и дезорганизация на дейността на 
целия съюз.

Без всякакво притеснение мога да 
направя един експеримент – ще орга-
низирам следващото редовно годиш-
но събрание не просто като отчетно, 
а като отчетно-изборно. Ще се оттегля 
като председател на ТО, давайки въз-
можност на Ангел Сотиров да се канди-
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датира, и ако бъде избран и си намери 
подходящ сътрудник - да приложи на 
практика безсребърните си добровол-
чески идеи, работейки „во ползу Съ-
юзу”. Аз си имам занимание – пълно-
мощник и търговски представител съм 
на издателството за икономическа и 
юридическа литература „Труд и право” 
и работя за абонамента и реализация-
та на такава литература в Пловдив и 
областта. Същевременно без никакви 
претенции полагам безвъзмезден труд 
като член на управителния съвет на 
спортен клуб „Изгрев” към пловдивска-
та регионална организация, а в списа-
ние „Зари” имам близо 90 публикации, 
за които не съм получил и стотинка – 
считам, че това ми е достатъчно като 
доброволчески изяви.

На въпросния автор може би не му 
е известно, че председателите на со-
фийските териториални организации 
са включени към програми и получават 
заплати от общината. Председателката 
на пловдивската градска организация 
към Съюза на инвалидите, моя стара 
позната, се води като ръководител на 
клуб на инвалида и също е на общин-
ска заплата. Това наистина са добри 
решения, които са в изгода и за бюдже-
тите на ССБ и на Съюза на инвалиди-
те, и за териториалните председатели 
по места. 

По време на общото събрание в 
Дряново през май темата за организа-
цията на труда в териториалните поде-
ления на ССБ бе широко дискутирана 
в контекста на перспективите пред на-
шия съюз. Може би тук е мястото да 
изкажа своята, а и не само своята бла-
годарност към регионални председате-
ли като Асен Алтънов, Дина Желева и 
Борислав Лазаров, чиито позиции бяха 
израз на разбиране, загриженост, съп-
ричастност и уважение към дейността, 
усилията и приноса на териториални-

те председатели в цялостния органи-
зационен съюзен живот. Асен Алтънов 
беше лаконичен, но директен: „Изпус-
нем ли териториалните председатели, 
изпускаме Съюза”. 

Независимо от всичко казано дотук, 
мога да изкажа благодарност и към са-
мия Ангел Сотиров. Първо, затова че 
ми даде повод още веднъж публично да 
представя своята гледна точка по един 
наболял въпрос; второ – може би още 
хора ще прочетат отвореното ми писмо 
от бр. 4, за да се почудят, аджеба, от как-
во толкова се срамува Ангел Сотиров и 
трето – за откровеното му признание, че 
моята хонорарна таблица за възнаграж-
дение на труда на териториалните пред-
седатели и сътрудници е по-съвършена 
от сега действащата. Определенията му 
„еталонен председател и всеотдайно и 
грамотно работещ апаратчик” също ме 
поласкаха, макар да не обичам суперла-
тивите и хвалебствията. Структурите на 
ССБ всъщност наистина са един апарат, 
една машинка, действаща на базата на 
заложената й програма - от една страна 
се радвам, че съм част от тази машина, 
а от друга страна, че мога да си служа с 
нея за изпълнение на програмните цели 
на нашия съюз. 

   Колкото до въпроса за срама - нека 
Ангел Сотиров си се срамува - както от 
своя популизъм и демагогските залита-
ния, така и от обстоятелството, че кри-
зата на ценностите у нас (а и не само у 
нас) му е повлияла за омаловажаване-
то на значението на труда като основен 
източник на доходи. Аз не се срамувам, 
напротив – гордея се, че се опитвам да 
защитя не само своя интерес, а и отго-
ворния, високохуманен, да не забравя-
ме и квалифициран труд на стотината 
председатели на териториални съюзни 
организации и на сътрудниците им, кой-
то не бива да бъде пренебрегван, а ува-
жаван и ценен.
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От 15 до 18 юни с финансовата под-
крепа на Агенцията за хората с увреж-
дания се реализира проектът „Нови и 
адаптирани спортове за незрящи: коло-
ездене с тандем и стрелба с лък”. Из-
пълнител на проекта - Спортен клуб за 
хора с увреждания „Бялата лястовица” 
- Габрово. Конкурсното предложение е 
на стойност 15 769 лв., от които 800 лв. 
собствен принос.

Проектът е иновация в спортната 
практика за незрящите и слабовижда-
щите хора в България. Зрително затруд-
нените имаха възможност да станат 
преки участници във въвеждането на 
нов динамичен спорт, осигуряващ физи-
ческо усъвършенстване, развлечение и 
нови социални контакти. Значението на 
придвижването с велосипед тепърва ще 
нараства с необходимостта от екологич-
на, икономична и здравословна мобил-
ност. За по-голямата част от спортните 
клубове за хора със зрителни затрудне-

ния участието беше шанс за излизане от 
рутинната практика на тъй наречените 
„спортове на маса”, каквито са шахматът 
и спортната табла.

Колоезденето в тандем на зрящ во-
дач и незрящ партньор дава нова гледна 
точка за спортната практика на тотално 
слепите и слабовиждащите. Велоси-
педът от типа тандем не се нуждае от 
специално адаптиране, той е достъпен 
и удобен. С помощта на зрящ член на 

ПРОЕКТИ

„НОВИ И АДАПТИРАНИ 
СПОРТОВЕ ЗА НЕЗРЯЩИ: 
КОЛОЕЗДЕНЕ С ТАНДЕМ 

И СТРЕЛБА С ЛЪК” 
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семейството, приятел или асистент тан-
демът може да е ежедневно средство за 
придвижване в градската среда, за раз-
ходки, излети, пътешествия. Незрящи-
те имат ежедневна нужда от смислено 
и ползотворно използване на огромния 
ресурс от свободно време. Екипната ра-
бота, задължителна при колоезденето 
с тандем, е предпоставка за по-добро 
разбирателство, базирано на коректност 
и доверие, което е най-прекият път към 
интеграция на незрящите. 

Дряново посрещна спортистите от 
първото държавно първенство по коло- 
ездене с тандем за незрящи с божествена 
илюминация: пороен дъжд, гръм и мъл-
нии, град с големина на бразилски орехи.

Слънчевото утро на 17 юни завари 
на велоалеята в село Цинга 45 тандема 
от зрящ капитан и незрящ колоездач в 
категориите: дамски, мъжки и смесен. 
Състезателното трасе - 250 м от старта, 
обратен завой и газ по стръмното към 
финала. Главният съдия Петко Първанов 
и неговият помощник Веселин Денизов 
изпълниха всички правила за безопас-
ност и достъпност за хората с нарушено 
зрение: предстартово броене и звуков 
сигнал за начало, постоянен словесен 
контакт между зрящ капитан и незрящ 

партньор, каски и протектори, охрана и 
наблюдение от екип на РПУ, медицинско 
лице от спешна помощ.

От поканените 30 спортни клуба, чле-
нове на Федерация „Спорт за хора със 
зрителни увреждания”, участие взеха 17. 
Прогнозата, че не всички от тях ще осигу-
рят надеждни зрящи капитани, се оказа 
вярна. Доброволната подкрепа на опитни 
колоездачи, начело с един от най-успеш-
ните – габровеца Даниел Петров, прида-
де на първенството характер на оспорва-
на спортна надпревара. В незабравима 
атракция се превърна участието в про-
екта на семейство Фидан от Турция. По-
канени от своя приятел – главния съдия 
Петко Първанов, Мехмед и Зелиха качват 
своя тандем и пристигат с него от Одрин 
до Дряново. Благодарение на младия га-
бровски фотограф Радослав Първанов – 
автор на уникалния проект „Аз съм бъл-
гарка”, спортното събитие се излъчваше 
в реално време в интернет.

Състезанието се проведе със за-
купените от средствата по проекта два 
велосипеда от типа тандем, единия 
собственост на клуб „Бялата лястовица”, 
и безвъзмездно предоставените от Весе-
лин Денизов и новия ни приятел Мехмед 
собствени тандеми.
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С реализацията на проекта „белите 
лястовици” демонстрираха ефектив-
ност по габровски – минимум средства, 
максимум резултат. За първи път със 
средствата по един проект, финанси-
ран от АХУ, се провеждат две държав-
ни първенства от спортния календар 
на ФСХЗУ.

На третия ден от проекта в голямата 
спортна зала на град Дряново се проведе 
петото държавно първенство по стрелба 
с лък за незрящи. По три мишени в 18 
серии стреляха 52 незрящи от 17 клуба. 
В категория B1 стреляха с маски спорти-
стите с липсващо или минимално оста-
тъчно зрение, а в категория B2 – състе-
зателите с относително по-добър визус. 
Регламентът беше изпълнен: три кон-
тролни и девет състезателни изстрела, 
после баражи и елиминации до финал. 
Екипът на главния съдия Иван Иванов 
осигури пълния комплект от оборудване, 
а участниците можеха да следят резул-
татите и класирането още по време на 
първенството.

В две церемонии по награждаването 
на най-добрите председателят на Съюза 
на слепите Васил Долапчиев връчи ме-
далите на индивидуалните първенци и 
купите на отборите победители.

Екипът на проекта поднася благо-
дарност за професионалната подкрепа 
на колоездачите от златната габровска 
школа, на екипите от съдии и инструк-
тори, на служителите от РПУ и Спешна 
помощ, на доброволците – зрящи капи-
тани, на зрително затруднените участ- 
ници.

Специална благодарност на Общи-
на Дряново – за предоставените пер-
фектно поддържани спортни обекти!

КЛАСИРАНЕ:
КОЛОЕЗДЕНЕ С ТАНДЕМ

Категория дамски тандем: 
      1. Силвия Дойчинова - „Верея”, 

Стара Загора 
      2. Росица Иванова - 

„Пауталия”, Кюстендил 
      3. Виктория Лазарова - 

„Достоен живот”, Благоевград
Категория мъжки тандем:
1. Николай Дамянов - „Успех”, Варна
2. Негослав Събев - 
„Бялата лястовица”, Габрово
3. Теодор Стоянов - „Витоша”, 
София
Категория смесен тандем: 

      1. Кремена Цочева - 
„Бялата лястовица”, Габрово 

      2. Драгомир Хаджийски - 
„Пирин спорт”, Благоевград 

      3. Пламен Тодоров - 
Достоен живот”, Благоевград 

      Отборно класиране: 
      1. „Успех”, Варна 
      2. „Витоша”, София 
      3. „Успех”, Дряново 

СТРЕЛБА С ЛЪК
Категория В1:
1. Ваньо Биячев - „Вихър”, Варна
2. Негослав Събев - 
„Бялата лястовица”, Габрово
3. Росица Иванова - „Пауталия”, 
Кюстендил
Категория В2:
1. Кънка Витова - „Пауталия”, 
Кюстендил
2. Теодор Стоянов - „Витоша”, 
София
3. Илинка Дилкова - „Витоша”, 
София  

     Отборно класиране: 
     1. „Витоша”, София 
     2. „Пауталия”, Кюстендил 
     3. „Бялата лястовица”, Габрово    

Ръководител на проекта - 
Стефка Пенчева
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ПРОЕКТИ

СПОРТ И ТУРИЗЪМ С 
ФОНДАЦИЯ „ХОРИЗОНТИ”

Фондация „Хоризонти” реализира 
своя проект „Възможности за соци-
ално включване на младежи със зри-
телни  увреждания чрез спорт и тури-
зъм“ по Програма за развитие на фи-
зическото възпитание и спорта към 
Столична община. Проектът е част 
от календара на редица спортни съ-
бития на Столична община по повод 
„2018 - София - европейска столица 
на спорта”. 

Спортното събитие, което фонда-
цията организира, се проведе на 
30 юни и 1 юли в природен парк 

„Витоша”, хижа „Звездица”. Проведе-
ните дейности бяха насочени основно 
към деца и младежи със зрителни ув-
реждания. Преките участници по про-
екта бяха 30 души, като в спортните 
събития се включиха и над 50 непре-
ки участници – родители, приятели и 
туристи. Събитието зарадва своите 
участници и посетители не само с пла-
нински преход, но и със спортни сърев-
нования. Проведоха се състезания и 
игри по шахмат, табла, народна топка 
и канадска борба. Освен това някои 

от участниците се впуснаха в предиз-
викателството за бързо изкачване по 
наклонен планински терен с ориентир 
опънато въже. Разбира се, първенците 
бяха отличени с награди.

Фондация „Хоризонти” работи за 
социалната интеграция и адаптация-
та на хората със зрителни увреждания 
още от самото си създаване. Отчитай-
ки намалената физическа активност 
и ограничените възможности за спорт 
и туризъм на тази социална група, в 
последните няколко години екипът на 
фондацията непрекъснато търси въз-
можности за мотивиране и активизира-
не на своите потребители с цел прео-
доляване на инертността и изолацията. 

Това е вторият проект на организа-
цията, финансиран с подкрепата на Сто-
лична община, след миналогодишния по 
инициативата „Младежки свят и добро-
волчество“. Фондация „Хоризонти” има 
дългогодишен опит в изпълнението на 
проекти за хора със зрителни уврежда-
ния, което бе предпоставка за успешно-
то приключване на проекта.

Фондация „Хоризонти“
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ПРОЕКТИ

“НИЕ ОБИЧАМЕ 
ОТЕЧЕСТВОТО СИ”

От 2 до 4 юли тази година Нацио-
налното читалище на слепите „Луи 
Брайл 1928“ организира екскурзия по 
проект „Ние обичаме отечеството си“. 
Проектът е финансиран от Агенцията 
за хора с увреждания и е част от дей-
ностите, посветени на 90-годишнина-
та от основаването на читалището, 
както и на 140-годишнината от Осво-
бождението на България.

Съчетани бяха посещения на срод-
ни организации с изнасяне на кул-
турна програма, както и посеще-

ния на културно-исторически забележи-
телности в градовете Казанлък, Габрово 
и Велико Търново.

В Казанлък посетихме Историческия 
музей “Искра” и Дом “Петко Стайнов”. 
С историята на експонатите и в двата 
музея ни запозна главният уредник на 
Дом “Петко Стайнов” Иво Косев. В му-
зей “Искра” той ни разказа историята на 
хората от новокаменната епоха, тракий-
ската цивилизация, в частност Долината 
на тракийските царе, и новата история. 
Заведе ни и в къщата-музей на Петко 
Стайнов, която е изградена във възрож-
денски стил. Там под съпровод на него-

ви произведения ни представи живота и 
творческия път на великия композитор, 
което провокира участниците да разка-
жат малко известни факти от живота на 
неговото семейство. Всички бяха възхи-
тени от таланта на композитора и упори-
тостта, с която е творил. 

След кратка почивка и обяд посе-
тихме Националния парк-музей „Шипка“. 
Изкачихме се до Паметника на свобо-
дата, положихме цветя и се поклонихме 
пред подвига на опълченците, загина-
ли при отбраната на прохода Шипка по 
време на Руско-турската освободителна 
война.

Вторият ден от екскурзията бе посве-
тен на музикалната програма, предвиде-
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на по проекта. След посещение на етног-
рафския музей на открито „Етъра“, къде-
то ни разведе екскурзовод, се отправи-
хме към Габрово. Там ни посрещна сър-
дечно екипът на районната организация 
на ССБ с председател Стефка Пенчева. 
Г-жа Пенчева разказа за дейностите на 
организацията и ни поздрави за юбилея. 
Вокална група „Феникс“ с ръководител 
Георги Холянов изнесе кратък концерт.

Нощувахме в почивната станция на 
ССБ, която се намира до Дряново и в 
близост до Дряновския манастир. Раз-
гледахме манастира и се насладихме на 
прекрасната природа – много зеленина, 
ромоляща река, прохлада и песен на 
птици. Заредени с положителна енер-
гия, в 18 часа на 3 юли пристигнахме в 
Читалище „Развитие 1869“ - Дряново, 
където изнесохме концерт пред общест-
веността на града. За изявата на нашите 
изпълнители предварително бяха разле-
пени афиши. В концерта участваха во-
кална група „Люлин“, вокална група „Фе-

никс“, вокално-инструментална група 
„Веселите момчета“ и Виолета Василева 
с индивидуално изпълнение. Бяхме поз-
дравени от председателя на читалището 
Мирослава Лилова, както и от г-жа Гате-
ва - ръководител на вокална група „Рос-
на китка” - Дряново. Ние поднесохме 
нашите благодарности за съдействието 
и изразихме надежди за бъдещо сътруд-
ничество. Гости на концерта бяха кметът 
на Община Дряново Мирослав Семов и 
регионалният представител за Северен 
централен район на Агенцията за хора с 
увреждания Димитър Ников. След бурни 
аплодисменти и с повишено настроение 
се отправихме към станцията за тър-
жествена вечеря.

Последния ден от екскурзията пре-
карахме във Велико Търново. Изкачи-
хме историческия хълм „Царевец“ и раз-
гледахме едноименната крепост заедно 
с екскурзовод, който ни изнесе беседа. 
Посетихме и парка с миниатюри “Тър-
новград – духът на хилядолетна Бъл-
гария”, където разгледахме макети на 
исторически и природни забележително-
сти от нашето отечество.

В заключение бихме искали да бла-
годарим на АХУ за осигуреното финан-
сиране, на настоятелството на НЧС „Луи 
Брайл 1928“, в частност на неговия пред-
седател - г-н Спас Карафезов, и не на 
последно място на екипа на читалището 
за добрата организация и незабравимо-
то преживяване.

Савка Кацарска
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Велико Търново

Среща край Дряново

На 11 юни в почивната станция на 
ССБ „Поп Харитон“ в околностите на 
Дряновския манастир се проведе съв-
местна среща между членове и част от 
ръководството на териториалните орга-
низации на ССБ от Велико Търново, Дря-
ново и Севлиево. В рамките на шестча-
совата среща се проведоха състезания 
по тласкане на гюле, теглене на въже, 
колоездене в тандем, игра на шахмат, 
табла и турнир по дартс. В паузите има-
ше възможност за взаимно опознаване, 
споделяне на интереси и впечатления 
между присъстващите. Културната про-
грама включваше авторски рецитали на 
поети и солови вокално-инструментални 
изпълнения на творци от организациите 
ни. Срещата завърши с приятелски обяд, 
украсен от песни, танци и хора.

Силистра

Екскурзия 
до Шипково

От 19 до 26 юни 2018 г. Регионалната 
организация на ССБ - Силистра проведе 
екскурзия до почивна станция „Релакс“ - 
село Шипково.

Група от 34 човека отпътува с пред-
варително изготвена програма от пред-
седателя на РО Силистра Петранка 
Стоянова.

По време на престоя бяха посетени 
Троян и Троянския манастир, Природо-
научния музей в село Черни Осъм, по-
крития мост в Ловеч (един от символи-
те на града) и други местни забележи-
телности. Бяха проведени излети сред 
красивата природа. Имаше също и раз-
влекателни игри за незрящи - шахмат, 
спортна табла, домино, „Не се сърди, 
човече” и други. Проведоха се три ин-
формационни кампании на тема „Съх-
рани своето зрение”. Мероприятието бе 
реализирано с любезното съдействие 
на ПП „ГЕРБ“ – Силистра, община Си-
листра и Регионалната организация на 
ССБ - Силистра. По време на престоя 
хората ни се насладиха на богата фолк- 
лорна програма, изнесена от  известния 
добруджанския акордеонист и почетен 
гражданин на Силистра Стоян Дечев. 
Ръководството на РО Силистра благо-
дари на спонсорите на мероприятието, 
на г-н Велизар Хинков - управител на 
почивна станция „Релакс“, и на екипа 
в хотела, който работи за топлото ни 
посрещане и обгрижването през целия 
престой. Участниците в мероприятието 
споделиха, че са останали доволни от 
много добрата организация.

Пeтранка Стоянова

София

Честит юбилей!
Управителният съвет на Териториал-

на организация „София – ЮГ” при ССБ 
честити рождения ден на Милка Кирило-
ва Иванова, която навърши 70 години на 
3 юли 2018 година!

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
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Милка Иванова е член на нашия 
съюз от 1991 година. Скоро след постъп-
ването си е избрана за член на УС на 
първична организация „Оборище”, като 
от 1993 г. е вече заместник-председател. 
След оттеглянето на Желязко Пеев през 
1997 г. е избрана за председател на ТСО 
„Оборище”. В продължение на 14 годи-
ни е преизбирана на този пост, органи-
зирала е много екскурзии в страната и 
чужбина, осигурявала е дарения в пари 
и натура, с които са подпомагани нужда-
ещи се.

С благодарност за дългогодишната 
й активна работа в помощ на незрящите 
целият колектив на ТО „София – ЮГ” й 
пожелава много щастие, сили и късмет!

Да си ни жива и здрава, Милче!
За много години!

УС на ТО „София – ЮГ”

На пътешествие 
около Беласица

В продължение на три дни - от 19 
до 21 юни, група от 14 души, между кои-
то 5 незрящи, техните семейства с 4 
деца и придружители, посети селища в 
подножието на планината Беласица на 
територията на три държави – Бълга-
рия, Република Македония и Гърция, с 
подчертано внимание към природните, 

историческите и духовни забележител-
ности.

Първото селище, обект на посеще-
ние и нощувка, бе село Коларово – Пе-
тричка община. Това е най-голямото 
село в Петричкото подгорие. В него 
добре работят малки промишлени пред-
приятия и успешно действа гимназия 
до 12-и клас, в която се учат младежи 
включително и от съседните села. В се-
лото има три православни християнски 
храма, два от които - „Свети Димитър 
Солунски” и „Свети Мина”, са построе-
ни преди освобождението на тази част 
от България от османско робство. Тук са 
дирекцията и посетителският център на 
Природен парк „Беласица”, където жела-
ещите могат да получат информация за 
хижите, заслоните и възможните марш-
рути в българската част на планината. 

Интересна е легендата за „Момата”, 
както е наречен и най-престижният три- 
етажен хотел в Коларово, който предос-
тавя много добри условия за краткотра-
ен или продължителен отдих. 

Всичко това групата незрящи вече е 
изпитала, затова се завръща тук отно-
во. През 2017 г. посетихме беласишките 
хижи – „Беласица” и „Конгура”, и се изка-
чихме на най-обзорния връх от българ-
ската част на планината - Конгур. От него 
се открива панорамен изглед във всички 
посоки на света – на юг е подножието на 
планината на гръцка територия и добре 
се очертават езерата Керкини и Дойран-
ско, наричани „Очите на Беласица”. На 
север е Пирин планина и малко вляво от 
нея е Рила. На югозапад е Осоговската 
планина. На незрящите това се поднася 
с един добре адаптиран разказ. 

На 15 октомври 2017 г. същата група 
пребиваваше в село Коларово по време 
на празника „Фестивал на беласишкия 
кестен”. Тогава в програмата бе включе-
но посещение на средновековния хрис-
тиянски манастир „Свети Георги Побе-
доносец”, намиращ се край село Гега, 
непосредствено до границата с Републи-
ка Македония на южните склонове на 
Огражден планина, както и запознаване 
с историческата забележителност Нацио-
нален парк-музей „Самуилова крепост”.
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През втория ден от тазгодишната ек-
скурзия бе посетен най-големият водо-
пад не само в планината Беласица, но и 
в цялата държава Македония, известен 
като Смоларски водопад. Височината на 
водния пад е 39,5 метра. Той носи името 
на близкото село Смоларе, през което се 
минава на път за водопада. Последни-
те 600 м към водопада се изминават по 
добре укрепена и обезопасена със здрави 
парапети стръмна пътека с голям брой ка-
менни стъпала. Това е на територията на 
Република Македония по пътя към най-го-
лемия град в този район – Струмица. 

В Струмица и околностите й бе отде-
лено подчертано внимание към компле-
кса от четири манастира, известен като 
„Водочки”. Тяхното начало е от IV век 
след Христа. Тук любезна монахиня от 
светата обител „Свети Леонтий” разказа 
за историята на манастирите, забележи-
телностите в тяхната външна и вътреш-
на архитектура. 

Посетена бе и връхната част на ис-
торическата забележителност „Цареви 
кули”. Това е недостъпна от всички стра-
ни природна забележителност поради от-
весно спускащите се склонове на рида, в 
която българският цар Самуил е пребива-
вал при своите походи в тази част на Бал-
канския полуостров, защитавайки българ-
ските територии и народа ни. Крепостта е 
забележителна с факта, че тя е останала 
непревземаема от византийските войски. 

Дневният преход за този ден приклю-
чи в Стари Дойран. Той се намира на 40 
км от Струмица в най-югоизточната част 
на Република Македония.               

Тук бе посетен най-големият правос-
лавен храм в този район „Свети пророк 
Илия”, който в продължение на няколко 

години се обновява и реставрира. По-на-
долу от храма на малка уличка е срав-
нително новият девически манастир 
„Света Мария Магдалена”, в който мона-
хиня посрещна участниците от групата 
в църквата и разказа по какъв повод и 
с какви финансови средства е изграден 
през 2004 година този манастир. Поява-
та му е свързана с паметта към послед-
ната руска царска фамилия - Романови. 

Бе направена разходка по брега на 
Дойранското езеро. То е богато на раз-
лични сладководни риби, които участ-
ват в поминъка на местното население. 
Езерото има продълговата елипсовидна 
форма с дължина 40 км и през средата 
му минава държавната граница между 
Македония и Гърция. 

Дойранското езеро е обречено на 
загиване. Еутрофикацията или така на-
реченият „цъфтеж на водата“ се разви-
ва с все по-голяма сила и допринася за 
наближаването на неговия край. През 
летния сезон бреговете му се ползват 
за плажуване на голям брой местни и 
по-далечни излетници. 

Стари Дойран има повече от трихи-
лядолетна история. На софийските пъ-
тешественици накратко бе разказано 
за героичните сражения, водени тук от 
българските войски под командването 
на генерал Владимир Вазов и полковник 
Константин Каварналиев, който загива на 
това място по време на Междусъюзниче-
ската война. В негова памет е направен 
паметник на 3 - 4 км от Дойран, където 
е и гробът му. През 1966 г. паметникът е 
взривен в акция по заличаване на българ-
ските следи в района. Новите политици и 
от двете страни на държавната граница 
много настоятелно призовават да не при-
помняме факти и събития от историята, 
но ние ще разказваме за тях, за да се 
знаят и помнят, защото народ, който няма 
история, няма и бъдеще.       

Българските войни са водили тук епич-
ни боеве и са дали свидни жертви, защи-
тавайки българското население и терито-
риите ни от вражески посегателства. 

През третия ден групата софийски 
пътешественици посети два православ-
ни гръцки манастира. 
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Манастирът „Свети Георги Победо-
носец” се намира на североизточните 
склонове на планината Кроусия. От него 
се открива прекрасен изглед към южни-
те склонове и билото на Беласица. Це-
лият този район е в община Килкис. Сега 
е модерен гръцки град с 40 хиляди на-
селение. До 1913 г. това е бил българ-
ският град с чисто българско население 
Кукуш, в който са родени Гоце Делчев, 
Христо Смирненски, проф. Георги Янков 
и моят баща. 

Манастирът бележи началото си от 
средните векове. Като най-голяма забе-
лежителност в него се счита иконата на 
Света Богородица с други светии, до-
несена през 1922 г. от Южна Тракия. В 
манастира по традиция поклонниците се 
канят в обширна беседка и им се под-
насят кафе, чаша вода, малки тестени 
сладки и локум. 

Последният обект, посетен на гръц-
ка територия, бе големият манастирски 
комплекс „Свети Йоан Кръстител”. Той е 
сравнително нов, началото му е от 1960 
г. и постоянно се достроява и разширя-
ва. Сега в най-новата част на Светата 
обител поклонниците се посрещат в об-
ширна гостна зала. Това е помещение, 
в което на дървени маси и пейки им се 
поднасят кафе, вода и сладкиши. В съ-
щото крило на манастира има магазин, 
в който посетителите може да закупят за 
спомен или подарък различни икони, из-
работени тук от монахините, разнообраз-
на църковна утвар и други предмети. В 
манастира има цех с тъкачни станове, в 
който се изработват, най-често по пред-
варителна поръчка, различни по вид и 
големина високохудожествени тъкани. 
Понастоящем манастирът се обитава от 
50 монахини и ежедневно се посещава 
от голям брой поклонници, в това число 
много деца и учещи се. 

С това програмата на планираната 
екскурзия „Обиколка на Беласица” бе 
изпълнена. Софийските незрящи Иван 
Доброволов, Хюсеин Исмаил, Пенка 
Христова, Елена Александрова, Георги 
Петрушев, техните деца и придружите-
ли задълго ще запазят спомена от пре-
живяното през тези приятни и много по-

лезни дни в склоновете на легендарната 
планина. Считаме, че пътешествието 
напълно отговаря на определението за 
туризъм, дадено от големия журналист, 
публицист и пътешественик Павел Дели-
радев, който казва: „Туризмът е пътуване 
с цел опознаване на природни, културни 
и духовни забележителности”. 

Уверяваме читателите на списание 
„Зари”, че можем сами да си организи-
раме подобни екскурзии до близки и 
по-далечни обекти, включително с пре-
воз и битово обслужване, без да е на-
ложително да ползваме туристическите 
агенции, с които екскурзиите излизат не-
колкократно финансово по-скъпи. Важно 
е и обстоятелството, че в приятелските 
компании участниците предварително 
се познават много добре и пътуванията 
преминават по най-приятния начин.                   

Георги Петрушев

На гости у съседите

Поулисани в новините около името 
на Македония и спора й с Гърция, като че 
ли отклонихме вниманието си от съсед-
на Сърбия, където също живеят близки 
по душевност хора, със сходни с нашите 
проблеми.

На 16 и 17 юни Териториална органи-
зация „София – Изток” с председател Ми-
лена Костадинова реши да ни заведе точ-
но там, при съседите в Източна Сърбия.

В ранната съботна сутрин с много 
настроение група от 49 ентусиазирани 
пътешественици потегли от Централна 
гара със специално нает автобус. Бързо 
стигнахме до Сливница по четирилен-



35

товия път, а наоколо красиво зеленееха 
околните хълмове, по които някога са 
водили битки братските ни по дух наро-
ди. Днес миналото е загърбено и по пътя 
всеки втори автобус е с български но-
мер, защото обичаме да ходим на гости 
у съседите, та поради многото автобуси 
се налага да изчакваме и на границата.

След бърза проверка на паспорти-
те се качваме на магистралата до Ниш, 
тя вече е почти готова, с изключение на 
някои малки довършващи се участъци. 
Явно и ние трябва да побързаме с учас-
тъка от София до границата, защото и 
от двете страни все повече хора искат 
да пътуват. След живописния преход с 
13-те малки тунела пристигаме в Ниш и 
се настаняваме в хотел „Kristal ice” или 
казано по нашенски – „кристален лед”. А 
посрещането няма нищо общо с леда - 
учтиви и усмихнати, домакините са пове-
че от сърдечни. 

Кратка почивка, освежаване и хуква-
ме към средновековната крепост, където 
отпращаме учтиво местния екскурзовод, 
кой знае защо подготвил се с беседа на 
английски език, може би защото дома-
кините са мислели, че щом сме в Евро-
пейския съюз, трябва да ни разказват 
за себе си на английски. Европейският 
съюз си е Европейски съюз, но тук сме 
си у нас – на Балканите, и чудесно се 
разбираме, дори и всеки да си говори на 
неговия език.

Божидар поема инициативата и като 
опитен екскурзовод разказва невероят-
но интересно историята на крепостта и 
нейните забележителности. След кратка 
обиколка, насочвани от вещите указания 
на Божо, разглеждаме центъра на Ниш, 
правим красиви снимки на фона на река 
Нишава и бързо акостираме на особено 
колоритната, запазила духа на 19-и век, 
калдъръмена уличка, пълна с кафенета и 
с прочутите сръбски кафани (кръчми). Не 
пропускаме да се снимаме и на извест-
ния паметник, изобразяващ двама дру-
жески черпейки се люде и тяхното куче.

Някои опитват „Нишавско пиво” и 
вкусна плескавица, други пият неверо-
ятно вкусен горещ шоколад и хапват из-
кусителни торти. Естествено, плисва и 
дежурният дъжд, достатъчно силен, за 
да прокапе и в автобуса, но пък ни върви 
като по вода.

В хотела ни чака вкусна вечеря, а по-
сле хората с по-буйна кръв се отдават на 
забавления до късни доби в пълните с 
настроение и жива музика заведения на 
братята сърби.

На сутринта ни чака богата закуска 
с дъхави хлебчета, кексчета, страхотни 
филета и какво ли още не. Кафето е чу-
десно и пушачите щастливо палят цига-
ра с него, защото климатикът не допуска 
задимяване и пушенето е разрешено, 
впрочем както си е обичайно при съсе-
дите.

Взимаме си довиждане с любезните 
домакини, които с усмивка ни канят да 
дойдем отново, и потегляме към Пирот. 
Там се впускаме в бурно пазаруване, 
пълним торбите с хрупкав топъл хляб, 
сирене, кашкавал и друго вкусотии с на-
турален вкус, неразвален от индустри-
алното производство на храна с изкуст-
вени подобрители.

Потегляме към България, където 
между двете граници някои искат спеш-
но спиране, защото явно са прекалили с 
бирата, но все пак удържаме положение-
то и уморени, но доволни и щастливи се 
прибираме в София, току-що окъпана от 
поредната лятна буря.

Диана Дар
Добрич

Конференция
Защо считаме, че социалните пред-

приятия са възможност за заетост и со-
циално приобщаване на хората с увреж-
дания? Отговорът на този въпрос бе раз-
искван на Европейската конференция 
„Социалната икономика като ефективен 
модел за социално включване, социал-
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но предприемачество, социални услуги 
и заетост”, проведена в курорта „Златни 
пясъци”, хотел „Интернационал”. Кон-
ференцията бе инициирана от НАСО, 
EASPD, Община Варна, Национално 
сдружение на общините в Република 
България и МТСП. Участие взеха експер-
ти и отговорни ръководители от Италия, 
Германия, Македония, Молдова, Полша, 
Израел, Словакия, Естония и други. Сре-
щата бе открита от г-н Георги Георгиев - 
председател на Националния алианс за 
социална отговорност. Присъстваха още 
кметът на Варна Иван Портних, минис-
търът на труда и социалната политика 
Бисер Петков, Джеймс Кроу - президент 
на EASPD, Хасан Адемов - председател 
на парламентарната комисия по труда и 
социалната политика, Султанка Петрова 
- зам.-министър на труда и социалната 
политика. 

Въведение в същността на конфе-
ренцията бе направено от Франц Волф-
майер - модератор от Европейската 
асоциация на доставчиците на услуги 
за хора с увреждания. По-интересни 
презентации във областта на социална-
та икономика направиха Мелис Йост от 
Естония, Кристиан Ровира (по темата 
„Предприятията от социалната икономи-
ка - инструмент за социално приобща-
ване на хората с увреждания”), Росица 
Димитрова - зам.-министър, г-жа Патри-
ша Шерер („Интегриране на хората с ув-
реждане в настоящата ситуация”). Дана 

Габриела Вербал говори за социалното 
предприемачество и бизнес инициативи-
те, подпомагащи хората със специфич-
ни възможности. Катрин Вьолкер, Донка 
Михайлова, Морийн Пигот, Анна Лупи 
последователно и много точно дадоха 
отговор на въпроса защо считаме, че 
предприятията от социалната икономи-
ка са възможност за заетост и социално 
приобщаване на хората с увреждания. 
Повече от 30 организации и общински 
структури присъстваха и почерпиха от 
богатия опит и ефективните практики на 
страните от Европейския съюз. От Доб-
рич в конференцията взеха участие д-р 
Емилия Баева - зам.-кмет, с група соци-
ални работници от общински структури 
и председателят на „ХобиСклуб” Иван 
Тодоров с асистент Михаил Панчев. Във 
връзка с актуалната тема за протестите 
на хората в неравностойно положение и 
майките на деца с увреждания се надя-
ваме, че те ще стихнат при едно разумно 
решение от страна на управляващите.

Иван Тодоров

„ХобиСклуб” 
на 18 години 

По повод рождения ден на непра-
вителствена организация „ХобиСклуб” 
управителният съвет организира опоз-
навателна екскурзия до Румъния - Дер-
венския манастир, и град Силистра с 
крепостта Меджиди табия и Археологи-
ческия музей. В пътешествието участ-
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ваха 44 човека, повечето от тях в не-
равностойно положение. Най-голямото 
предимство и радост за всички участни-
ци бе присъствието на компетентната 
и неизчерпаема Ивелина Романова от 
Регионален исторически музей - Доб-
рич. Двамата с Иван Тодоров подготвиха 
маршрута и направиха избора на дести-
нациите, за да стане екскурзията пълно-
ценна и интересна. Малцина знаеха, че 
всички срещи бяха предварително уго-
ворени. Аудиторията слуша с интерес 
увлекателния разказ на Ивелина Рома-
нова по микрофона в автобуса. На връ-
щане имаше приятни песенни поздрави 
от групата „Да останем млади” с ръково-
дител Светла Стоева, както и популярни 
песни, изпълнени от всички екскурзиан-
ти. На границата Жана Петрова си при-
помни румънския език и своето детство, 
прекарано в Северна Добруджа, където 
е родена. 

Интересен бе разказът на Валентин 
Петков на крепостта Меджиди табия в Си-
листра, който в момента стопанисва и се 
грижи за съхраняването и експониране-
то на обекта по най-атрактивен начин. В 
България тя е единствената и най-добре 
запазената фортификационна система 
за защита, изиграла важна роля в Крим-
ската (1853 - 1856) и Руско-турската осво-
бодителна война (1877 - 1878). Впечатли-
ха ни атрактивните експонати и колекции 
- оръжия и военни униформи, документи, 
медали, картини, паметници и други. 

Следващата ни спирка бе Дервен-
ския манастир в село Остров, Румъния. 
Намира се недалеч от сухоземната ни 
граница със северната ни съседка. Ма-
настирът „Дервен” свидетелства за пре-
биваването на Свети апостол Андрей 
Първозвани, който проповядвал и кръ-
щавал местното население в този край 
на Малка Скития.

На изток от манастира се намира из-
ворът на Свети апостол Андрей с леко-
вита вода. Също като Мойсей светецът 
забил тоягата си в земята и оттам блик-

нал изворът, който той използвал като 
кръщелен купел.

През годините се доказало, че вода-
та от извора има лечебни свойства - ле-
кува от психически и физически немощи 
хората и носи Божия благодат на всички, 
които я използват с вяра. Увековечихме 
това паметно място, като си направихме 
много снимки. Докоснахме се и до камъ-
ка, който зарежда с положителна енер-
гия. Отпихме от светената вода на жи-
воносния източник и се отправихме към 
следващата дестинация - Археологиче-
ския музей в Силистра. 

Още на границата ни посрещна Вера 
Милева - музеен специалист в Региона-
лен исторически музей - Силистра, която 
заедно с Романова организира посеще-
нието ни в музея и града, както и обяд в 
екзотичния ресторант „Никулден” на бре-
га на река Дунав. Многото снимки и фото-
сесии говорят за прекрасните, изживени 
и неповторими, щастливи мигове. 

Благодарни сме на шофьора Петър 
Дамянов, който показа своя висок про-
фесионализъм по време на пътуването 
и успя да предотврати голяма неприят-
ност, която можеше да ни се случи. 

Благодарим на всички, които ни съ-
действаха за успешното реализиране и 
на този проект на „ХобиСклуб”.

Иван Тодоров

Русе

До Бяла и назад
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РО на ССБ Русе съвместно с ЦСРИН 
организира на 14 юни пикник. Рано су-
тринта 35 съюзни членове и потребите-
ли в Центъра потеглихме към град Бяла. 
В автобуса екскурзоводът ни запозна 
с историята на моста над река Янтра, 
построен от Колю Фичето. В Бяла посе-
тихме музея „Освободителна война”, къ-
дето е било настанено руското команд-
ване по време на Руско-турската война 
(1877 - 1878). Поклонихме се на гроба 
на милосърдната сестра графиня Юлия 
Вревская. След това обядвахме в мест-
ността „Орлова чука”, където се намира 
и едноименната пещера. Потребителите 
на ЦСРИН демонстрираха наученото в 
часовете по мобилност и ориентиране 
в непозната среда. Разходихме се сред 
красивата природа и след това отпътува-
хме към град Две могили. Там посетихме 
къщата-музей на Филип Тотю, където той 
е живял през последните 7 години от жи-
вота си. Докоснахме се до личните вещи 
на революционера - часовника, бастуна 
и пушката. Разгледахме снимки и доку-
менти за живота му. Поклонихме се и на 
неговия гроб.

Доволни от разходката и хубавото 
време се прибрахме в Русе.

Монтана

На екскурзия 
до Скопие

Бе свежата и топла пролетна утрин 
на 8 юни 2018 година. Петдесет и трима 
членове на Съюзите на слепите и глу-
хите от градовете Монтана, Видин, Вър-
шец, Бойчиновци, Берковица и Лом поте-
глихме на дългоочакваната екскурзия до 
Скопие. Нужно ни бе да  разнообразим 
скучното ежедневие и какъв по-атракти-
вен маршрут от този!? Езиковата барие-
ра там не представлява проблем, по-ев-
тино е, сравнително близо е и е красиво. 
Нима са нужни още причини, за да посе-
тиш македонската столица с весела ком-
пания!? Така се получават най-хубавите 
пътешествия – с добри приятели!

Пътят от Монтана до Скопие с две 
почивки е около 6 часа и половина. След 
преминаването на границата той е те-
сен и планински. Около него има някол-
ко малки селца. Пътищата са закърпени 
като у нас и почти по нищо не ни отстъп-
ват. Крива Паланка е първият град по 
пътя до Скопие. Изглежда добре, като 
прави впечатление, че  във всеки двор 
има малък трактор и друга селскосто-
панска техника.

Магистралата до Скопие започва край 
Куманово – третия по големина град в 
страната с население около 75 000 души. 
Тя е в не съвсем добър вид, но пътуване-
то по нея бе забавно. След по-малко от 
половин час вече пристигнахме в маке-
донската столица. Мнозина от нас никога 
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преди не бяха ходили в Скопие. Отидох 
там, заредена с много предразсъдъци. 
Но на място възприятията ми бързо се 
промениха. В Скопие няма абсолютно ни-
какъв проблем да паркираш навсякъде, 
включително и на тротоара. До хотела, в 
който бяхме отседнали, колите за наше 
учудване се движеха и по тротоарите. На-
правихме кратка почивка и придружени 
от екскурзовод, потеглихме на обиколка  
из центъра на Скопие. В този град има по 
малко от всички големи европейски сто-
лици – триумфална арка, подобна на тази 
в Париж; огромни паметници на Алексан-
дър Македонски, Филип Македонски и на 
цар Самуил; широки площади; двуетажни 
червени автобуси на градския транспорт 
като тези в Лондон. Впечатлява крайбре-
жието на река Вардар с красивите сгради 
наоколо. Сградата на Македонския наро-
ден театър изключително много прилича 
на тази на Народния театър в София. 
Едва ли другаде могат да се видят тол-
кова много статуи. Прекосихме няколко 
моста над река Вардар, тук има от всичко 
по много – пицарии, италиански ресто-
ранти, типични балкански кръчми с жива 
музика. В една от тях вечеряхме. Серви-
тьорите бяха млади, красиви момчета, но 
сякаш хванати от улицата - бавни и не-
похватни. Този факт ни разочарова мал-
ко, но не ни попречи да пийнем, поиграем 
и да си създадем настроение.

На другия ден продължихме разход-
ката и пазарувахме за близките си. По 
улиците на Скопие без съмнение ще ви-
диш неща, които ще те удивят в позитивен 
смисъл. Правят впечатление многото хора 
с велосипеди, както и тези в инвалидни ко-
лички. Това е така просто защото центъ-
рът на македонската столица е достъпен 
за хора с двигателни проблеми. Градът из-
глежда доста прилично, при това далеч не 
само в централната част. Старата чаршия 
представлява квартал от търговски улици, 
изпълнени с бутици, антикварни магазини 
и кафенета. Мястото е свежо и създава 
приятна атмосфера. В града има много 

художествени музеи и галерии. Най-по-
пулярен е Музеят на Македония, който е 
най-големият в страната. В него могат да 
се видят както археологически, истори-
чески и етноложки, така и художествени 
експозиции. Наистина си струва! Нами-
ра се на самия край на Старата чаршия. 
Любителите на музеите не пропуснаха да 
посетят и Природонаучния музей, Музея 
на македонската борба за държавност и 
независимост, както и този на Холокоста, 
който е и един от най-големите в света. За-
служава си да посетиш и къщата-музей на 
Майка Тереза. Впечатлява кръстът, висок 
66 метра, сякаш набучен на планината над 
града. Нощем светлините му се виждат от-
далеч. Времето ни притискаше. Към 13,30 
часа потегляме към вкъщи. Бе мъгливо, 
но сякаш Бог ни закриляше. Избягахме от 
разразилата се буря в Скопие. По-късно 
в новините видяхме падналите дървата 
и счупените коли точно пред хотела, къ-
дето бяхме отседнали. По пътя до дома 
се движехме или преди, или след дъжда. 
Девети юни е Международен ден на прия-
телството. Приятелството е благородното 
и спояващо чувство, способно да хвърли 
траен мост между държавите и различни-
те култури за изграждането на един мирен 
и по-добър свят. Пожелахме си да имаме 
малко, но искрени и добри приятели. При-
брахме се по живо, по здраво с надеждата 
за  нови приятни преживявания. 

Снежана Атанасова
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Уважаеми читатели, три години 
подред през лятото ви разказвам за 
нашите плавания по река Дунав. Те 
наистина бяха изключително прежи-
вяване, но тази година то няма да се 
случи. Имахме намерение да плава-
ме в сръбския участък на реката от 
Нови Сад до Видин, но не успяхме 
да осигурим финансиране. Надяваме 
се другата година да успеем. Вместо 
това ще ви заведа на друго място, не 
по-малко интересно и вълнуващо – 
Южна Франция, област Прованс.  

Всичко започна с една покана от при-
ятелско семейство, живеещо във 
Великобритания. Съпругата е бъл-

гарка, а съпругът - англичанин. Те бяха 
наели вила за две седмици и ни пока-
ниха да прекараме една седмица с тях. 

Подобно пътуване изисква организация. 
Трябваше да летим до Марсилия. За там 
няма директен полет от София и реши-
хме да го направим с прекачване в Рим. 
„Райънеър” имаха удобен полет от ита-
лианската столица до Марсилия. Мал-
ко преди заминаването установихме, че 
този полет е отложен. Това е обичайна 
практика за „Райънеър”. Просто оставя 
пътниците някъде и само им се съоб-
щава, че след три дни ще има самолет. 
Ние веднага купихме билети за автобус 
и една прекрасна юнска вечер се озо-
вахме на автогара „Тиборгтино” в Рим. 
Тя се оказа много невзрачно място. По 
нищо не личеше, че оттук потеглят авто-
буси за други страни. В близост имаше 
пазарче, на което хора с по-мургав цвят 
от италианците продаваха всевъзможни 
неща на ниски цени и със съмнително 

ПЪТЕПИС

С ДЪХ НА МАСЛИНИ И 
ФРЕНСКО ВИНО 



41

качество. Със съпругата ми ни очакваше 
900 километра път през нощта, затова 
решихме да се подкрепим с  парче пица. 
В малкото кафе на автогарата нямаше 
богат избор. За пръв път през живота 
си опитах пица с тиквички и патладжан. 
Не беше лоша, но не може да се каже, 
че е нещо особено. Отсега искам да ви 
предупредя - моят разказ ще има лек ку-
линарен оттенък, защото местата, които 
посетих, са известни със своята кухня. 

Автобусът пристигна навреме. Той 
идваше от Палермо – Сицилия и беше 
спирал в Неапол. Шофьорите се смени-
ха и потеглихме. Настаниха ни на втория 
етаж. На първия имаше места първа кла-
са с масички пред седалките и тоалетна. 
По-нататък спирките бяха Флоренция, Ге-
нуа, Ница, Тулон и Марсилия. Повечето 
от пътниците говореха френски, но си ли-
чеше, че са от емигрантското съсловие. 
Очевидно истинският французин или 
италианец няма да тръгне на холидей с 
нощен автобус. За да спази разписание-
то, автобусът спираше, оставяше пътни-
ци, вземаше други и веднага потегляше. 
Никакво време за почивки и мотаене по 
автогарите! След Генуа магистралата 
се точеше в близост до морето, но тъм-
ницата не позволяваше да се види мно-
го. Очевидно често пъти се движехме и 
в планински район, защото минавахме 
през много тунели. В крайна сметка прис-
тигнахме точно навреме в Марсилия. 
Този град е прочут със своя конгломерат 
от хора с различни националности. Беше 
неделно утро. Нямаше много народ по 
улиците. Приятелите ни чакаха на автога-
рата. Пихме набързо кафе и потеглихме с 
тяхната кола за малкото китно селце Ру-
синьон, където беше вилата. Пътувахме 
около 90 километра не край морето, а на-
вътре в страната. 

Минавахме покрай хълмове, покри-
ти с насаждения от лавандула, маслини 
и лозя. Селцето се оказа изключител-
но красиво със своите къщи в оранже-
во-червен цвят и дървени капаци на 
прозорците. В дворчетата им имаше 
много зеленина, сред която изпъкваха 
маслинови и смокинови дървета. В гра-

дината на нашата вила имаше плувен 
басейн и място за барбекю. Капаците на 
прозорците бяха леко притворени и не 
позволяваха жегата да прониква вътре. 
Собственикът живееше в близко градче. 
Притежаваше, освен вилата, маслинова 
градина и лозя. От маслините произвеж-
даше зехтин, а от лозята вино. В мазето 
имаше колекция от неговото винопроиз-
водство, която беше на наше разполо-
жение. Срещу 6 евро бутилката може-
хме всяка вечер да се наслаждаваме на 
прекрасното розе. За разлика от наши-
те села това село беше оживено. Освен 
местното население тук имаше и много 
туристи. Една сутрин, докато закусвахме 
навън, неволно станахме зрители на ре-
тро парад на селскостопанска техника. 
Всички машини минаха по улицата до 
вилата и шумът от моторите беше гарни-
ран със звуци от всевъзможни клаксони.  

В селото имаше малък магазин и пе-
карна, откъдето всяка сутрин можехме 
да се снабдим с пресни франзели, кро-
асани, киш и всевъзможни други неща. 
Киш е френският вариант на пицата. 
Блатът е направен от хрупкаво тесто, 
в което има масло. То е във формата 
на плитка тепсия, пълна със смес от бе-
кон, сметана, доматено пюре и сирене. 
Прясно приготвеният киш е по-вкусен от 
пицата. За по-голямо пазаруване тряб-
ваше да пътуваме до съседно село, къ-
дето имаше огромен супермаркет. Тук 
в Южна Франция не са на почит сил-
но миризливите сирена, каквито човек 
може да опита в Париж. Много вкусни 
са колбасите, подобни на нашите лу-
канкови салами, наречени с общото 
наименование „сосисон”. Заслужава си 
човек да опита и така наречения жам-
бон – френската шунка. Тя много при-
лича на шунката, която се продаваше 
преди много години в България. 

Французите в Прованс пият най-вече 
вино. Друга популярна напитка е нещо 
подобно на нашата мастика – пасти. По-
ръчах си в едно заведение и бях много 
разочарован, че ми я сервираха разре-
дена с вода. Тук така е прието. Ако раз-
делим 200-милилитровата чаша на 5 
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части - три от тях са пасти, останалото е 
вода. Нашите кръчмари имат този навик, 
но не чак в такова съотношение. Друга 
популярна в целия свят френска напит-
ка е конякът, но той се пие през зимата. 
Храната от супермаркета не е толкова 
скъпа, но ресторантчетата съвсем не 
са по джоба на обикновения българин. 
Една салата с марули, чери домати и 
малко сирене започва от 14 евро нагоре. 
Биричката, която при нас се лее като из 
ведро през лятото, тук е 6 евро чашата и 
доста се замисля човек дали да си поръ-
ча втора, колкото и да е жаден. Местно-
то население е по-склонно да хапва ита-
лиански тип храна – пици, паста, лазаня 
и равиоли. Чувства се близостта на Ита-
лия.  Местните домати и чушки са изклю-
чително вкусни. Тук се продават и дома-
ти във формата на чушка. На почит сред 
всички плодове и зеленчуци е пъпешът. 
Той се яде директно или под формата на 
конфитюр, сироп или млечен шейк.  

Четвъртък се оказа пазарен ден за 
селото. На пазар като на пазар – ферме-
ри от околностите докараха всевъзмож-
ни плодове и зеленчуци. Предлагаха се 
и дрехи, домашно приготвени колбаси, 
конфитюри и какво ли още не. Местен ху-
дожник предлагаше и своите картини. Съ-
пругата ми си купи две италиански рокли, 
които по-късно видя в Рим на почти два 
пъти по-ниска цена. Впечатляващо е, че в 
магазините и дори на пазара не се пред-
лагат китайски дрехи. Още нещо – дрехи-
те не са много скъпи. В много случаи са 
по-евтини от тези в софийските молове. 

В един от дните се качихме на колата 
и потеглихме към прохладата на близка-
та  кедрова гора. Тя се оказа изключител-
но място. Пред всяко дърво имаше над-
пис на брайл с информация за неговата 
възраст и под надписа имаше релефно 
изображение на кедъра. Същото може-
ше да се пипне и пред много други расте-
ния. Нещо подобно на пътеката за слепи 
в Национален парк „Витоша”. Само дето 
си мисля, че тази горичка нямаше пре-
тенции да бъде специално за слепи. Тук 
на много места, където има надписи, те 
се дублират и на брайл. Включително на 

летищата. Навсякъде са поставени во-
дещи линии, въпреки че на едно огромно 
летище едва ли сляп човек ще тръгне да 
се движи сам. Всички инвалиди ползват 
спешъл асистент. Независимо от това, 
понеже правилникът за строителството 
го изисква, ориентирите и информация-
та на брайл се поставят задължително. 
За съжаление у нас и там, където тряб-
ва да ги има - на пешеходните зони и в 
метрото, все още ги няма. Няма ги и на 
новоремонтираните обекти. 

Да се върнем обаче в кедровата го-
ричка под чиито сенки направихме пре-
красен пикник. Трябваше да бъдем вни-
мателни, защото сред релефните изо-
бражения на животните, които живеят в 
тази гора, напипах едно, което никак не 
бих искал да срещна – змия. Спуснахме 
се с колата към близкото селце, по-го-
лямо от Русиньон, на име Горде. Центъ-
рът е със старинни магазинчета, разпо-
ложени на тясна калдъръмена уличка. 
Носи се аромат на печена наденичка 
и пържени картофи. Селцето има свой 
собствен облик. Къщите са изградени 
от сив камък, разположени терасовидно 
по хълмовете и отново както навсякъ-
де има много зеленина. Стана ми мъч-
но за нашите запустели села, които са 
също така хубави, но вече са без хора. 
Спомних си за крайдунавските населе-
ни места, където жив човек не можеш 
да видиш. Тук обаче е Франция - една 
от най-добре развитите страни със също 
така идеално поддържано селско сто-
панство. Здравната система на Франция 
е една от най-добрите в Европа.  Също-
то може да се каже и за социалната об-
ласт. Слепите на всеки три години могат 
да получат по 4 хил. евро за технически 
помощни средства. Затова някои от тях 
носят бастуни с най-съвременното ла-
зерно приспособление. То открива както 
издигнати препятствия, така и дупки на 
разстояние до 10 метра. 

Имаше и нещо, което не ми хареса 
във Франция – отношението  към англи-
чаните. Ние се движехме с английска 
кола и много често на пътя ни показваха 
среден пръст - и то млади хора. Те веро-
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ятно не знаят колко хиляди англичани са 
загинали на територията на Франция, за 
да я освобождават от немците. Близо до 
река Сома в един правоъгълник от 10 на 
18 мили има 250 английски военни гро-
бища, където са погребани също такива 
млади хора, убити в Първата световна 
война. Ние, българите, сме имали раз-
лични отношения с Русия през послед-
ните 140 години, но никога не сме забра-
вили, че те са ни освободили от осман-
ско владичество и във всеки един от нас 
има известна доза признателност. 

Пътуваме към малкото областно 
градче Сюр ла сорг, откъдето ще хванем 
автобус за летището в Марсилия. Град-
чето вероятно носи името на рекичката, 
която го пресича. За пръв път от една 
седмица видях течаща вода. Селцата, 
където бяхме, са много красиви, но няма 
и едно поточе, което да ги пресича. По-
сетихме природна забележителност с 
оранжево-червени скали и също такъв 
пясък, останали от времето, когато пре-
ди милиони години тук е било дъно на 
море. Никъде не чух да тече вода. 

Докато чакахме автобуса в градче-
то, седнахме да хапнем сладолед. По-
ръчахме шоколадов сладолед, но по-
лучихме горещ шоколад. За съжаление 

дотолкова се простираха познанията на 
сервитьорката по английски език. В ме-
нюто имаше сладолед под името „Бюл-
гар”. Това се оказа нашето замразено 
кисело мляко, което французите ядат с 
удоволствие.  

Отлетяхме за Рим вечерта. Очаква-
ше ни да прекараме един горещ ден 
във Вечния град. Отидохме на площад 
„Свети Петър” с надеждата да влезем и 
в катедралата. Под палещите лъчи на 
слънцето хиляди хора чакаха да влязат 
в нея. Един индиец притичваше с чанта, 
пълна с ледена минерална вода. Прода-
ваше я светкавично за 1 евро бутилката 
и бягаше за други бутилки. Оказа се, че 
в Рим цените в ресторантчетата са поч-
ти два пъти и повече по-ниски. Хапнахме 
истинска лазаня, истинска пица „Куатро 
формаджо” и на сутринта се отправихме 
към летище „Фиумичино”, което преве-
дено означава рекичка. Приземихме се 
в София към 6 часа вечерта. След Рим 
и Марсилия София ни се видя изключи-
телно тих, спокоен и прекрасен град със 
своята прохлада. Хубаво е човек, когато 
пътува където и да е, блажено да се при-
бере вкъщи. 

Йордан Младенов 
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Употребата на 3D принтери става 
все по-сериозна, защото тези уреди 
вече могат да ни предпазят от слепо-
та. Учените от Newcastle University във 
Великобритания създадоха за първи 
път с помощта на 3D принтер човеш-
ки роговици – външния слой на окото, 
който играе огромна роля при контро-
лирането и фокусирането на навлиза-
нето на светлината към очите ни.

Повече от 5 милиона души страдат 
от пълна слепота поради изгаря-
ния, увреждания или заболявания 

на роговицата, като 10 милиона души 
чакат операция за предотвратяване на 
слепотата. Обикновено хората могат да 
дарят своите роговици след смъртта си, 
но понастоящем търсенето надвишава 
„предлагането“.

Както се споменава в “Experimental 
Eye Research”, екипът от учени използва 
един от по-евтините 3D принтери, за да 
изработи роговицата. Уредът отпечатва 
слоеве от „био мастило“, изграждайки 
ги в концентрични кръгове. След това се 
прибавят стволови клетки, които се оста-
вят да израснат, за да се създаде рого-
вица, готова за трансплантация.

“Много екипи от учени по целия свят 
се опитват да открият идеалното „био 
мастило“, за да направят този процес 
възможен“ – казва в изявление Че Конън, 
който е професор в Newcastle University.

“Нашият уникален гел, който е ком-
бинация от алгинат и колаген, поддър-
жа стволовите клетки живи, докато про-
извежда материал, който е достатъчно 
здрав, за да запази формата си, но и 
достатъчно мек, за да бъде произведен 
от 3D принтер. По този начин надграж-

даме наша предишна работа, при която 
държахме клетките живи в продължение 
на седмици при стайна температура и 
в подобен хидрогел. Сега имаме готово 
за употреба „био мастило“, съдържащо 
стволови клетки, което ни позволява да 
започнем да отпечатваме тъкани, без от-
делно да се притесняваме и за растежа 
на клетките“ – допълва Конън.

Роговиците нямат кръвоносни съдо-
ве за разлика от повечето тъкани в тя-
лото, което прави процеса по трансплан-
тация още по-лесен. За да се преценят 
правилната форма и размерите на от-
печатаната роговица, изследователите 
трябва първо да проверят чрез скенер 
окото на пациента. Те споделят, че този 
метод ще им позволи да създават рого-
вици по поръчка, които да отговарят точ-
но на нуждите на хората.

„Нашите 3D принтирани роговици 
трябва да бъдат подложени на допъл-
нителни тестове и ще изминат няколко 
години, преди да сме в състояние да ги 
използваме за трансплантации. Но това, 
което показваме, е, че е възможно да 
отпечатваме човешки роговици, използ-
вайки координати, взети от окото на са-
мия пациент, и че този подход има по-
тенциал да се пребори с проблема в цял 
свят“ – казва още професор Конън.

Учените сканират очите на пациен-
та, за да създадат оптимален модел, за-
реждат “биомастилото” и само 10 мину-
ти по-късно имат готова роговица.

Разбира се, ще са нужни поне някол-
ко години, докато изобретението влезе в 
медицинската практика. Но това е поред-
ният от редицата успехи на триизмерния 
печат в медицината.

По материали от интернет

ТЕХНОЛОГИИ

УЧЕНИ СЪЗДАДОХА ФУНКЦИОНИРАЩА 
ЧОВЕШКА РОГОВИЦА С 3D ПРИНТЕР
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Това изникна в съзнанието ми още 
след първите минути, когато се призе-
михме във Варшава и направих първите 
си крачки на полска земя. Навсякъде и 
като казвам навсякъде, наистина нався-
къде си личеше, че всичко е правено с 
акъл, както понякога викаме тук, у нас. 
Ние само си го викаме, както е видно, 
но потомците на Владислав Варненчик 
очевидно го прилагат на практика. Дос-
тъпността е нещо, което винаги ме е въл-
нувало, в момента ме вълнува и, както 
изглежда, ще продължи с пълна сила да 
ме провокира, поне що се отнася до до-
брите практики и ужасяващата антидос-
тъпност, която имаме в България. Там, 
във Варшава, всичко - летището, авто и 
жп гарите, тротоарите и прочее, е дос-
тъпно - водещи линии, линии за внима-
ние, озвучени светофари (но адекватно 
озвучени, а не като столичните), озву-
чени автобуси (както вътре, така и като 
спре на спирката отвън съобщава номе-
ра), влаковете, метрото и човек пътува 
спокоен и сигурен. А това е най-важно-

то, когато усещаш сигурността! На ле-
тището, метростанциите и на жп гарите 
има поставени тактилни карти за хората 
с нарушено зрение, които указват какво 
е разположението на съответния обект. 
Картите са снабдени с брайлови надпи-
си на английски и полски. Доста походих 
из Варшава - както в центъра, така и в 
периферията, но никъде, абсолютно ни-
къде нямаше повдигната или клатеща 
се плочка. Когато се движи автобусът по 
улицата, никъде не се разтресе, защото е 
попаднал в дупка. Пътищата са им гладки 
като стъкло. През цялото време натрап-
чиво рефренът на Тодор Колев звучеше 
в главата ми: “Как ще ги стигнем...?” - но 
не американците, а поляците. Америка 
беше символ за просперитет при един 
друг строй, но сега спокойно можем да 
се целим към нещо, което са постигнали 
държави, които също бяха част от она-
зи система на соцобединението. Полша 
може, а България - не. Защо? Очевидно 
е, че надали само управляващите са ни 
виновни. Защото, ако ние сме читави, не 

ЕВРОПЕЙЦИ

КАК ЩЕ ГИ СТИГНЕМ...?
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бихме търпели нито ден нечитави упра-
вленци. “Това е толкоз просто и логично.” 
Думите на Вапцаров прилягат на това 
ми убеждение като дълбоко деколте на 
фолкпевица.

Но да не си помисли някой, че всички 
от соцлагера са цъфнали и вързали, ма-
кар че ние уверено браним с цената на 
всичко последното място и на никого не 
позволяваме да ни измести оттам. В тази 
сметка не включвам Албания, която спо-
ред някои уж започнала да се развива в 
положителна посока. Не знам, може и да 
са прави, но съм откърмен с ония крила-
ти фрази за албанския реотан и подобни, 
така че оставам скептичен до момента, 
докато лично не се убедя. Но думата ми 
беше за една друга територия, която сега 
е независима държава, а преди беше част 
от СССР - Литва. След като стъпих на ав-
тогарата във Вилнюс, някак си ме удари 
нещо родно - тротоарите бяха на моменти 
доста неприятелски, атмосферата също 
беше някак си наподобяваща нашенската, 
може би такова излъчване долавях от хо-
рата. Но като капак на всичко и като удар 
с мокър парцал по нищо неподозиращата 
ми глава дойде онзи момент, когато малко 
след 20:00 часа в един магазин в Тракай 
– град, намиращ се недалеч от столица-
та Вилнюс, спокойно си оглеждахме раз-
личните бири и коя какъв процент алкохол 
има, което продължи вероятно около 15 
- 20 минути, и тъкмо решението коя точ-
но бира да си вземем назря, приближи се 
служителка в магазина и нанесе своя кин-
жален удар. Дамата каза, че в Литва след 
20:00 часа алкохол не се продава. На на-
шите изненадани и дълбоко разочарова-
ни възклицания тя единствено отговори, 
че в неделя забраната важи след 15:00 
часа. Неизмерно разтърсени и съкрушени 
се отправихме към местния бар, където 
бирата е неколкократно по-скъпа. Добра 
икономическа мярка, но подозирам, че 
това е направено по-скоро за борба сре-
щу пиянството. Не знам, но такова нещо у 
нас няма и може да се каже, че ние в тази 
посока сме много добре развити. Особено 

в столицата по всяко време на денонощи-
ето човек може да си купи какъвто си по-
иска алкохол.

От Варшава до Вилнюс и обратно 
пътувахме с автобус, който е, меко ка-
зано, удобен. Разполага със санитарен 
възел, машина за топли напитки, кои-
то са безплатни, на всяка седалка има 
таблет с интернет, в самия автобус има 
безжичен интернет, така че всеки може 
да си върже телефона или компютъра. 
Естествено, че след като ги има всички 
тези удобства, почивки не се правят, а 
двамата шофьори се сменят на опреде-
лен времеви интервал.

За това пътуване трябва да благо-
даря на Георги Гергов, който от извест-
но време живее и работи в Полша, както 
и на Добромир Удрев. Те, двамата, още 
през януари ми се обадиха и ме поканиха 
да взема участие в тази авантюра. Кон-
кретният повод беше турнир по шоудаун 
в Литва. Всеки от тримата си пое разхо-
дите по пътуването и таксата за участие, 
но преживяването си струваше. За една 
нощ гостувахме на Георги, а после тръг-
нахме за първото появяване на бълга-
ри в международен турнир по шоудаун. 
Добромир успя да спечели един свой 
мач и се нареди на 26 място. В крайното 
класиране заех 22 място след 4 победи. 
Но тук по-важното беше да видим какво 
правят по-развитите държави от нас. А 
Литва е безспорно много добре развита 
държава, поне що се отнася до спорта 
сред хората със зрителни увреждания. 
Спокойно мога да кажа, че литовските 
незрящи спортисти са много пред нас 
както в спортно-технически план, така и 
в организационен аспект.

Продължавам да си припявам онзи 
рефрен и забележете - единствено се 
питам кога ще ги стигнем. Изобщо не 
повдигам въпроса да ги задминем! Меч-
тая си да сме като Полша като достъп-
ност. Мечтая си спортът сред хората със 
зрителни увреждания у нас да бъде като 
в Литва. Ех, мечти, мечти!

д-р Иван Янев
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Изявите на спортистите от СКЛУ „Из-
грев” - Пловдив през последните 6 ме-
сеца още веднъж убедително доказаха, 
че в дисциплините канадска борба и 
шахмат те неотклонно продължават да 
утвърждават челните си позиции сред 
тимовете на зрително затруднените, как-
то и да печелят призови места на между-
народни форуми.

На 13 април осем състезатели от 
СКЛУ „Изгрев” Пловдив потеглиха за 
Банско, където през следващите два дни 
се проведе 22-рото държавно първен-

ство, организирано от Федерацията по 
канадска борба. На 14 и 15 април се игра 
съответно на лява и дясна ръка. Наши-
ят отбор завоюва 3 златни, 4 сребърни 
и 3 бронзови медала, както и 3 четвърти 
места: Ася Бурова – 1 златен и 1 сребъ-
рен медал, Емка Танова – 1 златен и 1 
сребърен, Кирчо Родопски – 1 златен и 1 
сребърен, Венцислав Георгиев – 1 сре-
бърен и 1 бронзов, Анета Христова – 2 
бронзови медала, Хасмик Варданян – 
2 четвърти места и Христо Христов – 1 
четвърто място. За поредна година – ра-

СПОРТ

И ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА 
НА ГОДИНАТА ПЛОВДИВСКИТЕ 

СПОРТИСТИ СА СРЕД НАЙ-СИЛНИТЕ
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достта и удовлетворението са неопису-
еми – печелим първото място и златната 
купа в отборното класиране, следвани от 
клубовете от Кърджали и Варна. С бла-
годарност пловдивчани отбелязаха, че 
до голяма степен дължат своите успехи 
на всеотдайността и професионализма 
на своя треньор Марин Пейчев.

На 21-вия европейски шампионат по 
канадска борба, състоял се от 26 май 
до 3 юни 2018 г. в София, Ася Бурова 
и Емка Танова затвърдиха своите пози-
ции на фаворити в своята категория от 
европейското първенство в Катовице 
през миналата година, като спечелиха 
по един сребърен и по един бронзов ме-
дал. Серията победни успехи продължи 
на интеграционния турнир за хора с ув-
реждания „Воля за победа” в Ямбол на 
23 юни, където при жените отново Ася 
Бурова и Емка Танова си разделиха зла-
тото и среброто на лява и дясна ръка в 
категория до 65 кг, а при мъжете Кирчо 
Родопски зае трето място в категория до 
80 килограма.

Представителите на шахматната 
секция при СКЛУ „Изгрев” също завою-
ваха победи, поставили ги в челните ре-
дици на този спорт. На състоялото се от 
31 май до 3 юни държавно първенство 

в хотел „Поп Харитон”, финансирано по 
проект на АХУ и със съдействието на 
Министерството на младежта и спорта 
и на ССБ, класиралите се до четвърто 
място в група А и до трето място в гру-
па В добиха право на участие в нацио-
налния отбор на България за световно-
то първенство по шахмат. В група „А” 
двама от първите четирима класирани 
са от пловдивския клуб – Расим Низам 
и Любомир Иванов, а в група „Б” един 
от тримата е нашият състезател Петър 
Кисьов. Спортен клуб „Изгрев” Пловдив 
стана отборен шампион.

На 21 юни в семинарната зала на 
НЦРС се проведе вътрешно първенство 
по спортна табла. Играчите бяха разделе-
ни в три групи – две групи по четирима и 
една група от трима състезатели, където 
се играеше всеки срещу всеки. Спечели-
лите първите места в групите се състе-
заваха за от първо до трето място, а спе-
челилите вторите места – за от четвърто 
до шесто място. Ръководството на клуб 
„Изгрев” осигури наградния фонд за спе-
челилите първите три места – Данаил Ка-
раджов, Хасмик Варданян и Георги Генов. 
От НЦРС по проект осигуриха ободрител-
ни напитки и сладки за участниците.

Георги Генов, Ася Бурова


