В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА Списък на компакт дисковете,
записани и възстановени в студиото за звукозапис на ССБ през 2007 г.

В студиото за звукозапис на ССБ през 2007 г.
Уважаеми читатели,
През изминалата 2007 г. продължи напрегнатата работа в Студиото за звукозапис на ССБ като
усилията, насочени към изпълнението на задачите в двете направления – запис на нови книги и
възстановяването на записи от Златния фонд, доведоха до следните резултати:
- запис на нови книги – 1410 часа, включващи 124 заглавия, записани върху 54 CD;
- запис на говорещи списания – 220 часа;
- възстановени записи – 1723 часа (151 заглавия върху 76 CD).
По-долу публикуваме списъците с новозаписаните и възстановените заглавия през 2007.

Списък на компакт дисковете, записани в студиото за звукозапис на ССБ през 2007 г.
Диск, Автор, Книга, Часа
N176F, Кристи Агата, Десет малки негърчета, 6
N176F, Линдз Гейл, Супершпионинът, 16
N177F, Делински Барбара, Крайбрежен път, 14
N177F, Делински Барбара, Нежно и красиво, 8
N178F, Камю Албер, Чужденецът, 4
N178F, Памук Орхан, Името ми е Червен, 18
N179F, Льоблан Морис, Арсен Льопен срещу Херлок Шолмс, 7
N179F, Браун Сандра, Буря, 15
N180F, Левчев Любомир, Убий българина, 11
N180F, Георгиев Иван, Една българска роза, 7
N180F, Данаилов Георги, Весела книга за българския народ, 7
N181F, Льоблан Морис, Арсен Люпен - Крадецът джентълмен, 7
N181F, Конъли Майкъл, Адвокатът с "Линкълна", 16
N182F, Холт Хенри, Тигърът от Мейфеър, 8
N182F, Елрой Джеймз, Черната далия, 14
N183F, Конрад Джоузеф, Прагът на зрелостта, 5
N183F, Набоков Владимир, Лолита, 13
N183F, Буковски Чарлз, Поща, 6
N184F, Льоблан Морис, Арсен Люпен - Загадъчният дом, 6
N184F, Лоуел Елизабет, Убийство посред бял ден, 14
N184F, Льоблан Морис, Арсен Люпен – 813, 5
N185F, Пруст Марсел, Една любов на Суан, 9
N185F, Стийл Даниел, Пълен кръг, 16
N186F, Демил Нелсън, Играта на лъва, 24
N187F, Шорс Джон, Под мраморното небе, 16
N187F, Дели Марион, Краят на една валкирия, 8
N188F, Милър Хенри, Тропик на рака, 12
N188F, Бъроуз Уйлям, Голият обяд, 7
N188F, Макюън Йън, Амстердам, 5
N189F, Рен Пърсифал, Крепостта на мъртвите, 9
N189F, Адлър Елизабет, Сега или никога, 14

N190F, Карен Ина, Зимата на дългото мълчание, 20
N190F, Бредбъри Рей, 451 градуса по Фаренхайт, 6
N191F, Хауърд Линда, Диамантеният залив, 9
N191F, Стийл Даниел, Съпруга на конци, 14
N192F, Грийн Греъм, Безнадежден случай, 7
N192F, Сарамагу Жозе, Възпоминание за манастира, 15
N193F, Грийн Вивиан, Лудостта на владетелите, 16
N193F, Троая Анри, Страховити царици, 7
N194F, Данаилов Георги, Къща отвъд света, 7
N194F, Беър Рик, Най-великите неразказани истории, 4
N194F, Хаджиев Йордан, Из моя век, 14
N195F, Уайзбъргър Лорън, Нюйоркски светски хроники - начало, 10
N195F, Уайзбъргър Лорън, Дяволът носи прада, 16
N196F, Розовски Анатолий, Американска история, 14
N196F, Уайзбъргър Лорън, Нюйоркски светски хроники - край, 3
N196F, Палмър Даяна, Шампанско за закуска, 5
N197F, Количев Владимир, Брат, стреляй пръв, 17
N197F, Льоблан Морис, Арсен Люпен - Госпожицата със зелените очи, 7
N198F, Мутафчиева Вера, Случаят Джем, 15
N198F, Солерс Филип, Мистерията Моцарт, 6
N199F, Хаджиев Йордан, Нататък, 17
N199F, Колинз Джаки, Жребецът, 7
N200F, Робърдс Карън, Опасно лято, 13
N200F, Адлър Елизабет, Покана за Прованс, 10
N201F, Христозов Петър, Власт назаем, 7
N201F, Памук Орхан, Сняг, 17
N202F, Клемънт Питър, Спешно отделение, 12
N202F, Лъдлъм Робърт, Ларкин Патрик, Пътят към Гондолфо, 11
N203F, Джуъл Лиза, Купонът на Ралф, 12
N203F, Сантяго Есмералда, Турският любовник, 10
N204F, Баро Жан-Клод, Биго Гийом, История на света
(От праисторически времена до наши дни), 13
N204F, Карафезов Спас, Сърцето вижда, 10
N205F, Димов Димитър, Роман без заглавие, 6
N205F, Димова Теодора, Майките, 6
N205F, Димова Теодора, Адриана, 6
N206F, Нанс Джон, Насрещен вятър, 14
N206F, Лъдлъм Робърт, Ларкин Патрик, Уийкендът на Остерман, 8
N207F, Блум Бил, Съдебна грешка, 8
N207F, Гришъм Джон, Невинният, 14
N208F, Корнуел Патриша, Хищник, 15
N208F, Уйлямс Тимоти, Комисарят Троти в рая, 9
N209F, Хапка Кати, LOST - Застрашеният вид, 5
N209F, Андрю Майк, Ченге от Манхатън, 8
N209F, Томсън Франк, LOST - Признаци на живот, 5
N209F, Хапка Кати, LOST - Тайна идентичност, 5
N210F, Дели Марион, Мици, 8
N210F, Майкъл Джудит, Златен шанс, 14
N211F, Багшоу Тили, Всичко си има цена, 23
N212F, Колкер Борис, GVIDLIBRO POR VERDAJ VOJAGANTOJ
VOJAGANTOJ, 17
N212F, Корженков Александър, HISTORIO DE ESPERANTO, 11
N213F, Балдачи Дейвид, Проста истина, 15

N213F, Лъдлъм Робърт, Загадката Халидон 1, 10
N214F, Лъдлъм Робърт, Загадката Халидон 2, 9
N214F, Лъдлъм Робърт, Знакът на близнаците, 14
N215F, Поулийн Гюнтер, Божията рецепта - част І, 2
N215F, Поулийн Гюнтер, Божията рецепта - част ІV, 2
N215F, Поулийн Гюнтер, Божията рецепта - част ІІ, 3
N215F, Миндъл Ърл, Библия за витамините на ХХІ век, 18
N215F, Поулийн Гюнтер, Божията рецепта - част ІІІ, 3
N216F, Наделсон Реджи, Горещ мак, 8
N216F, Амар Ален, Куба ностра - държавните тайни на Фидел Кастро, 17
N217F, Калчев Христо, Сънят на уморения лъв, 7
N217F, Дийл Уйлям, 27, 19
N218F, Лъдлъм Робърт, Ларкин Патрик, Московски вирус, 19
N218F, Рос Макдоналд, Усмивката на черепа, 7
N219F, Гигова Магдалена, Звънчето на джебчийката, 3
N219F, Стринавски Слав Славов, Маски край Стикс - том 3, 19
N220F, Лъдлъм Роберт, Аферата "Олтмън", 22
N221F, Робъртс Нора, Невинни в смъртта, 11
N221F, Воронин Андрей, Слепият не пропуска, 11
N222F, Твен Марк, Приключенията на Хъкълбери Фин, 11
N222F, Д'Арас Жан, Феята Милюзина, 5
N222F, Твен Марк, Приключенията на Том Сойер, 9
N223F, Робъртс Нора, Среща с огъня, 10
N223F, Робъртс Нора, Танц във въздуха, 9
N223F, Робъртс Нора, Небе и земя, 9
N224F, Конъли Майкъл, Смъртта е моят занаят, 20
N224F, Калчев Христо, Изстрелът на амнистията, 5
N225F, Дийл Уйлям, Тай Хорс, 20
N225F, Сименон Жорж, Мегре и мъртвото момиче, 4
N226F, Литвиненко А., Фелштински Ю., Взривяването на Русия, 14
N226F, Абди Нура, Линдер Лео, Сълзи в пясъка, 11
N227F, Тейлър А.Дж., Бисмарк, 10
N227F, Гунев Георги, Илчев Иван, Чърчил и Балканите, 13
N228F, Лъдлъм Роберт, Кръгът на Матарезе, 22
N229F, Каслър Клайв, Айслерг, 9
N229F, Денил Нелсон, Частен клуб, 17
N230F, Чейс Джеймс Хадли, Ще се смея последен, 5
N230F, Браун Сандра, Последният ден на карнавала, 17
V152F, Талев Димитър, Гласовете ви чувам, 18
Списък на компакт дисковете, възстановени в студиото за звукозапис на ССБ през 2007
Диск, Автор, Заглавие, Часа
V093F, Атарди Удо, Дивият наследник, 8
V093F, Гришъм Джон, Братята, 11
V093F, Грийн Греъм, Д-р Фишер от Женева, 4
V094F, Джоузеф Сара, Сега и завинаги, 7
V094F, Чандлър Реймънд, Дамата от езерото, По-малката сестра, 18
V095F, Цвайг Стефан, Тримата майстори - Достоевски, Дикенс, Балзак, 14
V095F, Цвайг Стефан, Европейската мисъл, 6
V095F, Цвайг Стефан, Страх, 3
V096F, Цвайг Стефан, Америго, 4

V096F, Цвайг Стефан, Дикенс, 2
V096F, Цвайг Стефан, Жозеф Фуше, 11
V096F, Цвайг Стефан, Толстой, 6
V097F, Дюма Александър, Тримата мускетари, 24
V098F, Дюма Александър, 20 години по-късно - начало, 25
V099F, Дюма Александър, Още 10 години по-късно - начало, 14
V099F, Дюма Александър, 20 години по-късно - край, 11
V100F, Дюма Александър, 1001 призрака, 6
V100F, Дюма Александър, Още 10 години по-късно - край, 14
V100F, Дюма Александър, Дамата с кадифеното колие, 6
V101F, Мичел Маргарет, Отнесени от вихъра - начало, 25
V102F, Мичел Маргарет, Отнесени от вихъра - книга втора начало, 20
V102F, Мичел Маргарет, Отнесени от вихъра - край, 5
V103F, Виан Борис, Червената трева, 5
V103F, Мичел Маргарет, Отнесени от вихъра - книга втора край, 10
V103F, Йокай Анна, Задачата, 9
V104F, Рипли Александра, Скарлет-том І /прод. на "Отнесени от вихъра"/, 22
V105F, Рипли Александра, Скарлет-том ІІ /прод. на "Отнесени от вихъра"/, 20
V105F, Димар Пол, Лошото време, 4
V106F, Уиндзор Катлийн, Вечната Амбър - том І, 23
V107F, Будзати Дино, Големият портрет, 4
V107F, Уиндзор Катлийн, Вечната Амбър - том ІІ, 21
V108F, Танер Джанет, Наследство в рая, 17
V108F, Бъркли Лорънс, Молитвената броеница, 9
V109F, Дюма Александър, Луиза дьо ла Валиер - том І, 15
V109F, Дюма Александър, Луиза дьо ла Валиер - том ІІ начало, 10
V110F, Дюма Александър, Луиза дьо ла Валиер - том ІІ край, 7
V110F, Дюма Александър, Луиза дьо ла Валиер - том ІІІ, 18
V111F, Балзак Оноре дьо, Величие и падение на куртизанките, 25
V112F, Вазов Иван, Избрани разкази, 9
V112F, Вазов Иван, Събрани съчинения т. ІХ, 14
V113F, Балзак Оноре дьо, Изгубени илюзии - начало, 25
V114F, Балзак Оноре дьо, Изгубени илюзии - край, 3
V114F, Балзак Оноре дьо, Гобсек, 3
V114F, Балзак Оноре дьо, Събрани съчинения том VІ, 19
V115F, Балзак Оноре дьо, Селският лекар, 11
V115F, Балзак Оноре дьо, Сезар Бирото, 14
V116F, Караславов Георги, Татул, 9
V116F, Вазов Иван, Пътеписи, 5
V116F, Мутафова Фани Попова, Велики сенки, 9
V117F, Хейли Артър, Колела, 23
V118F, Желев Владимир, Есперантското движение сред незрящите хора в
България, 1
V118F, Белева Белка, Tetro sen lingva bariero, 7
V118F, Марков Йордан, Вълев Кунчо, Сарафов Иван, Учебник по
есперанто, 14
V118F, Евлогиева Мариана, Есперанто - учебник по Загребския
метод, 3
V119F, Сепик Хенрик, Есперанто, 11
V119F, Олд Уйлям, Стъпки за пълно овладяване, 14
V120F, Яворов П.К., Калиопа, 1
V120F, - , Есперантски песни, 2
V120F, Модест Юлиан, Laord Pozidono, 4

V120F, Улянов, Вълев К., Есперантска граматика, 13
V120F, Колектив, Букет, 2
V121F, Хейли Артър, Детективи, 21
V122F, Хейли Артър, Окончателната диагноза - начало, 7
V122F, Хейли Артър, Банкери, 16
V123F, Хейли Артър, Окончателната диагноза - край, 8
V123F, Хейли Артър, Вечерните новини, 17
V124F, Грий Зейн, Легионът край границата, 15
V124F, Грий Зейн, Гърмящото стадо, 8
V125F, Доктороу Едгар, Рагтайм, 10
V125F, Дос Пасос Джон, Манхатън, 15
V126F, Керуак Джек, По пътя, 14
V126F, Фокнър Уйлям, Врява и безумства, 10
V127F, Грий Зейн, Водачът на кервани, 7
V127F, Салгари Емилио, Последният ден на Картаген, 7
V127F, Май Карл, В крепостта на траперите, 7
V127F, Май Карл, Говорещата кожа, 6
V128F, Нури Решад, Чучулигата, 18
V128F, Бъркли Лорънс, Молитвената броеница, 7
V129F, Братя Грим, Приказки, 18
V129F, Милн А., Мечо Пух, 6
V130F, Минков Светослав, Избрани произведения, 13
V130F, Влайков Тодор, Съчинения том 3, 13
V131F, Балзак Оноре дьо, Физиология на брака, 20
V131F, Балзак Оноре дьо, Златоокото момиче, 4
V132F, Де Сервантес Мигел, Дон Кихот де ла Манча - начало, 25
V133F, Де Сервантес Мигел, Дон Кихот де ла Манча - край, 23
V133F, Софокъл, Антигона, 2
V134F, Бокачо Джовани, Декамерон - начало, 25
V135F, Бокачо Джовани, Декамерон - край, 12
V135F, Гьоте, Фауст, 9
V135F, Молиер, Тартюф, 4
V136F, Славейков П.Р., Избрани творби, 8
V136F, Каравелов Любен, Българи от старо време, 6
V136F, Райнов Николай, Избрани произведения, 11
V137F, Хауф Вилхелм, Малкият Мук, 8
V137F, Априлов Борис, Приключенията на Лиско, 16
V138F, Толкин Джон, Билбо Бегинс или дотам и обратно, 12
V138F, Оруел Джордж, 1984, 13
V139F, Ран Босилек, Бабино петленце, 4
V139F, Киплинг Ръдиард, Книга за джунглата, 9
V139F, Константинов Георги, Туфо - рижият пират, 6
V139F, Марковски Георги, Хитър Петър, 6
V140F, Паисий Хилендарски, История славянобългарска, 4
V140F, Омир, Одисея, 18
V140F, Есхил, Прикованият Прометей, 2
V141F, Балзак Оноре дьо, В търсене на абсолютното, 8
V141F, Булгаков Михаил, Театрален роман, 8
V141F, Балзак Оноре дьо, Херцогиня дьо Ланже, 7
V142F, Талев Димитър, Железният светилник, 14
V142F, Талев Димитър, Преспанските камбани - начало, 8
V143F, Талев Димитър, Преспанските камбани - край, 24
V144F, Димов Димитър, Тютюн - том І, 22

V145F, Станев Емилян, Избрани разкази и повести, 9
V145F, Димов Димитър, Тютюн - том ІІ, 17
V146F, Омир, Илиада, 21
V147F, Балзак Оноре дьо, Братовчедката Бет, 21
V148F, Балзак Оноре дьо, Братовчедът Понс, 12
V148F, Балзак Оноре дьо, Евгения Гранде, 9
V149F, Кун, Старогръцки митове и легенди, 22
V150F, Вазов Иван, Нова земя, 20
V150F, Страшимиров Антон, Хоро, 5
V151F, Талев Димитър, Илинден – начало, 25
V152F, Талев Димитър, Гласовете ви чувам, 18
V152F, Талев Димитър, Илинден – край, 5
V153F, Линдгрен Астрид, Дребосъчето и Карлсон, който живееше
на покрива, 6
V153F, Линдгрен Астрид, Емил от Льонеберя, 7
V153F, Карол Луис, Алиса в страната на чудесата, Алиса в
огледалния свят, 7
V153F, Колоди Карло, Приключенията на Пинокио, 5
V154F, Стендал, Червено и черно, 20
V154F, Шекспир Уйлям, Хамлет, 2
V154F, Лафонтен, Басни, 1
V155F, Ботев Христо, Избрани творби, 6
V155F, Ботев Христо, Събрани лроизведения том 2, 4
V155F, Вазов Иван, Под игото, 14
V156F, Димитрова Блага, Лавина, 12
V156F, Сартр Жан Пол, Погнусата, 14
V157F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том І, 8
V157F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том ІІІ, 8
V157F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том ІІ, 8
V158F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том VІ, 9
V158F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том V, 8
V158F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том ІV, 8
V159F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том VІІІ, 8
V159F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том ІХ, 10
V159F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том VІІ, 8
V160F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том Х, 10
V160F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том ХІ, 8
V160F, Чехов А.П., Избрани произведения - разкази, том ХІІ, 8
V161F, Достоевски Ф.М., Престъпление и наказание, 27
V162F, Толстой Л.Н., Ана Каренина – начало, 25
V163F, Толстой Л.Н., Ана Каренина – край, 13
V163F, Толстой Л.Н., Отец Сергий, 2
V163F, Гогол Н.В., Вечери в селцето край Диканка, 11
V164F, Достоевски Ф.М., Бесове – начало, 25
V165F, Достоевски Ф.М., Бесове – край, 5
V165F, Достоевски Ф.М., Неточка Незванова, 8
V165F, Достоевски Ф.М., Записки от подземията, 6
V165F, Пушкин А.С., Евгений Онегин, 6
V166F, Достоевски Ф.М., Братя Карамазови – начало, 23
V167F, Достоевски Ф.М., Братя Карамазови – край, 23

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ Заседание на 19, 20 и 21 Декември
На деветнадесети, двадесети и двадесет и първи декември се проведе последното за 2007 г. заседание
на Управителния съвет на ССБ. Независимо от това,че заседанието се проведе непосредствено преди
коледните и новогодишните празници, то се занима както обикновено със сериозните текущи
проблеми на нашата организация.
Като първа точка в дневния ред бе поставена за разглеждане информацията за изпълнението на
инвестиционната програма на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен.
Преди една година Управителният съвет взе решение за закупуване от Италия на съоръжения за
автоматични технологични линии / АТЛ/ за производство на “Туист оф” капачки, които да бъдат
монтирани в “Успех Металкап ССБ” ЕООД Плевен.
Това решение беше обусловено от диверсификацията на “Туист оф” производството, увеличаване броя
на щанцовите инструменти за тези капачки и наложилата се от това необходимост често и многократно
те да бъдат монтирани и демонтирани.
Производството на 13 и повече размера на “Туист оф” капачки на една автоматична технологична
линия е практически невъзможно, ако трябва да се задоволяват нуждите на няколкото наистина
сериозни потребители на капачки, а и на десетина по-малки потребители, които по никакъв начин не
бива да бъдат пренебрегвани. Казаното дотук е особено валидно за активния период на производство
на консервирани храни и сокове. Конкретният повод за това решение беше получената през месец
октомври 2006 г. много изгодна оферта от Италия. На цена само от 200 000 евро бяха предложени 2 бр.
АТЛ за производство на "Туист оф" капачки с обща пещ в комплектацията, на които липсваха
единствено пресите и машините за полагане на пластизол. Така закупеното оборудване е доставено в
Плевен през първата половина на март 2007 г. и незабавно започват работите по неговото монтиране и
доокомплектоване. Не след дълго са закупени от български предприятия необходимите за работата на
новата линия рециклирани преси.
Междувременно, в процеса на търсене на пресите, се получава информация за това, че консервна
фабрика ‘Кричим Индустрия ” АД гр. Кричим продава машини от съпътстващо за тях производство на
капачки “Омниа” и “Туист оф”. Линията за “Омниа” съдържа:
- фигурна ножица с широчина на среза 1050 мм.
- ексцентрик преса, две пастир машини, сушилна пещ, и транспортни ленти.
Стопанските ръководители са убедени, че закупуването на тази линия дава възможност да се дублира
сеченето на капачки в единия клон на новата "Туист оф" линия и да се уплътни капацитетът на
бертващия модул. Освен това фигурното рязане на лентите за изсичане на "Туист оф" капачките
увеличава от 3 до 9 % произведените от 1 тон ламарина капачки, което пък от своя страна води до
снижаване от 3.8 до 4.4 % на себестойността на произвежданата от предприятието продукция.
Производството на този тип капачки може да уплътни част от работната сила в неактивните за
производство месеци.
По същото време, докато се извършва доокомплектоването на линията в Инструменталната база на
Успех в Русе, се изработва инструменталната екипировка за още няколко размера туист оф капачки.
Така в началото на месец декември 2007 година са извършени производствени проби на сдвоената
АТЛ за производство на капачки ТО 82 и ТО 53. Направените изпитания показват много добри
резултати.
Цялата инвестиция възлиза на сумата от 1 126 000 лв. От които повече от 400 000 лв. вече са
възстановени от предприятието в Плевен и централата на дружеството.
Със задоволство можем да отбележим, че вече притежаваме практически 2 съвременни,
високопроизводителни, автоматизирани технологични линии за производство на метални винтови
капачки с общ капацитет 1400 – 1500 бр. в минута.
Информацията беше приета, като Г-н Долапчиев и Г-н Ангелов подчертаха необходимостта от
осигуряването на значителни по размер оборотни средства, защото без наличието на такива “Успех
Металкап ССБ” ЕООД не би могъл да реализира заложения в новите инвестиции сериозен
производствен и търговски потенциал.
В точка втора от дневния ред бе обсъден и приет Отчетът за финансовите резултати на “Успех-ССБ”
Холдинг ЕООД за деветмесечието на 2007 г. Постигнатите в холдинга резултати са както следва:

Финансови резултати по предприятия за деветмесечието на 2007 г. в хиляди лева - София 0, Дряново +
36, Варна + 58, Пловдив + 45, Русе +14, Шумен + 15, Стара Загора – 14, Сливен + 6, Плевен + 27. или
общо + 187. Централа + 93, общо 280 хиляди лева.
Така към 30.IX.2007 г. холдингът приключва на печалба в размер на 280 хиляди лева. Данните за
деветмесечието на предходната година сочат печалба от 335 хиляди лева.
Делово премина и точката отнасяща се до финансовия отчет на ССБ за деветмесечието на 2007 г.
Съгласно приетият бюджет на ССБ за цялата 2007 г. са утвърдени приходи в размер на 1 206 472 лв.
Съответно само за деветмесечието на годината сумата възлиза на 904 854 лв. За отчетения период са
постъпили приходи в размер на 1 493 715 лв.
По точка 4 - Обсъждане и приемане на наредба за реда и условията за разпореждане с недвижими
имоти собственост на ССБ и Търговските му дружества и разходване на получените средства от
сделките с тях, членовете на управителния съвет на ССБ приеха наредба за тези дейности. Чрез нея се
затвърждава стремежът всички сделки с недвижимите имоти на ССБ и търговските му дружества да се
извършват при пълна откритост и прозрачност. Най-същественото в наредбата е това, че вече всяка
такава сделка ще се договаря само от нарочно създадена за целта комисия, а при реализацията на
сделките ще бъде спазвана строго определена процедура. Естествено всички сделки ще бъдат
контролирани и от висшите ръководни органи на Съюза на слепите.
Точка 5 беше Изменения и допълнения на вътрешносъюзни нормативни документи и вътрешните
правила за възнагражденията в системата на ССБ.
Нашите читатели знаят, че години наред възнагражденията в ССБ се формират на основата на
специална наредба. Предвид на това, че напоследък в законодателството на България са настъпили
редица съществени промени се налага нашата вътрешно съюзна нормативна база да бъде
синхронизирана с действащото законодателство. По тази причина вече действащата наредба се заменя
с "Вътрешни правила”, каквито бяха приети от членовете на УС.
В съответствие с Устава на ССБ Управителният съвет реши размерът на членския внос за съюзни
членове за 2008 г. отново да бъде два лева.
След това бе изслушана информация от Васил Долапчиев за изпълнение на спечелен проект пред АХУ
“И ние можем”.
Накрая бяха изслушани информации за проведената анкета за издателската дейност на съюза и за
участието на представителни отбори на ССБ в международни голбални турнири.

Димитрина МИХАЙЛОВА

ГОДИШНИНА 160 години от рождението на Христо Ботев

Тази година българският народ с признателност отбелязва 160 - ата годишнина от рождението на
Христо Ботев. Великият революционер, поет и публицист е роден на 6 януари 1848 година в Калофер в
семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.
В съзнанието на българите Христо Ботев остава завинаги един непокорен младеж, който без колебание
жертва живота си за свободата на Отечеството.
Първоначално Ботев учи в Карлово, но по-късно се завръща в родния си град, където завършва
местното училище през 1863 година.
През октомври същата година заминава за Русия и се записва във Втора Одеска гимназия като частен
ученик, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в българското бесарабско село
Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци,
след което окончателно напуска града.
По това време във в. "Гайда", редактиран от П.Р.Славейков, е публикувано първото стихотворение на
младия Ботев - "Майце си". От октомври 1867 г. Христо Ботев живее във Влашко. Работи в Браила като
словослагател при Димитър Паничков.
През следващите години се мести от град на град, другар и съратник е на Апостола на свободата Васил
Левски.
„Дума на българските емигранти“, издаден на 10 юни 1871 г. в Браила, е първият вестник на Христо
Ботев. В публикуваните статии и стихотворения талантливият автор с неистова жажда за свобода и
справедливост поругава българските и световните поробители. Поради липсата на финансови средства
от вестника излизат само 4 броя.
През 1872 г. Ботев е арестуван за конспиративна революционна дейност и е изпратен във Фокшанския
затвор, но след застъпничеството на Левски и Каравелов е освободен. Започва работа в печатницата на
Любен Каравелов и става негов сътрудник при списването на революционния вестник “Свобода” (от
февруари 1873 – „Независимост”). Същевременно Ботев започва да издава втория си самостоятелен
вестник - „Будилник”, чийто първи брой се появява на 1 май 1873.
Христо Ботев продължава да развива активна дейност на журналист и след спирането на Каравеловия
вестник „Независимост”. Под негова редакция в края на 1874 започва да излиза новият революционен
вестник "Знаме". През 1875 г. съвместно със Стефан Стамболов геният издава стихосбирката "Песни и
стихотворения".

На 5 май 1876 Ботев издава първия и единствен брой на последния си вестник - „Нова България”. В
помощ на въстаналите българи той организира чета и става неин войвода. С нея великият българин се
качва на кораба "Радецки" при Гюргево и на 17 май заставя капитана да спре на българския бряг при
Козлодуй. На 20 май 1876 г. (по нов стил 2 юни) е последният тежък бой за Ботевата чета – привечер,
след сражението, куршум пронизва Ботев в подножието на връх Вола във Врачанския балкан. Едва ли,
когато е писал шедьовъра си "Хаджи Димитър", Ботев е подозирал, че думите му "Тоз, който падне в
бой за свобода, той не умира..." във времето ще увенчаят и неговото име.
Обикновените думи са слаби, за да изразят благоговението ни пред гения Христо Ботев. Ето защо
публикуваме стихотворението, с което друг велик българин е пресъздал отношението на народа ни към
легендарния свободолюбец.
БОТЕВ
Никола ВАПЦАРОВ
Идва при мене
задъхан и потен
работник
и казва:
– Пишете за Ботев! –
"За Ботев ли? –
Седам.
Елате във среда
към седем."
Но ето че среда отдавна премина...
Навъсен, аз пъшкам
и късам листата.
Над покрива горе
моторите спорят
със влажната пролет
в света
и мъглата.
И нищо не идва.
Безпътната мисъл
в главата се мъти.

В гърдите тревога.
Преставам да пиша,
захвърлям листата,
дълбоко въздишам
и казвам:
– Н е м о г а! –
Събличам се.
Лягам в леглото.
Заспивам.
Но ето пристига
навъсен работник
и пита:
– Написа ли песен за Ботев? –
За Ботев ли?
Чакай...
"Огряват звездите,
след туй на Балкана
излиза луната,
вълкът се промъква
и дебне в скалите
и светят очите му
в мрака."
Работникът бърчи си челото
и пита:
– Това ли е Ботев?
Пиши за жетварите там,
за теглото,
за черните кърви,
що пие земята,
за робската песен
и мъката в нея,
която люлее нивята.
– Какво ще го търсиш
в усоите, дето

и хищника днеска не броди.
Не виждаш ли? – Ботев
в очите свети,
та Ботев е тук, при народа.
– Ти падаш и Ботев ни казва:
"Вдигни го!
И дай във ръката му знаме!"
Подавам ръката си,
ти се надигаш
и крачиме рамо до рамо.
– Това е то Ботев.
А ти го усукваш.
Та тук за усукване нема!
Повзри се в живота,
и ето ти Ботев,
и ето ти цяла поема.

ГОЛБАЛ Коледен турнир за купата на България по голбал, 8-9.12.2007 г.

На 8 и 9 декември в баскетболната зала на стадион „Българска армия” се проведе Коледният отворен
турнир за купата на България по голбал.
Наложилото се от 2002 г. интернационално състезание, носещо етикета турнир за купата на България
от 2005 г., отново бе най-елитното голбално събитие на родна земя. В „Борисовата градина” се
срещнаха 8 отбора от Европа. Имаше отбори от Белгия, Холандия, Сърбия, Гърция, Румъния и 3
отбора от България – „Успех” Варна, “София” и „Витоша” Софийски университет.
Игра се по груповата схема, т.е. в началото се съставиха 2 групи от по 4 отбора. Първите 2 отбора
продължаваха за полуфиналите, а отпадналите за разпределение на местата от 5 до 8.

В група А бяха следните тимове:
„Витоша” Софийски университет;
“Хаселт” Белгия;
“Омирос”Гърция;
“Ирис” Сърбия.
В група Б:
„Успех” Варна;
Холандия;
“София”;
Румъния.До полуфиналите безпроблемно достигна отборът на „Витоша” Софийски университет, който
трябваше да се изправи срещу втория от група Б, а това бе варненският отбор от „Успех”. Втората
полуфинална двойка бе Белгия - Холандия.
Така момчетата на „Витоша”, след като бяха категорично победили всички свои опоненти в групата се
изправиха срещу отбора на Варна, който всъщност е твърде корав състав. Лоша шега на софиянци
можеше да им изиграе евентуалното ненавременно подценяване на отбора от черноморската ни
столица. Това обаче не се случи и варненци бяха буквално разбити с резултат 10:0.
Другият полуфинал бе далеч по-оспорван, но в крайна сметка отборът на Белгия успя да победи и да се
класира за финала, където отборът на „Витоша” вече очакваше своя опонент.

Така приключи първият състезателен ден. На 9 декември трябваше да се извърши директното
разпределение на местата. Естествено вторият ден започна с двубоя за 7-о място, в който участваха
отборите на Гърция и “София”. София бе дублиращият отбор на „Витоша” и в него намериха място
момчетата, които по-рядко успяват да поиграят при титулярите. В предварителната група “София”
регистрира 2 загуби – от отборите на „Успех” Варна и Холандия и равенство с отбора на Румъния.
«София» изигра един хубав мач и в крайна сметка победи гърците, които заеха не особено
престижното последно място.
За 5-о място играха отборите на Сърбия и Румъния. Румънците успяха да надделеят над западните ни
съседи и заеха 5-ото място. Малкият финал се състоя между загубилите полуфиналите, а това бяха
отборите на Холандия и „Успех” Варна. За голямо съжаление варненци не успяха да дадат почти
никакъв отпор на „лалетата” и закономерно заеха 4-о място. С бронза се окичиха холандците.
Големият финал бе между „Витоша” Софийски университет и “Хаселт” Белгия. Сега бе шансът на
българите да оставят купата на страната там, където й е мястото, а именно в нейната родина. Мачът
започна повече от нервно за студентите, които още с първия удар поведоха в резултата, но след това
допуснаха обрат. Това бе и най-критичният момент. Българите не трябваше да се предават психически,
защото можеха не само да загубят, но да загубят с разлика. След като успяха да се окуражат и да се
вдигнат на щурм те до края на полувремето, освен че изравниха, успяха да натрупат и комфортна
преднина от цели 3 гола.

Второто полувреме започна с яростни атаки от белгийска страна, но за щастие българите успяха да
реагират адекватно и не се пропукаха. Постепенно момчетата от „Витоша” наложиха тотално
превъзходство и в крайна сметка разгромиха Белгия с резултат 13:6.
За първи път българите спечелиха купата на България, на два пъти досега нейн носител беше Чехия, а
„Витоша” заемаше 3-ото място. Финалът бе заснет от спортната телевизия “Ринг”, която го излъчва
редовно. По този начин ще се популяризира още повече този интересен, динамичен и дори екстремен
спорт.
На официалната церемония по закриването присъстваха много приятели на българския голбал. Сред
тях бяха Валентин Михов - президент на Професионалната футболна лига, Илия Лалов - председател
на Българската параолимпийска асоциация, Петко Горанов - директор на "Поделение социално битово
обслужване" към СУ „Св. Климент Охридски", д-р Диана Инджова - председател на Център за
психологически изследвания, Дона Стайгър - американска активистка в сферата на хората с
увреждания, Зоя Колева - представител на Съюза на слепите в България и др.
Валентин Михов връчи лично купата на победителите.
Всички участници в турнира получиха паметни медали и рекламни фланелки. Също бяха раздадени
множество значки, рекламниключодържатели, флагчета, плакети и много предметни награди.
Състезанието бе отразено от Нова телевизия, Канал3, Ринг тв, БТА, Фолк радио „Наздраве” и др.

Генерален спонсор на мероприятието бе Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма
към Столичен общински съвет. Основни спомоществователи бяха Съюзът на слепите в България,
Българска параолимпийска асоциация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Професионална футболна лига. Проявата подкрепиха още сладкарници „Неделя”, “Овергаз”,
“Австрийски авиолинии”, “Кока-кола”, 55-то СОУ „Петко Каравелов”, Национално читалище на
слепите „Луи Брайл”, хотел „Амбасадор”. В залата имаше и транспарант на националния превозвач
“България Еър”. Тази компания спомогна за участието на българските момчета от „Витоша” в
голбалния маратон в средата на октомври 2007 г. в Бреда, Холандия. Именно на този маратон
българите успяха да пожънат големи успехи. Проява от ранга на турнира за купата на страната дава
възможност на голбалния отбор да се отблагодари на всички свои подръжници през годината, защото
именно в дните на турнира се пуска информация под формата на

плакати, брошури и пр. за хората и организациите съпричастни към този спорт.
В дните на турнира отново до организаторите от „Витоша” бе приятелят на българския голбал Роберт
Харт от Холандия. Той пак дойде в България, за да се присъедини към усилията на всички, които
желаят просперитета на този спорт, както го направи през лятото на 2006 и през ноември 2007. Роберт
Харт бе главният координатор на съдиите и водеше цялото голбално деловодство по отношение на
съдийството и развоя на мачовете. Главни съдии бяха спортните педагози от двете училища за деца с
нарушено зрение в София и Варна, но имаше и такива, които са приятели на университетския отбор и
помагат, когато имат тази възможност.
Ето и имената на тези, които извоюваха ценния трофей и със сигурност повдигнаха голбалния рейтинг

на страната:
1. Веселин Кушнеренков;

2. Доброслав Илиев;

3. Иван Янев;
4. Николай Желязков;

Треньор – Илия Попов;
Рехабилитатор – Михаил Илиев Това бе един чудесен завършек за най-успешната година за българския
голбал след 1989 г. На всички стана яс но, че българският голбал върви в правилната посока, но той се
нуждае от перманентно субсидиране, а не от спорадично такова, както е в момента.
Отборът на „Витоша” Софийски университет, след успеха, бе номиниран и награден от фондация
„Български спорт” на 18 декември 2007 г. на официална церемония. Това е голямо признание за
всички, които подкрепят родния голбал.

д-р Иван ЯНЕВ

След българския триумф

Веднага след като прозвуча последният съдийски сигнал на финалния мач България – Белгия отидох,
за да поздравя нашите момчета.
- Вие току що спечелихте купата на България. Доволни ли сте от победата?
- Много сме доволни. Победихме изразително с тринадесет на шест. Първото полувреме беше много
инфарктно – гол за гол, дори на моменти губехме. Но във второто успяхме да обърнем мача и
показахме това, което досега много ни липсваше – стабилна психика.
- От тази година съдийството е поверено на обучени по европейските стандарти български съдии.
Доволни ли сте от съдиите?
- Това са съдии, които започнаха обучението си от миналата година, тази година отново преминаха
обучителен курс и вече нивото им не е по-лошо от това на техните западни колеги. Трябва да ви кажа,
че някои от споменатите западни съдии, особено тези, които са на полето, не са много добри.

Поздравих и сребърните медалисти от отбора на Белгия. Трябва да отбележа, че те представляват
клубен отбор, т.е. това не е представителната гарнитура на страната. Помолих капитана на отбора за
неговия коментар на мача.
- Българите от отбора на “Витоша” имат много силни удари и се защитават много успешно. Точно
тези две неща те имат в повече от нашия отбор и напълно заслужено ни победиха. Атмосферата на
турнира много ми хареса. Радвам се, че имаме много нови приятели и искрено се надявам отборът на
“Витоша” да ни гостува на турнир в Белгия.
Тук се срещнах и с Роберт Харт от Холандия, който е международен съдия по голбал и спортен
директор на IBSA Европа и е ангажиран с голбала повече от двадесет и седем години.
- Г-н Харт, колко голбални отбора има в Холандия?
- У нас има голяма разлика между отборите, които играят голбал само за удоволствие и тези, които се
състезават на национално ниво. Имаме повече от двадесет отбора, които играят на национално ниво и
разбира се има мъжки и женски национални отбори.
- Вие сте у нас по повод обучението на български съдии в съответствие с европейските стандарти,
доволен ли сте от техните първи изяви?
- Да, разбира се. Аз идвам в България вече за втора година. Първият път беше през 2006-а година пак
по покана на “Витоша”, за да проведа обучение за националните отбори и за да помогна на развитието
на голбала на национално ниво. Тази година, всъщност преди две седмици, дойдох тук, за да проведа
официално обучение на IBSA за съдии и треньори. След проведените обучения в България вече има
девет лицензирани от IBSA национални съдии. Те бяха съдии на току що завършилия турнир. Имаме
големи планове да се върнем отново, за да подпомогнем развитието на голбала в България.
- Имате ли някакви препоръки към нашите състезатели?
- Към спортистите препоръката ми е в никакъв случай да не се отказват и много да тренират. Към
вашия национален параолимпийски комитет искам да се обърна с препоръката да харчат повече пари
за спортовете за слепи и специално за голбала в България, защото без тренировки не бихте могли да се
състезавате където и да било и на практика не бихте могли да имате спорт. Моят последен съвет е: На
правилен път сте! Продължавайте!

Разговорите води
Димитрина МИХАЙЛОВА

ИЗ ЖИВОТА НА НАСГБ Работилница за човечност и доброта

Настъпи денят на годишното отчетно събрание на РО на НАСГБ в Пловдив. Членувам в организацията
от месец април 2007. Сравнително кратък срок, но аз чувствам организацията и Пловдив за мой втори
дом.
Бях толкова развълнувана от дружелюбното посрещане на ръководството и колегите по съдба, че
радостни сълзи рукнаха от очите ми. Още не бе преминало това ми вълнение, последва едно решаващо
за мен предложение.
Дружелюбен и заповеднически глас изрече:

"Стартират курсове за компютри, ти желаеш ли да се включиш? Моето мнение е, че ще ти бъде от
голяма полза.”
Гласовата ми памет не ме бе излъгала, това бе Димитър Парапанов. Отговорих мигновено:
"О, г-н Парапанов, та това иска ли питане? Това за мен е пътят към светлината в тунела, по който
бродя след ослепяването ми.” Посрещната бях от невероятен персонал. С г-жа Иванова – преподавател
по компютърна грамотност най-напред затвърдихме наученото от мен до момента. Началното си

обучение по компютри съм получила в Национален център за рехабилитация на слепи Пловдив. Искам
да изкажа искрената си благодарност за неимоверните усилия на г-жа Стефка Стойчева и г-н Владимир
Кършев, че ми посочиха правилния път за осъществяването на моя приоритет – да се реализирам в
счетоводната си професия. Началната точка за това ми начинание бе Национален център за
рехабилитация на сляпо-глухи хора в Пловдив. В лицето на г-н Парапанов срещнах бащина грижа за
всеки един от обучаващите се тук.
С мен бе проведено индивидуално обучение по програма, специално пригодена за счетоводители с
увредено зрение, както и за тотално слепи. Това стана реалност благодарение на г-н Георги Димитров
Георгиев, който е създател на програмата. Г-н Георгиев е не само добър програмист, но и е отличен
икономически специалист.
Ей, хора, знаете ли какво нещо е да спасиш удавник от удавяне!? Така се почувствах аз, когато вече се
убедих, че отново ще мога да бъда счетоводител!
Тук в центъра за рехабилитация на сляпо-глухи е много добре развита и художествено-творческата
дейност. В концертна зала Пловдив на 1 декември се проведе тържествено събрание и юбилеен
концерт по случай 10-годишнината от създаването на НАСГБ и за отбелязване на 3 декември Международния ден на хората с увреждания. Програмата бе подготвена от чаровната художествена
ръководителка Златка Славова. Представянето ни бе посрещнато с бурни аплодисменти от публиката.
Гости на тържеството бяха Емилия Масларова – министър на труда и социалната политика и Васил
Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България, които ни приветстваха по случай 3
декември - Международния ден на хората с увреждания и 10-годишнината от създаването на НАСГБ.
За обучението ни по ориентиране и мобилност се грижи едно младо и добродушно момиче – Надя
Ангелова.
Има обаче и какво още да се иска. Липсва отделен кабинет по компютърно обучение, струпваме се
доста хора в една стая и това пречи на занятията, още повече, че ние не сме добре и със слуха. Няма
леглова база, което ни принуждава да ползваме базата на Националния център за рехабилитация на
слепи. Всеки ден пътуваме с градски транспорт. Също така няма възможност да се храним в центъра, а
в други столове, но това не означава, че не сме обгрижени. Димитър Парапанов перфектно и с много
усилия се грижи за всичко отнасящо се за нас. Всички настоящи трудности, които постепенно се
отстраняват, не могат да намалят възхищението ни от големите грижи към нас на екипа от НЦРСГ
"Хелън Келър" и ръководството на асоциацията, което полага изключителни усилия за подобряване на
базата и на условията за рехабилитация; от добрите умения, които получаваме тук и които ще ни
позволят една по-добра интеграция в обществото и по-успешна професионална реализация.
Надеждата, разбира се, умира последна. Министър Масларова, освен че ни приветства за юбилея, ни
обеща, че ще вървим ръка за ръка напред. Надявам се, че нашата интеграция и реализацията ни на
трудовия пазар ще станат реалност.
Величка Драганова ВЕЛИКОВА,

Дом. адрес: 5871, с. Писарово,
ул. "Георги Димитров" № 124
област Плевенска

Да бъде и пребъде

В незнайно време, в полите на Странджа планина се създало немалко селище със смесено население от
гърци и българи. Живели в мир, трудили се заедно и благоденствали. Столетията няколко пъти сменят
името на селото. В наши дни то се нарича Синапово, община Тополовград. След второто десетилетие
на двайсети век, когато българските земи на Беломорска Тракия и Македония, стават гръцка
територия, започва голяма миграция на българи към България, и на гърци към Гърция. След това
преселване село Синапово сменя своя образ и остава с чисто българско население. В тези объркани
години в Синапово се заселва фамилия Парапанови. От разклонението на тази фамилия Кръстьо
Парапанов и неговата жена Калина създават семейство от 4 сина и 1 дъщеря, която още като пеленаче
почива. Изтърсака в семейството кръщават Димитър. Когато детето е на две години и половина, на
пътя пред бащиния му дом, свирепо куче го напада и започва да го дави по лицето. Възрастни хора го
спасяват и малкия Митко оживява, за да приеме нелеката съдба на двойната инвалидност. Кучешката
свирепост му поврежда слуха и по-късно по инфекциозен път загубва и светлината пред очите си.
Момчето заживява без волните игри на безгрижното детство. Денят на злополуката е бил вторник, и
майката Калина го нарича "Черния вторник".
Когато слънцето угасне пред очите, пътищата по лабиринтите на живота стават трудно проходими с
много проблеми. С тази съдба малкият Митко започва да плува в бурния житейски океан. В тези
условия детската мисъл рано узрява с воля и амбиция за самоопределяне.
На седемгодишна възраст, без светлина в очите, Митко тръгва на училище в София, където учат и
други деца с увредено зрение. В този колектив той се запознава с предизвикателствата на живота в
мрак.
След училище първата трудова крачка прави в предприятието "Успех" в Пловдив, място за трудова
реализация на невиждащи хора, създадено от Съюза на слепите в България.
Младежката душа на Митко жадува за образование. Записва се и завършва вечерна гимназия. Това
повишава неговия авторитет сред работниците и той тръгва по пътеката на административната работа.
Става комсомолски секретар в предприятието и води организационни кръжоци. По-късно оглавява
профсъюзната организация към "Успех". По негово време се сформира самодеен хор за фолклорни
песни и група изпълнители на стари градски песни.
Успехите не го задоволяват. Продължението на личното си развитие Димитър намира във висшето
образование. Когато се дипломира, Съюзът на слепите в България му гласува доверие и го прави
директор на рехабилитационния център за късноослепели хора в Пловдив. С много любов и всеотдаен
труд, в продължение на едно десетилетие, Парапанов успешно води това учебно заведение. Завистта е
лош човешки порок. В резултат от нея той бива свален от директорското кресло. Правят го
координатор-консултант към центъра. Тази дейност го отдалечава от личните контакти с хората, за
които без умора се е раздавал. Това не му дава покой ни денем, ни нощем. В безсънните си нощи той
вижда тежкото положение на своите сляпо-глухи съсъдбеници - от никого защитени и отникъде
подкрепени. В неспокойната му душа се ражда идея за създаване на асоциация, която да защити
интересите и потребностите на двойноинвалидите. Парапанов намира съмишленици и с тях поставя
основите на неправителствена организация в национален мащаб.
Днес, в десетгодишната дейност на асоциацията се отчитат многобройни и полезни дела, донесли
огромни облекчения в живота на хората с тежка инвалидност. Над 800 души, събрани в 27 регионални
организации, намират топлина, съчувствие и уважение. Тук те намират и възможност за творческа
изява. За това най-добре говорят 5-те фестивала на асоциацията, проведени през тези 10 години. Те
безспорно доказват големите успехи на организираното движение на сляпо-глухите хора в България,
ръководено от будния и горящ в работата си Димитър Кръстев Парапанов. Тук трябва да се отчете, че,
без помощта на неговия син Светлозар в делото на НАСГБ, идеите и труда на Парапанов трудно биха
се осъществили.
Като новогодишна честитка от Великотърновската регионална организация горещо го поздравяваме за
неуморния труд.
Да бъде и пребъде организираното движение на сляпо-глухите в България, носещо на хората вяра и
надежда в утрешния ден!
Аврам АВРАМОВ

Всичко е добре, когато свършва добре

Всичко е добре, когато свършва добре. Хората казват, че когато искаш нещо много силно, то рано или
късно става.
В юбилейната година на НАСГБ пловдивските спортисти направиха нещо, за което бяха мечтали в
продължение на 2 години. Два пъти бяха на една ръка разстояние от първото място. По един или друг
начин то се изплъзваше от ръцете им. Амбицията тази година взе връх над всичко, и затова
подготовката започна още през пролетта. Най-напред, с помощта на отпуснатите средства от
общината, закупихме тренировъчни уреди (гири, пружини и въженца).
Следващият етап беше лагер сборът, който се проведе в почивната станция на глухите. Трите дни,
прекарани в плуване, ходене по произволно избран маршрут и други физически упражнения, оказаха
положително влияние върху нас. Незабравими ще останат часовете, прекарани с нашите приятели от
Варна, които завършваха с общо веселие.
Няколко дни след завръщането ни в Пловдив се събрахме, за да обсъдим предстоящото пето държавно
първенство по лека атлетика "Добрич 2007". Трябваше да свършим и най-важното преди заминаването
ни за Добрич, а именно предсъстезателните тренировки. Те се проведоха на спортната площадка в
училище "Любен Каравелов".
След няколкочасово пътуване пристигнахме в добруджанския град. Там ни посрещна лично
председателят на НАСГБ и НСФСГБ Димитър Парапанов. След това ни качиха на автобуси и малко
по-късно бяхме настанени в спортния интернат.
Дойде и дългоочакваният ден. Рано сутринта зала "Добротица" се изпълни с готови за голямата битка
състезатели. 23 отбора, с общо 170 души, се наредиха за официалното откриване на държавното
първенство и след малко започна надпреварата. Пловдивчани се хвърлиха в боя и със зъби и нокти
превземаха и защитаваха всяко място. Около 13 часа започна награждаването на победителите. Във
всяка дисциплина на почетната стълбичка, или до нея се появяваха яркооранжевите тениски на
спортен клуб "Марица" към регионалната организация на сляпо-глухите в Пловдив. Брояхме медалите
и усетихме как напрежението постепенно започва да се превръща в едвам въздържана радост. Накрая
обявиха отборното класиране. Първото място безапелационно и напълно заслужено отиде при
пловдивчани. Купата преминаваше от ръка на ръка и накрая отборът удовлетворен напусна спортната
площадка.
Тук е мястото да изкажа голямата си благодарност на състезателите и целия пловдивски екип, който ни
подкрепяше, защото добрите постижения се правят с добър екип.
Кирил ДАМЯНОВ,
председател на ОСКСГ "Марица" – Пловдив
Пояснения:
НСФСГБ – Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България
ОСКСГ – Обединен спортен клуб на сляпо-глухите

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Долни Дъбник, 3 декември – международен ден на хората
с увреждания

Правата на хората с различни увреждания дълго време са били предмет на обсъждане не само от ООН,
но и от други международни организации. Най-важният резултат бе постигнат през международната
година на хората с увреждания, когато беше приета Резолюция № 37/52. Това се случи на 3 декември
1982 и по този начин стартира световната програма за действия в защита на правата на хората с

увреждания. Десет години по-късно бяха изработени и приети стандартните 22 правила за
равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания: информираност, медицинско обслужване,
рехабилитация, образование, достъпна архитектурна среда, трудова заетост, социална политика и т.н.

Проведеният на 25 октомври в София протест на хората с увреждания показа, че много от правата на
хората в неравностойно положение се нарушават. Това е срамно за държавата ни!
Ние, хората с увредено зрение от Долни Дъбник, напълно подкрепяме исканията на протестиращите.
Българското правителство ТРЯБВА да ратифицира конвенцията на ООН, защото върху нейните основи
бяха създадени стандартните правила за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания.
3 декември е ден-камбана, чийто звън трябва да достигне до съвестта на нашите държавници, защото
инвалидността е продукт на общественото битие. Ангажираността на държавата с проблемите на
хората с увреждания е въпрос на морал.
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Долни Дъбник, Заедно в делници и празници

Под този наслов хората с различни увреждания от град Долни Дъбник се събраха на 3 декември да
отбележат международния празник.
Залата на читалище „Илия Бешков” се оказа тясна. Повече от 120 души посетиха събитието. Имаше
много правостоящи. Вълнение и радост красяха лицата на всички.
Скъпи гости на тържеството бяха Борислав Станимиров, кмет на общината, г-жа Цветанова,
председател на клуба на пенсионерите и г-жа Йорданова, председател на секцията на диабетиците.
За доброто настроение се бяха погрижили ръководствата на СИБ и ССБ в общината.

„Животът с шеметна скорост минава и от млади години бързо ни отдалечава, но всеки от нас често се
връща в спомените си към своето детство!” С тези думи и с много аплодисменти посрещнахме
малките си приятели от детска вокална група „Звездица” с ръководител г-жа Петкова, които от сърце
пяха за своите баби и дядовци. След малчуганите групата за стари градски песни „Роден край” с
художествен ръководител Ярослав Мурджев поздрави присъстващите с прекрасни изпълнения.
Покойният председател ни казваше, че винаги ще се намират добри хора, които да ни помагат в
трудностите.
Благодарим от сърце на всички добри хора, които и този път станаха съпричастни към нашата съдба.
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Велинград

Скъпи приятели,

Чрез нашето списание искам да разкажа как членовете на ТСО Велинград за пореден път бяха приятно
изненадани по случай международния празник на инвалида – 3 декември.
Тържеството ни се състоя в ресторант „Бонжур”.
За доброто ни настроение се погрижиха приятелите ни самодейци – изпълнителите на народна музика
от читалището в квартал Чепино. Те за пореден път се отзоваха на нашата покана. Дойдоха, посвириха,
попяха и стоплиха сърцата ни!
Почерпката ни беше осигурена от Иван Лебанов – кмет на община Велинград и други спонсори.

Имаше и томбола и почти всеки спечели по нещо.
Пожелаваме си и за в бъдеще да имаме такива приятни мигове, които да ни радват, за да не се
чувстваме изолирани и самотни.
А на нашата председателка – г-жа Димова й пожелаваме да бъде все така учтива, добра и амбициозна и

да ни създава все повече такива вълнуващи срещи.
Йорданка Кръстева ЖИВКОВА,
Член на УС на РСО Велинград

Дупница, „Интимна терапия” в Кюстендил

Пиесата „Интимна терапия" от Дончо Цончев за пореден път обра овациите на публиката. Този път тя
бе представена на Кюстенд

илска сцена с любезното съдействие на кмета на града Петър Паунов.
Както е известно пиесата е продукт на разработен и реализиран проект ”Полет на крилете на мечтите”.
Партньори в проекта са КНСБ, ОДТ „Невена Коканова” и специализирана група от незрящи членове
на ТСО Дупница.
Спектакълът се състоя на 29 ноември 2007 по покана на хората с увредено зрение от ТСО Кюстендил.
Пред пълен салон представлението мина на много високо ниво. Действието на сцената често беше
прекъсвано от бурен смях и аплодисменти. Накрая на постановката зрящи и незрящи актьори
заслужено получиха кошница с цветя от кмета на Кюстендил Петър Паунов. Цветя бяха поднесени и
от името на РСО Кюстендил.
Отзивите от представлението бяха прекрасни и всички актьори останаха безкрайно развълнувани.
Дарвин ПЕРАНОВ

Пловдив, За РСО Пловдив 2007 година завърши многообещаващо

Като по утвърдена традиция, последното тримесечие на годината в РСО Пловдив е наситено с
мероприятия и работа по осъществяването им. Девет от 12-те годишни отчетни събрания на
териториалните организации се проведоха през октомври. Редица от ръководствата на ТСО като

Стамболийски, Асеновград, Пулпудева – Пловдив, Велинград и Пазарджик използваха предизборната
кампания за местни избори, за да поканят на събранията кандидати от различни политически сили, за
да разяснят своята платформа. С това се преследваха две основни цели – нашите съюзни членове да
имат възможност за преценка при реализирането на правото си на избор, както и бъдещите управници
на общините да бъдат запознати по-отблизо с проблемите и исканията на хората с увреждания, за да ги
заложат в своите програми. В началото на октомври председателите на ТСО „Марица” и ТСО
„Пулпудева” Данчо Данчев и Георги Генов проведоха среща с Теодора Синджирлиева – ръководител
на регионалното звено на АХУ, която положи начало на очаквано ползотворно сътрудничество и
взаимодействие. До края на месеца практически приключи и кампанията по изплащането на помощите
за придружител по чл.52 от ППЗИХУ.

На 22 ноември бе направена и първата среща с новото общинско ръководство в лицето на зам. кмета
по социалните въпроси Красимир Ангелов и общинския секретар Петя Дойчинова. На срещата
председателят на РСО Пловдив Велик Атанасов и отговарящият за връзките с обществеността към
РУС Г.Генов изложиха вижданията си и направиха предложения за бъдеща съвместна работа с цел
подобряване на условията на живот и възможностите за интеграция на хората със зрителни
увреждания. От отсрещната страна бе отговорено с пълно разбиране и отвореност към нашите
проблеми и уверение, че взаимодействието между нас трябва да не е спорадично, а да има постоянен,
пълноценен характер.
Първите плодове от успешно установения контакт не закъсняха. На 3 декември бе отбелязан
Международният ден на хората с увреждания. В концертната зала на площад ”Централен” се проведе
среща на новото ръководство на община Пловдив с хората с увреждания и ръководствата на техните
организации – Съюзът на инвалидите, Съюзът на слепите и Съюзът на глухите в България.
Приветствие поднесе новият кмет на Пловдив Славчо Атанасов. От името на община Пловдив, със
средства осигурени от спонсори, на Пловдивската регионална организация на ССБ бе връчен ваучер за
закупуване на 50 бр. CD МР-3 плеъри, с помощта на които незрящите хора могат да четат говорещи
книги от съюзната фонобиблиотека. Плеърите ще се раздават в Съюза на слепите по утвърден списък,
като с пълно предимство ще се ползват редовните читатели на пловдивската фонобиблиотека.
Мероприятието завърши с празничен концерт.
На 14 декември се състоя последното за годината заседание на РУС. То бе предшествано от кратък
семинар, свързан с последните програми на МТСП, отнасящи се до подпомагането на хора в
неравностойно положение. Представителят на Регионална дирекция „Социално подпомагане” –

Красимира Владимирова, която е и регионален координатор на проекти по програмите „Социален
асистент” и „Домашен помощник”, разясни пред участниците основните положения и новите моменти
в тези програми и пътищата, по които хората с увреждания биха могли да се ползват от тях. След това
представители на един от мобилните оператори – „Глобул” – разясниха предимствата на предлаганите
от тях пакети от услуги с евентуален социален ефект.

На 20 декември в съюзния дом на културата се състоя традиционното коледно-новогодишно
празненство, организирано от двете пловдивски териториални организации. Приветствие към
присъстващите по случай настъпващите празници от името на ръководствата на регионалната и
пловдивските ТСО поднесе Георги Генов. Водещите Даниела Денчева и Яна Цветкова чудесно се
справиха със задълженията си. Препълнената зала сърдечно аплодираше многобройните изпълнители
– наши съюзни членове и гости. Дамски клуб „Орхидея” организира и провеждането на томбола.
Георги ГЕНОВ

Червен бряг

Както всяка година, така и сега ТСО Червен бряг организира за своите членове тържествено честване
на Коледа и Нова година.
Празникът се проведе в Културния клуб на пенсионера при много голямо посещение. Официални
гости бяха директорката на социално подпомагане, председателката на дружеството на инвалидите
г-жа Македонска, заместник председателят на същото дружество Никола Радунов и председателката
на Културния клуб Магда Цветанова.

Хорът при дружеството на инвалидите с ръководител Гергина Давидова изнесе богата литературно –
музикална програма. Изпълнените песни и стихотворения бяха бурно аплодирани от възторжената
публика.
Председателят на ТСО Червен бряг Георги Василев сърдечно благодари на изпълнителите за тяхната
прекрасна програма. Той пожела на всички Весела Коледа и щастлива 2008 година. Приветствия
поднесоха сътрудничката Веска Вутева и директорката на „Социално подпомагане”.
В края на тържеството всички дружно се почерпихме и отпразнувахме рождените дни на Йовка
Димитрова и Димитринка Иванова. Веселото настроение стигна своя връх. Звуците на акордеона и
песните на Георги Христов, Нено Петков, Цалков и най-възрастния – Петко Кръстев от Телиш
създадоха прекрасна ведра атмосфера, която няма да забравим никога и желаем да ни се случва по
често в ежедневието.
Веска ГЕОРГИЕВА

Плевен

На 29 декември от 10 часа в клуба се проведе Новогодишна среща на УС към РСО Плевен, на която
бяха поканени всички председатели и сътрудници от региона.

Председателят на РСО г-н Ангелов отчете работата на организацията през годината, като подчерта, че
поставените задачи са изпълнени от хората с голямо старание и чувство за отговорност. Той благодари
на присъстващите и пожела на всички весела и щастлива Нова година. Приветствие поднесе и Веска
Вутева от ТСО Червен бряг, след което тя с красива сурвачка сурвака хората подред за здраве и
късмет.
Накрая поздрави за имените си дни получиха Веселина Вълчинкова от Долни Дъбник, Валя Цветкова
от Бутан и Володя от Плевен.
Създаде се много приповдигнато новогодишно настроение, с веселие, което продължи до късния
следобед.
Да ни е честита новата 2008 година!
Веска ГЕОРГИЕВА

ОБЩЕСТВО Обединени усилия в помощ на незрящите хора в град Варна

На местните избори във Варна кметът Кирил Йорданов беше преизбран за трети пореден мандат с
убедителен резултат още на първия тур. Беше преизбран и председателят на Общинския съвет
Борислав Гуцанов. Една от основните причини за това беше провежданата от тях изключително
ефективна социална политика. Гражданите на Варна по един или друг начин почувстваха
положителните резултати и направиха своя категоричен избор. Една обособена група хора, към която
беше обърнато специално внимание от страна на кмета и общинския съвет, са незрящите жители на
града. За решаването на техните проблеми бяха обединени усилията на омбудсмана на хората с

увреждания към община Варна - Веселина Стоилова, на ръководството на фондация „Съпричастие” –
Варна и Славчо Аврамов, Регионалната организация на Съюза на слепите във Варна с председател
Методи Андонов, както и на специалисти от Техническия университет във Варна. Инициативата за
такава целенасочена съвместна дейност беше подета от директора на дирекция „Социални дейности и
жилищна политика при община Варна” доктор Здравко Марков. Той заедно с Диляна Несторова –
главен експерт "Социални проблеми на гражданите", както и с останалите специалисти от неговия
екип пряко участваха в обсъждането на различните варианти за решаването на проблемите на
незрящите граждани на Варна. Там, където идеите бяха одобрявани, те се ангажираха с осигуряване на
необходимото финансиране със средства на общината.

В резултат на съвместната дейност между община Варна, организациите на незрящите хора във Варна
и Техническия университет в града се стигна до решението да започне поетапно изпълнение на проект
за осигуряване на свободен достъп и мобилност на хората с увредено зрение. В основата си той
предвижда на всеки от незрящите хора във Варна да се предостави безплатно едно устройство за
дистанционно управление, подобно на тези за включване и изключване на алармената система на
автомобилите. Чрез него могат да се активират от разстояние различни изпълнителни устройства,
които да дават определена информация на незрящия човек.
В Техническия университет във Варна бяха изработени звукови сигнализатори, които се монтираха
над входовете на община Варна, областна управа Варна, на някои от кметствата, на входовете на
автогарата, социалните служби и други обществени сгради. Когато незрящият гражданин се доближи
примерно на 50 м от сградата, в която иска да влезе, той натиска бутончето на устройството за
дистанционно управление. Радиовълните, които се излъчват от него достигат до монтирания над
входната врата звуков сигнализатор. Последният се активира и започва да издава периодичен сигнал с
приятен тон в продължение на около 20 секунди. Звуковият сигнал насочва незрящия в правилната
посока и му помага уверено и безпогрешно да намери входната врата. След около 20 секунди сигналът
спира. Ако незрящият не е успял да се придвижи и да влезе във входа, отново натиска бутончето на
дистанционното и то повторно задейства сигнализиращото устройство.
Оказа се, че това е едно сполучливо специфично решение на проблема със свободния достъп на
незрящите хора, изискващо сравнително по-малки инвестиции в сравнение с помощните средства за
инвалидите с двигателни увреждания.
С цел да се подпомогне мобилността на незрящите хора във Варна специалисти от Техническия
университет във Варна разработиха звуков сигнализатор, който се монтира на светофарните уредби.
Подобни устройства и в момента се използват в редица градове, но имат недостатъка, че се активират в
6 часа сутринта, произвеждат звуков сигнал през целия ден и се изключват обикновено в 22 часа. През

цялото това време те смущават живущите и работещите в района на светофара. Монтираните във
Варна светофарни звукови сигнализиращи устройства се включват само ако на даденото кръстовище
има незрящ човек. Наближавайки светофара, той натиска бутончето на същото устройство за
дистанционно управление. Звуковият сигнализатор се привежда в състояние на изчакване и когато
светне лампата на „зеления пешеходец” започва да издава приятен периодичен звуков сигнал. Ако при
едно светване на зелената светлина на светофара незрящият човек не е успял да прекоси улицата, а е
стигнал до средното островче, той може отново да натисне бутона на дистанционното управление и
повторно да активира звуковия сигнализатор. От една страна при този режим на работа звуковият
сигнал е изключително полезен за незрящите хора, а от друга страна не се излъчва целодневно, а само
в изолирани случаи и не стресира живеещите или работещите хора около кръстовищата.
С цел повишаване на мобилността на незрящите граждани на Варна общината финансира
изработването на гласови информатори, предназначени за монтиране в автобуси и тролейбуси.
Обикновено, чакайки на спирката, незрящият чува пристигането на автобуса или тролейбуса, но не
знае коя линия обслужва превозното средство и се оказва в затруднена ситуация. При наличие на
електронно гласово информационно устройство в автобуса /респ. тролейбуса/ незрящият човек натиска
бутона на дистанционното си управление и го активира. От високоговорителя, монтиран над вратата,
се чува глас, който изговоря няколко пъти номера на линията, обслужвана от превозното средство.
Това освобождава незрящия гражданин от необходимостта да пита околните (ако има такива) за
номера на линията и същевременно го ориентира къде се намира вратата. Включването на говорещото
устройство също така заостря вниманието на водача и той не затваря вратите, докато не се увери, че
незрящият се е качил. Със средства на община Варна до момента са монтирани подобни гласови
информатори на 140 автобуса и на 40 тролейбуса от масовия градски транспорт. Общината е закупила
също така 900 броя устройства за дистанционно управление, които се предоставят по строго
регламентиран ред напълно безвъзмездно на незрящите хора в града.
С това усилията за решаване на проблемите на незрящите хора не спират.
В Техническия университет-Варна са разработени светещи сигнализатори, предназначени за
монтиране на белия бастун. Те се оказват особено ефективни при движение на незрящите хора през
тъмната част от денонощието, особено в есенно-зимния сезон. Светлинният сигнализатор привлича
погледите както на пешеходците, при движение на незрящия човек по тротоара, така и на водачите на
моторните превозни средства, когато той стъпи на пешеходната пътека за да пресече уличното платно.
Тревожно мигащата червена светлина заостря вниманието и на едните и на другите, и в голяма степен
допринася за безопасното придвижване на незрящите хора.
Помислено е и за хората с остатъчно зрение. За тях са разработени телевизионни увеличители в
различни варианти. Те са реализирани на базата на портативни телевизионни камери, снабдени със
специален, силно увеличаващ предметите, обектив. Буквите на текста, поставен под камерата, се
изобразяват върху екрана на свързания с нея домашен телевизионен приемник в многократно увеличен
размер и могат да се четат значително по-лесно. Общото при всичките варианти е сравнително
опростената конструкция, с цел цената им да стане достъпна за колкото е възможно повече хора с
увредено зрение.
В процес на разработка е устройство, което да предупреждава незрящите за препятствие на 1,5 – 2
метра пред тях /спряла кола на тротоара, рекламен билборд и др. под./. Ултразвуков локатор ще
открива подобни препятствия и ще сигнализира чрез звукова индикация.
Примерът на Варна е едно красноречиво доказателство, че когато се обединят усилията на местната
власт, неправителствените организации и научният потенциал проблемите на хората в неравностойно
положение намират своето положително решение.
доцент Петър БАЛАБАНСКИ,
Технически университет – Варна

ПРАЗНИЧНО Трифон Зарезан

Трифонов ден се празнува на 1 февруари в чест на лозята и техния пазител св. Трифон.
Християнската религия е посветила деня на св. мъченик Трифон, който бил посечен с меч по
времето на император Деций.
В народния празничен календар денят се обозначава още с името Трифон Зарезан, за чийто произход
съществува следната легенда: На четиридесетия ден от раждането на Христос, св. Богородица
отивала на молитва и срещнала Трифон, който и се присмял. Тя го наказала – когато зарязвал
лозето си, той си отрязал носа.

Основен обичай на този ден е зарязването на лозята. То се извършва предимно от мъжете
стопани, които отиват на своите лозя, носейки хляб, бъклица с вино и кокошка. Всеки ще се
прекръсти и с косер ще отреже по три пръчки от три корена. Отрязаните корени ще полее с
вино от бъклицата, а пръчките ще свие на венец и с него ще окичи калпака си.
След това всички се събират на обща трапеза, на която избират „Цар Трифон”. Обикновено се
избира добър стопанин лозар или този, през чието „царуване” предишни години е имало добър
берекет по лозята. От лозята всички се прибират заедно, начело с избрания „цар”, когото
пръскат по пътя с вино, а от всяка къща стопаните черпят. „Царят” благославя така, както и на
лозята – да е берекетлия годината и от всяка лоза по чебър вино да има!
Калинка КОВАЧЕВА
Редакцията на списание “Зари” пожелава “Наздраве” на всички, които зачитат празника на Свети
Трифон.

