15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН Сбъдната мечта

След тримесечен усилен труд отвори врати основно ремонтираният клуб на хората с увредено зрение в
Хасково. Така 15 октомври се превърна в двоен празник. Доскоро мрачните помещения с мухлясали
балатуми станаха светли и просторни. Отпуснатите 20 000 лв. първоначално се оказаха недостатъчни и
общината увеличи сумата с още 5 000 лв.
По време на Световния ден на белия бастун членовете на ръководството поканиха кмета на Хасково
Георги Иванов да открие официално клуба. В препълнената зала точно в 10.30 ч. кметът преряза
лентата и лисна менче с вода по стара традиция. В поздравителното си изказване той недвусмислено
заяви, че това е само първата крачка от предстоящото сътрудничество между общината и
организацията на слепите. Приветствен адрес бе прочетен от пресаташето на областния управител Райна Йовчева. Не спестиха своето възхищение от чудесния вид на клуба и присъстващите гости.
Между тях бяха директорът на дирекция социално подпомагане, Дина Желева - председател на РСО
Стара Загора и представители на наши сродни организации.

Седмица преди датата на откриването кметът подари на клуба система за домашно кино с телевизор, а
в деня на откриването пред изумените очи на всички ни връчи статуетка на Света Богородица - точно
копие на статуята, извисяваща се над Хасково и станала популярна в целия свят като най-високата
статуя на Богородица в света. Като такава тя е вписана в книгата на "Гинес" и притежава сертификат.
До този момент градоначалникът връчваше статуетката само на официални гости от ранга на чужди
дипломати. Пожеланието бе Света Богородица да бди над слепите и да ги закриля така, както закриля и
нашия град.
Групата за стари градски песни "Романтика" за първи път изпълни песента "За Хасково с любов", по
текст на Бинка Калинова и музика на Радка Паунова, които са членове на организацията ни. Това
изпълнение дълбоко трогна кмета, а той едва прикри сълзите си. Георги Иванов се обърна към
многобройните представители на местните телевизии и пресата и ги попита дали са записали цялата
песен. След това облечените в тракийски носии изпълнителки от фолклорната група "Хасковски
бисери" поднесоха своя поздрав с две песни.

Когато приключи откриването бе извършено и освещаване на помещенията и статуетката на Света
Богородица от отец Златко.
След приключването на тържествената част Георги Иванов внимателно разгледа останалите
помещения и се запозна с извършения ремонт. Разгледа компютрите и изказа своето учудване от добре
подредената и поддържана картотека. На тръгване заяви, че за него тази среща със слепите хора го е
накарала да погледне на тях със съвсем други очи.
Този ден ще остане в спомените на всички членове на Хасковската организация на слепите. Това е
денят, в който се сбъдна още една тяхна мечта.
Георги ЖЕЛЕВ

Нашият ден

За много хора денят 15 октомври е обикновен ден. За нас хората с увредено зрение, ползващи белия
бастун, е световно признат ден. За нас това не е празник, а ден, в който чрез белия бастун показваме, че
и ние съществуваме.
На 15 октомври тази година в клуба на РОС Русе се проведе тържество по случай Международния ден
на белия бастун.

Да отразят събитието дойдоха няколко електронни и печатни медии.
С кратко слово към присъстващите се обърна Росица Маринова - председател на ТСО Русе.
Поздравления бяха поднесени и от председателя на РОС Валентина Мардеросова.
За да уважат тържеството и да покажат, че не сме забравени дойдоха: от общината - кметът на Русе
инж. Божидар Йотов и Даниела Великова; от областната администрация - Венцислав Славов и Пенка
Попова; от Общинския съвет - Ваня Янева.
Всички те се обърнаха с пожелания към нас и на всеки от тях бе връчена папка с предложения за
подобряване на живота на слепите в Русе.
Поздравителен адрес бе получен и от РАЛИЗ - Русе.
Ето някои от мероприятията, включени в предложенията:
1. Монтиране на парапети, указателни табели "Внимание преминават слепи граждани" и пешеходни
пътеки тип "зебра" на улица "Плиска" пред офиса на организацията, около фирма "Успех-Елтех" и бл.
315 в кв. "Чародейка".
2. Асфалтиране на улиците и оформяне на тротоарите на горепосочените места.
3. Поставяне на звукови светофари на кръстовищата на ул. Плиска (до офиса на РОС, по бул. "Цар
Освободител" - пред Пантеона, Полицията и Кооперативния пазар и по ул. "Борисова".
4. Определяне на места за паркиране на автомобили за незрящи в основните градски зони.
5. Поставяне на гласови информатори в тролейбусния транспорт и на обществени сгради.
Кметът Божидар Йотов обеща, че до края на октомври 2008 звуковият светофар на ул. "Плиска" до
офиса на РОС ще бъде монтиран.
С помощта на белия бастун ние показваме, че сред нас има способни и талантливи хора. За доброто
настроение се погрижи оркестърът, състоящ се само от наши съюзни членове.
Чрез международния ден на белия бастун ние доказахме, че под слънцето има място за всички хора.
Тодор ЛАЗАРОВ

АБОНИРАЙТЕ СЕ Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2009 година.

Уважаеми читатели,
За да направите своя абонамент, вие можете да се обърнете за съдействие към председателите на РСО
и ТСО.
Абонаментната кампания за 2009 година ще продължи до 15 декември!
Абонаментът за списание "Зари" на зрящо става само в пощенските станции. Каталожният номер на
сп. "Зари" е 1322. Абонаментът за цялата година е 6 лева. Краен срок - 15 декември!
През 2009 г. ще излизат следните брайлови списания:
"Зари" - 12 книжки, цена - 6 лв.
"Кръгозор" - 12 книжки по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Спортен преглед"- 12 книжки по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Женски свят" - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Вариант" - 6 книжки по 30 хил. знака, цена - 2.40 лв.
"Светулка" - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Минерва" - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
През 2009 г. дискът с говорещите списания "Знание", "Съвременност", "Домашен съветник",
"Литературен калейдоскоп" и "Зари" ще излиза всеки месец.
Информацията на диска ще е в обем средно около 18 часа.
Годишният абонамент е 8 лева за 12 броя CD.
Моля, включете се в списъците за абонамент при председателите на РСО и ТСО или ни изпратете
писмо за индивидуалния ви абонамент, което да съдържа трите ви имена и пълния ви адрес, както и
имената на списанията, за които желаете да се абонирате.
парите за брайловите издания и за диска с говорещите списания можете да преведете на банковата
сметка на Съюза на слепите в България - СЖ "Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Писмата, списъците с абонатите за брайловите и говорещите списания - имената и адресите, както и
номерата на квитанциите, изпращайте на адрес:
1309 - София, ул. "Найчо Цанов" № 172, до редакцията на сп. "Зари".
Краен срок - 15 декември!
Уважаеми читатели,
Започна и абонаментът за Книги на CD за 2009 година.
Абонаментът за полугодие е 15 лв. за 15 диска, а за цялата година - 25 лв. за 30 диска.
парите за абонамент можете да преведете на банковата сметка на Съюза на слепите в България - СЖ
"Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка - BG15TTBB94001521039947, банков код TTBBBG22.
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Имената и адресите, както и номерата на квитанциите, изпращайте на адрес:
1309 - София, ул. "Найчо Цанов" № 172, до Централната фонобиблиотека на ССБ
Телефон за справки: 02/ 812 70 44.
Краен срок за абонамент - 15 януари 2008 г.
И през 2009 г. Звукозаписното студио ще ви предоставя услугата сами да избирате предпочитаните от
вас книги. Цената за CD с избрани от вас произведения е 3 лева, като желаещият заявява кои точно
книги да му бъдат записани. Тази услуга се предлага в течение на цялата година и не е обвързана с
абонамент.

ДИСКУСИЯ Кой манипулира съюзните членове и защо?

В бр. 5 на списание "Зари" беше публикувано изявление на председателя на Контролния съвет г-н
Маньо Алексиев по повод проведеното на 10 май 2008 извънредно заседание на Общото събрание на
пълномощниците на РСО София за избор на председател на контролния й съвет. Събранието отново
избра Сергей Дубина и отхвърли издигнатата от Алексиев кандидатура на Любомир Янкулов.
Естествено имаше последствия - Контролният съвет на ССБ отмени решението на Общото събрание за
избора на Сергей Дубина като противоуставно. Това е гледната точка в изявлението на Маньо
Алексиев, в което той за пореден път не пести злостни квалификации за всички, които не споделят
неговото мнение. Сред неугодните нему хора съм и аз. Не предполагах, че съм с такива невероятни
способности, каквито ми приписва г-н Алексиев. Той пише: "Свалям шапка на г-жа Горанова за
умението й да манипулира хората". Като най-обикновен активист на ССБ мога да подмина подобно
незаслужено обвинение, но е много важно да разберем какво се цели с такива изявления, които силно
ми напомнят народната поговорка - "Крадецът вика: "Дръжте крадеца". Защото да изразяваш личното
си мнение, да казваш истината, без да се страхуваш и хората да ти вярват, няма нищо общо с това да ги
манипулираш, чрез налагане от позицията на силата и поста си, да приемат на всяка цена твоите
решения, продиктувани от личните ти предпочитания и интереси.
Питам се с какъв морал Алексиев си позволява да обижда по-голямата част от нашите пълномощници,
че не познават Устава - излиза, че са неграмотни или слабоинтелигентни? Тогава защо са избрани,
защо им е гласувано доверието да решават проблемите на нашата организация? Такава ли е истината?
Или председателят на Контролния съвет тълкува Устава, както на него му е изгодно. Смея да твърдя,
че всички пълномощници на РСО София отлично познават и умеят да четат съюзните документи и
тъкмо затова не допуснаха да бъдат подвеждани и да вземат безпринципни решения. Но Алексиев
продължава да насажда неистината, че решението на Общото събрание е отменило решение на
Контролния съвет, който е по-висшият орган. Вярно, че, според устава, в рамките на мандата
Контролният съвет може предсрочно да прекрати правомощията на председател на РКС, но също така
е вярно, че няма по-нататъшен текст, който да регламентира, че не може да бъде преизбиран в рамките
на мандата. Това може да е пропуск в устава, но не е основание да се отменя решението на нашето
общо събрание. И както припомня г-н Алексиев - лош закон, но закон! Или перифразирано - лош
устав, но устав! За мен такова действие е чиста манипулация на съюзните членове и вменяване на
несъществуваща вина у пълномощниците. По този повод Управителният съвет на РСО София изпрати
жалба до Общото събрание - върховния орган на ССБ, да обсъди създалата се ситуация и да отмени
решението на Контролния съвет. Имах възможност да присъствам на заседанието на Общото събрание
на ССБ през юни в Старозагорските минерални бани. Бях изумена от това, което се случи там с нашата
жалба. Комисията по жалбите, след като заседава до полунощ, отхвърли жалбата ни с аргумента, че тя
е подписана само от председателя на Управителния съвет, а не от всички негови членове!? Никакъв
аргумент не е това, защото към жалбата имаше приложен протокол от заседанието на Управителния
съвет с решение да се изпрати такава до Общото събрание на ССБ. Имаше и лист с подписите към
жалбата на целия Управителен съвет, но не стана ясно защо той не е предаден на комисията. Редно ли
беше да остане неразгледана нашата жалба, да остане без позиция на Общото събрание? За мен това е
незачитане на правата и подценяване на ръководен орган в нашия съюз - в случая УС на РСО София. И
това става в присъствието на Контролния съвет. По време на заседанието на Общото събрание г-н
Алексиев вземаше думата поне 20 пъти - след всеки изказал нещо по-различно от неговото мнение, но
в случая остана безмълвен и не взе никакво отношение по несвършената от комисията работа! Отново
възникна въпросът кой кого манипулира и защо?
В изявлението си Маньо Алексиев ме цитира: "Не може Контролният съвет и най-вече г-н Алексиев да
се изказва за щяло и нещяло, да кадрува в организацията."
Потвърждавам думите си, защото сега пак ще свикваме извънредно заседание за избор на председател
на РКС и тази история може да се повтаря на всеки шест месеца, докато не се угоди на г-н Алексиев.
Но ще трябва да му припомня, че ние го избрахме за пълномощник на Общото събрание и че пак ние достатъчно вече разочаровани от неговите действия, можем да му гласуваме вот на недоверие.
Тъй като в сп. "Зари" не беше публикувана нашата жалба, ще си позволя да цитирам част от нея,

защото тя отразява не само моето, но и мнението на Управителния съвет на РСО София, на
мнозинството от пълномощниците и съюзните членове.
"Тревожно е пълното игнориране на мнението и позицията на пълномощниците на РСО, които са
потърпевшите не само в този случай, но и от смяната на председатели на РСО в резултат на
кадруването на г-н Алексиев. Считаме, че задължение на Общото събрание е да сезира такова
недопустимо поведение и незачитане на залегналите в Устава ни принципи за толерантност, взаимно
уважение и лична отговорност на всеки член на ССБ и особено на всеки, който заема ръководен пост в
системата ни.
За четвърти път г-н Алексиев измисля и създава изкуствено кадрови проблем в нашата организация и
без участието на нейните членове налага решения, като използва името и авторитета на висш орган на
ССБ. Това вече се приема от нашите членове като злоупотреба с власт, в резултат на което силно се
влошава психологическият климат в общността ни и се губи доверието в Контролния съвет. Нашите
членове са ни упълномощили да защитаваме техните интереси, като активно участваме със своите
мнения, становища и позиция във вземането на решения. Но как ще става това, когато явно се
дискриминира мнението на Общото събрание на РСО...
Ние настояваме Общото събрание да обърне сериозно внимание и да отправи предупреждение на г-н
Алексиев за прекратяване на нелоялните му действия и безпочвени подозрения и обвинения към всеки
един активист на съюза, който по една или друга причина в определен момент му става несимпатичен
и не служи на неговите интереси."
И накрая, още нещо затвърждава мнението ми за некоректност към всички нас от страна на г-н
Алексиев. Оказва се, че той изключително много държи на спазването и изпълнението на чл. 46, ал. 4
от Устава на ССБ, според който изключените от ССБ членове за уронване на престижа на съюза могат
да бъдат приемани отново след тригодишен срок. Вече два такива случая се толерират лично от г-н
Алексиев - първият е с Ивайло Ковачки, злепоставил ССБ пред Столична община като изфабрикува
фалшиви карти за градския транспорт и обрече не само слепите, но и всички инвалиди в София на
негативно отношение на обществеността към тях. И въпреки това, членството му бе възстановено!
Още по-голямо учудване предизвика у пълномощниците присъствието на небезизвестния Асен
Стоянов на заседанието на Общото събрание в Старозагорските минерални бани. Учудването не беше
за това, че е подал молба за възстановяване на членството му в ССБ, а по-скоро от факта, че беше
дошъл като придружител на Маньо Алексиев. Основна грижа на Стоянов беше да манипулира и
убеждава пълномощниците, че трябва да махнат председателя на ССБ и когато се убеди, че това няма
как да стане си замина, като дори и не дочака разглеждането на молбата му за възстановяване на
членство в ССБ. А г-н Алексиев си остана без придружител.
Пиринка ГОРАНОВА

По делата им ще ги познаете

Отговор на коментара на госпожа Пиринка Горанова "Кой манипулира съюзните членове и защо?"
Госпожа Горанова не може да преглътне факта, че за пореден път пълномощниците на Общото
събрание на РСО София ще трябва да избират председател на Районния контролен съвет. Същата
продължава да твърди, че това се случва, защото такова е желанието на господин Маньо Алексиев председател на КС на ССБ. Ако това не е чиста проба манипулация - здраве му кажете! Г-жа Горанова
ме пита с какъв морал съм си позволявал да обиждам по-голямата част от пълномощниците на РСО
София, че не познават Устава - излизало, че са неграмотни или слабо интелегентни. Никога не съм си
позволявал за по-малка или по-голяма част от пълномощниците да твърдя подобно нещо. С най-голяма
отговорност заявявам, че не те, а г-жа Пиринка Горанова и нейните съмишленици и съпартийци като
Марин Русев, Надя Томбушева и Сергей Дубина не познават и не зачитат Устава на ССБ. Контролният
съвет в кръга на своята компетентност и за доказани злоупотреби предсрочно прекрати правомощията
на Сергей Дубина като председател на РКС София. Г-жа Горанова, Марин Русев и други като тях

твърдяха пред пълномощниците, че Сергей Дубина е невинен и че Уставът им дава право да го
преизберат. Именно с тези техни манипулации се стигна до преизбирането му. Контролният Съвет на
ССБ, а не г-н Алексиев отмениха това противоуставно решение. Върховният орган на ССБ, каквото е
Общото Събрание, разгледа жалбите относно касирането на повторния избор за председател на РКС
София. Комисията по жалбите, в която г-н Алексиев не участва, ги отхвърли и потвърди решението на
КС. В хода на разискванията г-жа Руска Иванова, председател на ТСО - Ямбол, заяви пред цялото
събрание и в присъствието на Сергей Дубина, че същият е взел пари и от сина й за безплатно
разпространяваната от ССБ компютърна програма. Дубина не каза и дума в своя защита, г-жа
Горанова, втрещена и тотално объркана, едва събра сили да седне. Лично председателят на ССБ пред
събранието каза, че случаят Дубина е приключен, не се нуждае от коментар и че затваряме тази
страница. По всичко личеше, че и за него са отпаднали съмненията относно вината на Дубина. При
това фактическо положение сами разбирате, че Уставът изисква и ни налага да проведем извънредна
конференция за избор на председател на РКС София. Интересно ще е да знаете как г-жа Горанова, на
която Общото събрание отказа да й даде думата, се отзова в Старозагорски Минерални бани, където се
проведе заседанието на ОС на ССБ. Аз лично бях много изненадан, когато разбрах, че г-жа Горанова,
инвалид с 91% загубено зрение, ще дойде като придружител на Дубина, за да се разправя с мен пред
Общото събрание, явяваща се в ролята на негов обществен защитник. Не само аз а и голяма част от
членовете на РСО София вече знаехме, че дъщерята на г-жа Горанова е станала придружител на
Дубина срещу няколкостотин лева, заплащани от Столична Община. Направи ни впечатление и
фактът, че не придружителката му, а микробус на Столична Община вози Дубина от работното му
място до вкъщи. Този бус е предназначен да обслужва не тези, които имат придружители, а тъкмо
обратното - онези, които нямат. Тъй като дъщерята на г-жа Горанова работи на друго място и
обикновено няма време за Дубина и за да бъде съвсем освободена от ангажиментите си към същия, с
помощта на майка си, която е териториален председател, изпращат за придружител на Сергей
Петранка Стойкова - момиче наето по програма да помага и обгрижва слепи граждани. И лично от
Петранка Стойкова научих, че дъщерята на Горанова и е възложила тази работа срещу заплащане. Как
мислите това не е ли схема за източване на пари от Общината? Материалът на г-жа Горанова, по
повод, на който правя този коментар, ми беше връчен две седмици преди датата 18.10.2008, на която се
състоя годишно отчетно събрание на ТСО Витоша с териториален председател Марин Русев. На
събранието присъства председателят на РСО София Асен Алтънов, Живка Павлова - главен експерт на
ССБ, други гости и моя милост, като тази година официално не бях поканен. В поканата за дневния
ред имаше точка "снемане на доверие от пълномощник". Тъй като в Устава на ССБ не са предвидени
такива действия, това беше нещото, което напълно ме убеди, че присъствието ми не е напразно. Едва
тогава си дадох сметка и отговор на онова, което е написала Пиринка Горанова две седмици преди
това заседание, а именно: "на г-н Алексиев ще трябва да му припомним, че ние го избрахме за
пълномощник на Общото събрание и пак ние, достатъчно вече разочаровани от неговите действия,
МОЖЕМ ДА МУ ГЛАСУВАМЕ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ". Браво, г-жо Горанова, браво, г-н Русев, вие
наистина изпълнихте заканата си и ми гласувахте вот на недоверие. От двеста и девет членове на тази
териториална организация присъстваха само двадесет члена. От тях ме познаваха само двама, защото
аз членувам в друга ТСО - останалите не желаеха да знаят и да чуят кой съм и с какво се занимавам в
Съюза на слепите. Тези осемнадесет души решиха, че щом техният председател Русев, подкрепен от П.
Горанова, не е доволен от работата ми то и те не са доволни и снемат доверието си от мен. В какво бях
обвинен от Русев и Горанова? Виновен съм бил за това, че те като членове на РУС София сменили
предсрочно няколко районни председатели, възстановили изключен член, а сега за капак пак аз
единствен съм виновен за поредната извънредна конференция. По всичко личеше, че хората бяха
предварително добре обработени, въпреки че някой попита имаме ли съгласно Устава такова право и в
какъв случай се снема доверие. "Познаващите Устава" Горанова и Русев пречеха на председателя на
РСО София и на главния експерт да им разяснят, че това не е уставно и че г-н Алексиев има много
заслуги за развитието на Съюзното дело в страната и в международен мащаб, като е избиран и
понастоящем е избран в Европейската комисия за защита на правата на незрящите и слабовиждащите и
е участвал в изработването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, и че Общото Събрание
на своите заседания с огромно мнозинство е приемало отчетите и е давало висока оценка на работата
на Контролния съвет. Русев, като човек, който познава и спазва Устава, покани присъстващите да

гласуват, заявявайки им, че Устава този път ще оставим настрани.
Уважаеми съюзни членове, уважаеми читатели, пред Съюза на слепите в България на дневен ред стоят
далеч по-важни и отговорни за решаване задачи, Контролният съвет е избран от Общото събрание като
висш орган на ССБ и Уставът му вменява контрол върху цялостната организационна и стопанска
дейност. Не зная как и по какъв начин да обясня на г-жа Горанова и СИЕ, че дребнотемията и личните
им пристрастия и кадруването, което тя, Русев и Томбушева провеждат в РСО София, за да могат да
продължат задкулисно да го управляват, няма как и не бива да ги приписват на мен. Ако тези хора не
променят политиката си или не се оттеглят, не знам с кой председател на РСО биха работили. Няма
кой да им повярва, че ги сменям аз, когато те самите са гласували за това. На последното заседание на
РСО София, по инициатива на същите, се разисквал въпросът да бъда привикан, за да ме помъмрят. Не
разбраха ли тези хора че ССБ не е партийна организация и че Маньо Алексиев е председател на КС колективен орган на ССБ, а не на РСО София и че КС на ССБ се отчита единствено пред Общото
Събрание и то дава оценка за работата му. Ето защо още веднъж твърдя, че тези хора не познават или
на желаят да познават и спазват Устава. Радвам се, че, откакто съм председател на КС на ССБ, при нас
не са пристигали жалби от редови членове или до Общото Събрание за несвършена или лошо
свършена работа от нас. Могат да се "оплачат" онези, които понесоха наказания, бяха освободени от
длъжност или изключени от ССБ в резултат на извършените от нас проверки и направените
констатации за техните нарушения и злоупотреби. По подобни причини в редиците на Контролните
органи няма място и Сергей Дубина. Той може да е удобен за някого, но не е полезен за системата. Ако
Дубина сега би проверил редовността на проведеното от г-жа Горанова събрание като председател на
ТСО Младост, едва ли би констатирал, че е нередовно, но временноизпълняващият длъжността Любчо
Янкулов е установил нарушение на наредбата за реда и условията за провеждане на събранията и ако
Контролният съвет на някое от следващите заседания касира събранието като незаконно - представяте
ли си на кого ще прехвърли вината! Струва ми се, че ще се наложи Контролният съвет да поиска от УС
на ССБ да потърси отговорност от тези Териториални председатели за действията им, които са
несъобразени с Устава, вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на висшестоящите
органи. И в предходния материал заявявам, че всички и на всички нива са длъжни да спазват Устава.
Ако подобни действия не бъдат санкционирани, беззаконието и анархията ще доведат до сериозно
разклащане на устоите на ССБ. Избран съм не от Пиринка Горанова, а от 54 пълномощника на Общото
Събрание за председател на КС и ще продължа да отстоявам принципите демократичност, законност и
ред, които са залегнали в Устава. Личното им недоверие към мен ни най-малко не ме притеснява и с
още по-голяма сила ме кара да се боря срещу такива шуробаджанашки и дебелашки прояви на
безотговорни съюзни дейци, които не зачитат компетентноста и йерархията на органите, отредени от
Устава и закона, над които няма кой да им позволи да се поставят.
Маньо АЛЕКСИЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Троян

Отчетохме едногодишна дейност и отпразнувахме 15-ти октомври
На 11 септември 2008 ТСО на слепите от община Троян проведе годишно-отчетно събрание. На
събранието присъстваха повечето членове на организацията. След спазване на законовите изборни
процедури, доклад за едногодишната дейност на УС на ТСО Троян изнесе сътрудничката Тонка
Бузева. След това се изказаха членове, придружители и гости, като поставиха и редица въпроси, на
който беше отговорено компетентно. На събранието присъстваха Мариян Балев - зам. кмет на община
Троян, Валентина Даскалова - главен експерт по социалните въпроси в общината, Даниела Петкова директор на Дирекция "Социални грижи" Троян, както и представител на организацията на инвалидите
Троян. Г-н Балев поздрави присъстващите, като им пожела здраве и дълголетие. След събранието бяха
раздадени хранителни продукти - помощи, закупени със средства от дарители.

След един месец членовете на ТСО Троян, които имаха възможност, се събраха на тържество с обяд по
случай 15 октомври - Деня на белия бастун. На тържеството имаше гости от община Троян, Социални
грижи и Организацията на инвалидите в Троян. Приветствия към присъстващите поднесе г-н Балев, а
приветствието от Иван Бузев - председател на ТСО Троян, за значението на белия бастун като пръв
помощник на слепите прочете сътрудничката Тонка Бузева. На обяда и след него членовете слушаха и
ръкопляскаха на песните и изпълнението на акордеон на нашата незряща приятелка Виолета Нешкова.
Накрая всички си пожелахме да има и в бъдеще такива тържества.
Тонка БУЗЕВА,
сътрудник ТСО Троян

Добрич

Вести
Днес е неделя 31 август 2008. Навън пече силно слънце. Певческата група "Пей сърце" към ТСО
Добрич с ръководител Кирил Сотиров и голяма група съюзни членове с два автобуса се отправихме
към Генерал Тошево. Единият автобус е осигурен от ръководството на община Добрич, а другият от
партия "Лидер", за което сърдечно им благодарим. След около час пътуване се настанихме в летния
театър на Генерал Тошево. Там се провежда Добруджански фолклорен събор "Богородица". Видяхме и
се наслаждавахме на песните на много певчески групи.

Нашата група, създадена макар и наскоро, се представи много добре, за което беше наградена с
грамота и статуетка с лика на Света Богородица с Младенеца. С грамоти бяха наградени и
индивидуалните участници Недялка Вълчева и Димитър Кънев.

Успехите са резултат от редовното провеждане на репетициите, вещото ръководство на Кирил Сотиров
и помощта на Мария Минева. Нека да са ни живи и здрави и все така с желание да ни предлагат нови
песни за обогатяване на
репертоара на певческата група! Участниците в групата са въодушевени за още по-упорита работа и за
достойно представяне на предстоящите форуми.
Паунка ПЕЕВА

Плевен

Привет от Плевен

Драга редакционна колегия, благодаря Ви, че с голямо уважение и признание се отнасяте към всички
нас, след като публикувате нашите мнения, преживявания и неволи, съпътстващи затрудненото ни
съществувание! Доста позакъснях, ама карай да върви!
На 1 август 2008 в Долни Дъбник се състоя 6-ият регионален фестивал на хората с увреждания.
Поканена бях и аз. Веска Вълчинкова ме покани да представя както ТСО Долни Дъбник, така и РО на
НАСГБ Плевен.
Още с пристигането си долових празничната атмосфера, която ме завладя. Площадът бе пълен с
возилата, докарали участниците в този важен празник за нас, хората с увреждания. Именно такива
събития крепят нашия дух. Навсякъде се чуваше смях и ритмична българска музика. Имаше колеги по
съдба от целия плевенски регион.

Искам да изкажа едно голямо благодаря на г-жа Вълчинкова - председател на ТСО Долни Дъбник,
която не пести информация за новоучредената РО към НАСГБ Плевен.
Мероприятието се състоя в големия читалищен салон. За мое голямо удовлетворение празни места
почти нямаше. Най-напред бе поднесено приветствие от кмета на града г-н Борислав Станимиров.
Казвам ви честно, ако ме бяха сложили за жури - щях да объркам конците! Всички изпълнения бяха на
върховно ниво!
След изявата на всяка група от кметство Долни Дъбник бе поднасяно приветствие и подарък.
Искам да изкажа голямата си благодарност за това, че има личности и институции, които уважават и
подкрепят възможностите на хората с увреждания!
Величка ДРАГАНОВА
Адрес за контакти:
5871 с. Писарево,
общ. Искър,
обл. Плевен
ул. "Г. Димитров" 124
моб. тел. 0889/095375; д. тел.: 065 165/237

Червен бряг

Водим активен живот!
На 23 август проведохме екскурзия с маршрут Вършец - Берковица - Монтана - Чипровци. Екскурзията
бе напълно безплатна за нас, благодарение на спонсорството на кмета на общината Данаил Вълов и
директора на керамичния завод г-жа Вълова. Благодарим им от сърце за преживяните незабравими
мигове!
На 5, 6, 7 септември, по време на празника на Червен бряг, се проведе традиционният панаир. Гости на
тържеството бяха посланиците на Индонезия и Исландия. Получихме поздравителен адрес и от
президента Георги Първанов. Индонезийският посланик доведе група танцьори от неговата страна.
Публиката остана възхитена от уменията на азиатските момчета и момичета, сред които беше и
дъщерята на посланика. Проведе се и празничен концерт с участието на група "Тоника".
На 17 септември се състоя и годишното отчетно събрание на ТСО Червен бряг. Събранието се
ръководеше от Георги Василев, а сътрудничката Веска Вутева прочете отчетния доклад. Мотото и тази
година беше грижата за човека. Посещавахме болните и самотни хора. 5 души вече имат социален
асистент, а 15 човека получават храна от социалния патронаж. След дълги и плодотворни разисквания
събранието взе важни решения за бъдещата работа на нашата организация.

На 20 септември под патронажа на община Червен бряг в китното село Реселец се проведе първият
събор на туристите и дружествата на хората с увреждания. Мотото на проявата беше "Всички заедно!".
Имаше певчески групи от Плевенски, Врачански и Ловешки окръг. Тържеството откри Николай
Недков - секретар на община Червен бряг. Певческите групи изпълниха разнообразна програма.
Веселието властваше без почивка.
На 8 октомври в Клуба на пенсионера се проведе тържествено събрание посветено на Международния
ден на белия бастун. Наши гости бяха представители на общината и социални грижи. Беше изнесена
богата литературно-музикална програма. Честваха се и рождените дни на родените през месец
октомври съюзни членове. Кметът на общината ни осигури и скромна почерпка. Точно на 15 октомври
всички ние бяхме специално поздравени с песен, излъчена по кабелна телевизия "ЕТА".
С активната дейност на нашата организация ние, хората от Червен бряг, показваме, че с вяра, силна
воля и желание се постига всичко.
Веска ГЕОРГИЕВА

Левски

Левски
На 10 октомври 2008 се проведе годишното отчетно събрание на ТСО в град Левски. Събранието беше
насрочено за 10 часа в местността "Шаварна", в салона на вила "Шаварна". Присъстваха членовете на
организациите от Левски, Пордим и Славяново.
Присъстващите бяха превозени с автобуси, предоставени ни от общината. В добре подредената зала се
настанихме и в 11.00 часа започна събранието. Доклад за дейността през изминалата година прочете
председателят на организацията г-н Тодор Любенов. Същият беше изслушан внимателно от
присъстващите. Зададени бяха въпроси, които получиха компетентни отговори. Поздравителен адрес
към присъстващите поднесе Милена Митова, секретар на читалище "Георги Парцалев" в града, по
случай празника на Белия бастун с пожелание за здраве, дълголетие и упоритост.
В края на деловата част всички присъстващи бяха поздравени от мъжка вокална група "Извор" и
женска вокална група при читалище "Георги Парцалев". На всички присъстващи беше поднесен
вкусен обяд, приготвен в ресторант "Шаварна".
Гости на събранието бяха г-жа Лена Романова, директор на Дирекция "Социални грижи", г-н Иван
Пейков, началник отдел "Социално подпомагане" и други.
Тържеството беше уважено също и от нашите спонсори в лицето на представители от ПП "Герб",
управителя на магазини "Абсолют", ЗК "Детелина", ЕТ "Веско Александров" и други, които се
отзоваха на поканата ни да подпомогнат нашето мероприятие с парични средства.
Всички се веселиха с усмивки по лицата.
Доволни и щастливи от това, което беше направено за тях, те изразиха пожелания за по-нататъшни
срещи.
Катя НИКОЛОВА

Долни Дъбник

Новини
На 1 август от 10 часа в салона на читалище "Илия Бешков" се проведе 6-ият фестивал на
художествената самодейност. Присъстваха състави от 12 селища от областта. Благодарим на кмета на
Долни Дъбник Борислав Станимиров за прекрасната организация. Всички състави се представиха
блестящо и заслужено обраха овациите на публиката.
На 20 септември се проведе първият автопоход за хора с увреждания, организиран с помощта на
община Червен бряг. Крайната цел на похода беше красива местност, сгушена между обрасли със
зелени гори хълмове, намираща се край река Искър и някогашната хижа Реселец. Там се състоя и
съборът на туристите и дружествата на хората с увреждания. Литературната програма беше открита от
групата "Пей сърце" с ръководител Красимира Борисова. Изпяха се много туристически песни.
Последният и най-хубав поздрав поднесе Радка Ананиева. Всички участници получиха грамоти за
участие.
На 27 септември се проведе Общото отчетно събрание на КС "Успех 92" Плевен. В нашата кооперация
членуват повече от 40 души. Председател е многоуважаваният Павлин Ангелов, а счетоводител е
Краси Йорданов. За радост на всички и тази година кооперацията отчете добри финансови резултати.
Разходите ни са съвсем малко и това даде възможност на всеки член-кооператор да получи по 60 лева
дивидент. Дай Боже и занапред кооперацията да преуспява. Пожелаваме на председателя Ангелов и
цялото ръководство здраве и нови успехи!
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Чирпан

Благодарност
Ние, хората от ТСО Чирпан, почивали през август 2008 в базата в село Шипково, искаме да поздравим
г-жа Дина Желева, председател на РСО Стара Загора.
Благодарим ви, г-жо Жлева за вниманието и грижите, които положихте за нас! Благодарим ви за
пълноценната почивака! Бъдете жива и здрава!

ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ Съвременни форми на достъп до информация за хора със
зрителни увреждания

Брайлов дисплей и синтетична реч
Съвременните методи на достъп до информацията са свързани с електронните технологии.
Компютърът е средство за максимално удобно събиране, обработване и ползване на информация. За
щастие, незрящите имат възможност чрез специални устройства и програми да ползват компютър,
което означава, че те сами могат да набират и обработват информация. Но също така означава, че те
могат да ползват огромно количество информация, събрана и обработена от други хора. Като
изключим работата с графични изображения (снимки и видеофилми), незрящите са напълно
равнопоставени със зрящите си колеги при ползването на компютърните технологии.
Работата с компютър е свързана с обмен на информация между потребителя и компютъра. За да подава
команди към компютъра, незрящият потребител ползва стандартна клавиатура. Стандартната мишка е
неудобна за ползване от незрящи.

През последните години са създадени и се усъвършенстват програми за командване на компютъра и
въвеждане на информация чрез гласови команди - "ВиаВоис" и "Драгон Диктейт". Тези програми за
разпознаване на говор се създават за ползване не само от слепи, но и от хора с двигателно-опорни
затруднения, както и в области като медицината и космонавтиката. Това означава, че търсенето на
такива програми ще нараства и съответно ще се усъвършенстват много по-бързо. За съжаление
внедряването на подобни иновационни технологии е твърде скъпо за България. Но вече се разработват

проекти за разпознаване на българска реч.
Обратната връзка между компютъра и незрящия се получава отново под формата на брайл или реч.
Създадени са устройства, наречени брайлови дисплеи, които възпроизвеждат информацията от екрана
на брайл. Поради високата им цена, обаче, редовият потребител не може да си позволи това удобство.
Цените на брайловите дисплеи се измерват в хиляди долари.
До 2003 незрящите в България ползваха почти изключително синтезатора на българска реч, създаден в
края на 80-те години на миналия век от Борислав Захариев. Синтезаторът на говор се състои от
програма, синтезираща реч и специална платка за извеждане на звука. След усъвършенстванията,
направени през 1995 г. от Торос Хованесиян, синтезаторът вече говори относително добре и на
английски. Необходимостта от специална платка също отпадна. Сега синтезаторът може да работи и с
широко разпространеното и евтино устройство "ковокс", и с повечето обикновени саундкарти.
През 1995 г. бе създадена програмата "Ехо" (тип скрийнрийдър), която озвучава клавиатурата и екрана
на компютъра в операционна система DOS. С помощта на тази програма при всяко натискане на
клавиш синтезаторът на говор произнася съответния знак. Със съответните команди незрящият
потребител може да чуе определена буква, дума, ред, прозорец или съобщение на екрана; програмата
автоматично разпознава и съобщава осветените команди от менютата, следи за появата на дадени
съобщения, за да изпълни избрана команда; може сравнително лесно да се настрои към всяко
приложение за DOS, работещо в текстов режим.
И така, притежавайки най-обикновен компютър с най-нисък клас 16-битов процесор, "ковокс" и
описаните току-що програми, които са безплатни, незрящият потребител има равни условия за работа
с информация с един зрящ потребител. Той може самостоятелно да набира и обработва информация;
може да чете и обработва и набраната от някой друг информация.
В последните десетина години се наблюдава тенденцията големите производители на софтуер да
създават програми за другите операционни системи, пренебрегвайки DOS. Отдавна има говорещи
програми (тип скрийнрийдър), работещи много добре в среда на Windows 9X/XP, но за съжаление все
още тези програми не работят добре с българска реч. Такива програми са JAWS for Windows
(http://www.freedomscientific.com) и Window-eyes (http://www.gwmicro.com). Тези програми имат
вградени синтезатори на английски и няколко други езика, които са с изключително добро качество.
През 2003 г. бе създаден първият синтезатор на българска реч за операционна система Windows;
качеството на синтезатора не бе на необходимото ниво, но чрез него стана възможно да се ползва
Windows и от незрящи потребители, с български език.
През март 2005 г. започна разпространението на нова, много по-качествена програма за синтез на
българска реч - SpeechLab. Тази програма е разработена от Българската асоциация по компютърна
лингвистика с финансиране от Microsoft. Програмата се разпространява безплатно за незрящите хора в
България от Фондация "Хоризонти" (http://horizonti.bg) и от Съюза на слепите в България.
SpeechLab е съобразена със стандарта SAPI5 на Microsoft и се интегрира много добре със скрийн
рийдъри като JAWS for Windows, Window-eyes.
Програмата дава възможност потребителят да настройва скоростта, интонацията, височината на гласа,
различни начини на четене на числа (вкл. и римски), чете относително добре дори на английски.
Преобразуване на Информацията
Видяхме, че информацията е напълно достъпна за незрящите чрез компютъра и говорещите програми.
Чрез брайловия дисплей или синтетичната реч, обаче, незрящият може да чете само електронен текст;
поради своето естество нито снимките, нито текущата видеоинформация може да бъде възпроизведена
по този начин.
Това налага преобразувания на информацията в електронен текст. Традиционният и същевременно
най-сигурен начин за въвеждане на електронни текстове е чрез клавиатурата на компютъра. Това е
работа, с която и незрящите се справят чудесно. Но набирането на текст е твърде бавно и поради това
неудобно за големи обеми от информация.
Съществуват и други, по-бързи начини за въвеждане на електронен текст.
OCR-програми за разпознаване на оптични символи

Това са програми, с помощта на които заснети чрез скенер страници с плоскопечатен шрифт се
разпознават като електронен текст. Този процес протича на два етапа:
Сканиране (заснемане) на страница - извършва се чрез снимащо устройство - скенер - и се запаметява
и показва от компютъра. За качеството на снимката е от голямо значение предварителната настройка
на скенера и по-специално разделителната способност, контраста и цветността. Разбира се, сниманата
страница също трябва да е чиста - без зацапвания, подчертавания и други подобни - и с гладка
повърхност. Трябва да се отбележи, че за нуждите на OCR-програмите е достатъчен черно-бял скенер с
разделителна способност 300 точки на квадратен инч - характеристики, които притежава и
най-евтиният скенер.

Разпознаване на снимката като текст
Въпреки че снимката може да съдържа само текст, за компютъра това е снимка, графично изображение
и е невъзможно да се обработва като текст. Функцията на OCR-програмите е да анализират снимките и
да разпознаят и извлекат текстовата информация. Тази задача се усложнява твърде много от голямото
разнообразие на шрифтове, различното качество на печата и хартията и не на последно място от
способността на програмата да поддържа различни езици и в частност български. Поради тази
сложност, степента на автоматично разпознаване варира и рядко достига 100%. Затова тези програми
се правят за работа в интерактивен режим с оператора. Повечето OCR-програми могат да бъдат

обучени да разпознават нетрадиционни шрифтове или дори ръкописи.
Веднъж разпознат, електронният текст може да бъде записан във формат, който може да се обработва
от популярните текстообработващи програми като Microsoft Word и др.; в тези случаи шрифтът,
разположението на текста върху страницата и целият формат на текста, включително и таблици и
графики, се запазват. Разпознатият текст може да се запише и като чист, неформатиран текст, който
потребителят може да обработи и форматира според специфичните си нужди.
С оглед на специфичните нужди на незрящите потребители в процеса на преобразуването може да се
включи още един етап - приспособяване, преподреждане на части от текста за последователно
прослушване. Много често текстовете съдържат сложни таблици с множество графи и колони. В тези
случаи операторът разделя таблиците на графи и колони и ги подрежда последователно, като в
зависимост от сложността на таблицата може да се наложи неколкократно повторение на отделни
графи или колони.
Предимствата на сканирането на текстове се отнасят най-вече до скоростта на въвеждане на
информацията. Както споменахме, електронният текст може обратно да се преобразува в реч. Това
означава, че при много висока скорост на сканиране и разпознаване на текста той може в реално време
да бъде преобразуван и в реч. На този принцип са създадени т. нар. "четящи машини". При тях целият
процес е автоматизиран и протича много бързо, което позволява в момента на поставяне на страницата
върху сканиращото устройство текстът да бъде прослушан.
Неудобствата на сканирането се свързват предимно с високите изисквания на OCR-програмите към
шрифтовете и печата. Но с подобряването на полиграфическите технологии и материали тези
затруднения постепенно се преодоляват.
В САЩ през 2002 е създаден специален стандарт за достъпни електронни книги Daisy
(http://www.daisy.org). Този стандарт позволява текстът на книгата да се съхранява във вид, готов за
ползване с говор, с брайлови дисплеи, изпринтен на брайл, с увеличен шрифт и т.н. Все още няма
книги на български език, издадени в този формат.
Източници на електронни текстове
Поради удобствата, които компютрите предлагат, огромни количества информация са набрани и се
набират на електронни носители. Световната мрежа "интернет" е средството за достъп и обмен на тази
информация. Благодарение на синтетичната реч и на няколко програми, работещи в среда на
операционната система DOS, незрящите в България също могат да ползват интернет дори и с
най-старите 16-битови компютри. Това са програмите:LYNX - WWW-браузер, Minuet - WWW-браузер,
E-mail клиент, FTP клиент; Nettamer - мултиклиент, подържащ HTTP, FTP, POP3 и дори IRC.
Характерно за всички тези програми е, че работят в текстов режим на екрана.
Чрез Windows възможностите на потребителите значително се разшириха, защото скрийнрийдърите в
тази операционна система могат да четат Web-страници, ориентирани към силно графичен и
мултимедиен дизайн. От 2005 г. това е значително по-удобно и за незрящите български граждани,
защото те могат да чуват информацията вече чрез SpeechLab.
Но при ползване на интернет често възниква проблем с достъпността на сайтовете. Консорциумът
W3C е разработил правила за достъпност на сайтовете, които при спазване дават наистина добри
резултати. (Правилата са поместени на адрес http://www.w3.org). В общи линии, при ползването на
една WEB-страница проблеми с достъпността възникват, когато поместените на страницата документи
съдържат скриптове, фреймове, неетикетирани картинки, анимирани изображения и др.

Кратък обзор на програмните продукти, поддържащи функции за достъпност

Като най-популярна операционна система, MS Windows се ползва и от хората със зрителни
увреждания. Понастоящем има създадени скрийнрийдъри, чрез които незрящият потребител може да
работи почти с всяко приложение за MS Windows. Скрийнрийдърът е програма, която възпроизвежда

по най-удобен начин информацията от екрана на компютъра. Тези програми могат относително лесно
да се адаптират и настройват към всякакви приложения. По такъв начин, чрез използването на
скрийнрийдъри, се избягва необходимостта всяка програма да се адаптира специално за хората със
зрителни увреждания.
Но все пак понякога приложенията имат такъв интерфейс, че дори и скрийнрийдърите не могат да ги
четат и да се адаптират към тях. Пример за такъв интерфейс имаме, когато менютата и бутоните са
направени във вид на картинки, текстът е разположен нестандартно, има различни ефекти като
плаващи, падащи букви, анимирани иконки и др.
Големите софтуерни компании създават специални допълнителни модули или версии на програмите си
с предвидена достъпност.
В повечето продукти на Microsoft при настройване на приложението може да се зададе различна
степен и форма на достъпност. В Операционна система Windows 9X/XP съществува инструмент
"Accessibility" (намира се в "Control panel"), чрез който могат да се стартират различни инструменти за
достъп - лупа, клавиатура, визуализиране на звук и др. В другите приложения на Microsoft също има
възможност за настройване на достъпността на интерфейса. Ключовата дума при настройването на
тези програми е "Accessibility" ("Достъпност").
Microsoft предлага и един комплект от модули, наречен "Microsoft Application Accessibility", който
практически представлява мост между скрийнрийдърите и техните програми.
Компанията Adobe развива серия от продукти за издателска дейност. Но един от най-популярните им
продукти е Acrobat Reader, който се ползва за четене на електронни издания (PDF файлове). Тъй като
стандартната версия на тази програма е силно графично ориентирана и е почти неизползваема чрез
скрийнрийдър, компанията паралелно развива и достъпна версия. Тъй като електронните документи в
PDF формат ще стават все по-популярни, институциите и фирмите, които издават такива документи, е
добре да се съобразяват с предложените от Adobe правила за достъпни електронни документи.
Достъпната версия на Acrobat reader и правилата за достъпни електронни документи могат да се
намерят на адрес http://access.adobe.com.
Операционната система LINUX все още е слабо достъпна за хората със зрителни увреждания. Има
само една програма - EMACSPEAK, която е адаптирана за ползване чрез синтезатор на реч (вкл. руски
език).
Има опити за създаване на адаптирана версия на Slackware Linux, наречена SlackSpeak, но тя е в ранен
етап на развитие и не обхваща вече много популярните графични работни екрани. Други проекти за
Linux, които все още се намират в начален етап на развитие са Gnopernicus, Speakup, Yaser и др.
Linux и сходни системи могат да бъдат ползвани и чрез терминални програми, които се стартират в
други операционни системи - DOS, Windows и др. Специално адаптираната за брайлов дисплей версия
на Linux се нарича Blinux; при тази дистрибуция информацията от текстовите конзоли се извежда на
брайлов дисплей като се поддържат и известен брой клавишни комбинации за четене по екрана.
Операционна система DOS е напълно достъпна за скрийнрийдърите в текстов режим.
Напълно достъпни са приложения като, MS Word 6.0 for MS-Dos, DOS Navigator, Norton Commander,
LYNX, FTP, Pegasus Mail for DOS, Norma и др.
Перспективи
Накрая бихме могли да очертаем следните посоки на развитие на различните форми на достъп на
незрящите до информацията:
* брайл - създаване на български краткопис и стандартизиран български компютърен брайл виж
(http://horizonti.bg);
* "говореща книга" - записване на книгите на касети или компактдискове, с цел значително

увеличаване на обема на информацията върху аудионосителя;
* електронна книга - адаптиране на стандарта към българския език (http://horizonti.bg);
* компютър -програми за увеличаване на шрифта на екрана (за слабовиждащите), развитие на
OCR-програмите до степен, позволяваща създаване на четящи машини.
* мобилни устройства - създаване на програми, чрез които мобилните устройства (като телефони,
PDA) стават достъпни за незрящи - говорещи програми и брайлови дисплеи.
Голямата независимост и самостоятелност на незрящия, които се постигат чрез съвременните
информационни технологии, са вече условия и за по-широки възможности за професионална изява, а
оттам и за по-цялостното включване на незрящите в обществото.
Веселина ПАНОВСКА

ЛИЧНОСТИ Сърца, които могат само да изгарят

Уста Кольо Фичето
Отдавна управителят на Туна вилаети - Мидхад паша, беше намислил да дигне мост на река Янтра при
Бяла. Той вече познаваше Уста Кольо, но реши да изпита всички свои поданици. "Давам голяма
награда на оня, обяви пашата - който ми направи за 3 години мост, който да не струва повече от 3
милиона гроша!"
Майсторът научи тая новина. Дигна се от Търново, отиде в Бяла и огледа мястото. Взе калема и
пресметна. Още същия ден прати хабер на Мидхад: "Паша ефенди, ако мостът на Бяла не направя по
терка си за 700 000 гроша, вземи ми главата!"
Мидхад паша получил писмото и щом го прочел викнал високо:
- Този пък башка луд!... Аз не обичам шегите - доведете го тука!
След два дни Уста Кольо Фичето отишъл в Русе. Явил се при пашата и свалил големия си калпак.
- Вярно ли е туй, дето са писали в писмото? - строго запитал Мидхад.
- Вярно е, паша ефенди!
- Помисли си малко, имаш още време?
- Няма какво да мисля, пък и време за губене нямам...

- Добре! - отсякъл пашата. - Ако не направиш моста по твоите условия, главата ти ще взема!
Запретнал пак ръкави Кольо Фичето и вместо за три, само за две години и няколко месеца дигнал
моста при Бяла. Баш майстори италианци идвали и гледали как се строи мост, без да се изчислява и
мери със сметачна линия и нивелир, без да се употребява цимент, шпунтови обръчи и сонети.
Изумен, Мидхад паша го повикал и му казал:
- Ербап майстор си, Кольо, ербап! Аллах ти е дал златни ръце, дал ти е скъпоценен ум... Халал да ти са
тия два ордена. В благодарност и награда - харизвам ти земята от Търновското шосе, което води за
Самоводене, до река Янтра! Всичката тая земя за тебе оставям...
Като легенда днес звучи приказката за великия майстор Кольо Фичето. Затова признателните
търновчани са поставили на гроба му паметна плоча за вечни времена: "Тукъ почива прахъ на Коля
Фичето. Роден на 1800. Умря на 1881 ноември 15".
Иван СЕВЕРНЯШКИ
За контакти:
7100 Бяла
обл. Русе
ул. "Стефан Стамболов" 56
Иван Пенков Северняшки

ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ
БРАЙЛ" Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - носител на орден "Свети Кирил и
Методий" първа степен

През тази година се навършиха осемдесет години от основаването на Национално читалище на слепите
"Луи Брайл". Този акт представлява следващата логична стъпка в развитието на организираното
движение на незрящите в България. Веднага след края на Първата световна война, в самото начало на
двадесетте години се създават дружеството на ослепелите във войните "Тъмнина" и "Дружество на
българските слепи". Второто обединява незрящите, независимо от причините и времето на тяхното

инвалидизиране.
Вкусили плодовете на организираното действие, лидерите на движението се насочват и към
създаването на свое специализирано читалище. И така на 15-и април 1928 г. в сградата на Трета
прогимназия в София няколко десетки невиждащи граждани, заедно с учители от Държавния институт
за слепи и техни приятели писатели и интелектуалци, създават читалището.

Пръв председател на новооснованото читалище става вече придобилият национална известност
музикант и композитор Петко Стайнов. Под негово ръководство то прави първите си стъпки, укрепва
и завоюва своето достойно място сред институциите, които са призвани да оказват значителна помощ
за развитието на незрящите хора в България. Петко Стайнов ръководи читалището до 1945.
Първият секретар на новоучредената културна институция е Стефан Ненков - известен първоначално в
есперантското движение, а след това станал душата и сърцето на Дружеството на Българските слепи,
чийто председател е по това време.
Благодарение на своята енергия и популярността си в културните среди на българското общество
Петко Стайнов формира около читалището кръг от приятелски настроени и готови да подпомагат
културното израстване на незрящите дейци на културата и науката.
Първото нещо, с което започва новоучреденото читалище е преписването на книги на брайлов шрифт.
Така се полага началото на брайловата библиотека. Съвместно с Дружеството на българските слепи
започва издаването на Списание "Съдба", а негов пръв уредник става писателят Димитър Пантелеев.
Благодарение на това, че като автори на страниците на "Съдба" се изявяват писатели, литературни
критици и хора на науката, чиито имена говорят сами за себе си, списанието става популярно в
кръгове, които многократно превишават броя на незрящите му читатели.
В списанието се публикуват творби на Елин Пелин, Йордан Йовков, Фани Попова Мутафова, Людмил
Стоянов, Стоян Чилингиров, Константин Константинов, Антон Страшимиров, поетите Елисавета
Багряна, Дора Габе, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Младен Исаев, Мария Грубешлиева,
литературните критици Петър Динеков, Георги Цанев, професор Асен Златаров, академик Хаджийолов
и още много други.
От 1932 до 1936 читалището издава и друго списание - "Вестител". То се печати на брайлов шрифт в
Швеция в печатницата на слепия есперантист Харалд Тиландер и се доставя в България чрез пощите.
През 1992 издаването на списанието е възстановено. То може да се чете на брайлов шрифт, през
интернет в сайта на читалището и в аудиоформат на компакт дискове.
В продължение на дългогодишната история на читалището в дейността му участват много от
най-активните незрящи граждани на България. Негови председатели през годините са: Петко Стайнов,
Никола Димитров, Лало Павлов, Никола Стоименов, Христо Спасов, Димитър Домузчиев, Константин
Гайдаров, Димо Кирев, Минчо Минчев, Елена Живкова, Коно Горанов, Георги Колев, Михаил
Карамихайлов, Стойчо Милчев, Дончо Писков, Кирил Костов, Петър Стайков, Владислав Кацарски,

Недко Недев и Спас Карафезов.
Значим е приносът и на членовете на неговото ръководство: Йордан Павлов, Таня Милева, Султанка
Минева, както и на председателите на проверителната комисия Димитър Донков и Ангел Александров.
Почетни членове на читалището са: Елена Живкова, Коно Горанов, Желязко Пеев, Михаил
Карамихайлов, Стойчо Милчев и понастоящем Гето Велков и професор Богдан Богданов.
Днес читалището поддържа и обогатява националната брайлова библиотека и е на практика
единственото издателство за страната на художествена литература на брайлов шрифт.
Дейността на читалището се развива чрез централната библиотека в София в градовете Пловдив,
Варна, Дряново и в двете училища за деца с нарушено зрение в София и Варна.
Каталозите на библиотеката са издадени на брайлов шрифт и също така могат да се намерят в
интернет.
За своите осемдесет години читалището е подпомагало много индивидуални и колективни творчески
начинания на незрящите хора в България. В рамките на своите възможности то е подкрепяло и
продължава да подкрепя звукозаписи на слепи изпълнители, подкрепя и издаването на литературни
произведения написани от слепи автори.
Особено място в живота на Национално читалище "Луи Брайл" заема организирането на срещи на
неговите членове с писатели, учени, артисти. През последните десетилетия на поканите са се
отзовавали Димитър Талев, Димитър Димов, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Валери Петров,
Георги Данаилов, Ивайло Петров, Йосиф Петров, Никола Инджов, Евстати Бурнаски, Андрей Андреев,
Генчо Стоев, Драган Тенев, Стефан Цанев, Недялко Йорданов, Павел Матев, Георги Братанов, Марин
Големинов, Николай Кауфман,Антон Дончев, Вера Мутафчиева, Иван Славов, Марко Семов,
артистите Йордан Матев, Славка Славова, Григор Вачков, Явор Милушев, оперната прима Гена
Димитрова и други.
Много съществена част от днешната дейност на читалището е свързана с разработването и
реализирането на различни проекти. Чрез тях се осигуряват допълнителни възможности за неговото
развитие. По този начин значително по-добре се решават проблемите свързани с издаването на
брайлови книги за деца и възрастни, доставката на специални принтери, компютри, материали за
брайлов печат и подвързия, както и за извършване на ремонт и подобряване на условията на труда.
Сред дарителите са фондациите "Отворено общество" и "Лале", мобилният опрератор "Глобул",
Европейската комисия, Британският съвет, Японското посолство, Демократическата комисия при
посолството на САЩ и други.
По случай своята осемдесетгодишнина Национално читалище "Луи Брайл" започна реализирането на
няколко, посветени на юбилея, свои културни начинания. На първо място трябва да отбележим
състоялия се на 10 октомври в Националния дворец на културата концерт - преглед на художествената
самодейност, в който взеха участие почти всички утвърдени състави от цялата страна.
Тържествата се организират в рамките на финансирания от Агенцията за хората с увреждания проект "Осемдесет години Национално читалище на слепите "Луи Брайл".
Този проект се разделя на три етапа. Първият етап започна през лятото и завърши в края на септември.
Той включваше конкурс за бързо четене и правилно писане за децата от двете училища за незрящи,
както и за студенти и младежи. Вторият етап предвиждаше организирането на концерта на десети
октомври.
Третият етап по този проект включваше провеждането на втори финален кръг на конкурса за четене и
писане, който се реализира на 22 октомври.
Във финалната фаза на този конкурс взеха участие победителите от първия кръг. В него участниците
бяха разделени на три групи - ученици до четиринадесет години, ученици над четиринадесет години и
студенти и младежи. Децата от двете училища се състезаваха в дисциплината бързо и правилно четене
и правилно писане на брайлов шрифт, а студентите и младежите се изявиха само при четенето. При
учениците класирането беше правено първоначално според постиженията поотделно при четенето и
писането, а след това журито формира и становището си относно комплексното класиране на
участниците.
А ето и окончателните резултати:
Крайно общо класиране за ученици до 14 годишна възраст:

1. Даниела Георгиева Кочева
2. Желяз Мирчев Колев
3. Кериме Джевдетова Ахмедова
Крайно общо класиране за ученици над 14 годишна възраст:
1. Ваня Стефанова Димитрова
2. Ралица Пламенова Чалова
3. Николай Атанасов Исидоров
Крайно класиране за бързо и правилно четене на брайл за студенти и младежи:
1. Хари Савов Хараламбов
2. Десислава Младенова Иванова
3. Катя Кирилова Хараламбова
Вечерта на десети октомври, Националния дворец на културата се състоя и концерт с международно
участие. И този концерт беше организиран от Национално читалище на слепите "Луи Брайл".
Мероприятието се реализира в рамките на европейски проект, финансиран от компанията "Грундинг".
Става дума за проект за взаимно опознаване и сближаване на хора с различни увреждания от различни
европейски страни. Водеща страна по проекта е Турция, а партньори са Италия и България.
По мнението на организаторите музиката е това нещо, чрез което най-лесно и най-бързо може да се
постигне взаимното опознаване и сближаването на различни народи.

На концерта присъстваха Минчо Коралски - председател на Агенцията за хората с увреждания и
известният артист Явор Милушев в качеството си на заместник министър на културата.
На двамата почетни гости на концерта председателят на читалището връчи плакети посветени на
осемдесетгодишнината. Минчо Коралски награди г-н Карафезов и участниците в концерта.
Специално за читателите на списание "Зари" гостите от Турция и Италия споделиха своите мисли и
впечатления.
Госпожа Аслъ Кавъклъ, която е координатор на проекта, разказа малко по-подробно за неговите цели.
Според нея основната цел е участниците от трите страни - Турция, Италия и България, да се опознаят и
да се запознаят с всяка от страните като лично ги посетят. Обединяващо звено за тази цел е музиката.
Участниците трябва да научат по една песен на езика на страната, в която ще се проведат срещата и
концерта.
Проектът е за срок от две години. Сега тече втората година. Участниците вече посетиха Турция,
предстои да посетят и Италия. Г-жа Кавъклъ обясни, че участниците в състава на Турция са подбирани
чрез кастинг. Проектът е предназначен за съвместно участие на хора с всякакви увреждания. Целта на
турската страна е била да обучат одобрените участници да познават нотите, да свирят и да пеят.
Всички от състава работят. От тях един е с нарушено зрение. С музикално образование е само
диригентката на състава. Хората от турския състав са за пръв път в нашата страна. Те изразиха своето
задоволство от посрещането и благодариха за това на българските си домакини. И те, както и
италианските им колеги, са разучили нашата песен "Моя страна". И тях, както и участниците от

Италия, най-много ги е затруднило научаването на текста.

Гостите от Италия бяха от град Тревизо, който се намира на двадесет километра от Венеция. Неговото
население е около осемдесет хиляди души. Градът е с много развита икономика. Предприятията в
Тревизо са много, но и пред италианските слепи стои проблемът с намирането на работа. Не се наемам
да коментирам доколко е вярно тяхното усещане за нещата, но пред мен те заявиха, че за незрящите в
Италия намирането на работа е също толкова трудно както и у нас.
Участниците в италианския състав, както и техните турски колеги, са подбрани чрез кастинг, на който
са се явили двадесет и пет човека. Всички от състава на италианците имат основна работа, която не е
свързана с музицирането, а свирят и пеят единствено и само за удоволствие. Това е тяхното хоби.
Някои от тях, като Лорено Паскуали и Морено са завършили висше музикално образование. И те, като
техните турски колеги, е трябвало да научат една българска песен. И те също са си избрали това да
бъде "Моя страна" - песента, с която ние помним Емил Димитров. И тях музиката на песента не ги е
затруднила ни най-малко, но с произношението "трудно ще можем да го докараме до някакво що годе
добро равнище, имате много "ц" и "с", които много ни затрудняват. Ние сме повече
инструменталисти, отколкото певци".
Накрая, след като публиката се наслади на специфичния турски фолклор, на популярните италиански
канцонети и изпълненията на нашите участници "Веселите момчета", тържествено прозвучаха
четирите химна - химните на трите страни участнички в концерта и химнът на Европейския съюз. Не
по-малко вълнуващо от всичко беше и финалното изпълнение на "Моя страна". Този път песента се
изпълняваше едновременно и от трите състава, а към тяхното изпълнение съвсем спонтанно се
присъединиха и всички присъстващи в залата.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ПРЕМИЕРА Димитър Грудев

Имаме удоволствието да ви представим новоизлязлата книга на Димитър Грудев "Светла вест".

Димитър Петков Грудев е роден на 10 февруари 1947 година в с. Голям дол, община Братя Даскалови,
Старозагорска област.
Завършва учителския институт в град Станке Димитров (сега Дупница). Работи шест седмици като
учител в родопското село Ерме река и село Найденово, община Братя Даскалови.
От 1976 г. живее със семейството си във Варна и работи като турбокомпресорист в Девня.
През 1978 г. загубва зрението си. Завършва лечебен масаж в София и от 1983 г. е масажист.
Печата свои литературни творби в списание "Зари", в сборниците "Седем маймуни на клона", "Басни"
и "Гривна от дъждовна дъга". Негови стихотворения са преведени на финландски език. Издал е
стихосбирката "Отново (1988 г.).
Среща
Един красив букет!
Бутилката мискет!
Две очи лъчисти,
искрени и чисти!
Стихове и песни,
мигове чудесни!
Приятели добри
и песен се роди:
във вазата букет,
бутилката мискет,
в стая на тавана
споменът остана.
За живота
"Човек и добре да живее
умира и друг се ражда."
Надпис от времето на Омуртаг

Човек и да живее добре,
пак ще умре.
Тогава - люби до забрава.
За семейство и чест не мисли.
Без мяра пий до сетни дни.
Или пък иди в манастир.
Там да намериш за душата си мир
във пости и бдения и пълно смирение.
Но човек се ражда само веднъж,
затуй здраво за живота се дръж.
Понякога гневен,
а друг път смирен,
във радост и скръб до сетния ден.
Благослов

От Господ е благословен,
който пие всеки ден
божията благодат мерло и гъмза, и мускат!
Червено вино "каберне",
но само с хубаво мезе.
Наденицата чирпанска таз годишна или ланска!
Благословен да е мискета,
асеновградския "мавруд".
Да има хубави мезета,
луканка и еленски бут!
Ако искаш да си пръв,
пий от божията кръв!
ПРОЕКТИ "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на
териториалните структури на Съюза на слепите в България"

На 2, 3 и 4 октомври в Старозагорски минерални бани се проведе обучителен семинар по проект,
спечелен от ССБ.
В групата от РСО Плевен, присъстваха 22 представители на ТСО от района.
И времето беше с нас. Хубав слънчев ден, удобен превоз и засмян шофьор. Българската природа е
винаги красива, но през есента е още по-омайна. Листата на дърветата са зелени, пожълтели, а някъде
и леко почервенели.
Не устояхме на тази хубости и всички запяхме "Хубава си, моя горо"!
Неусетно стигнахме и бързо бяхме настанени в хотел "Ропотамо".
След обяда започна и самата обучителна програма. Лектори бяха проф. Владимир Радулов, д-р Петър
Стайков и юристът Росица Гогова - хора с изключителни знания и с умението да общуват с нас,
участниците.
Дискутирани бяха следните въпроси:
1. Концепция за интеграция на хора с увреждания.
2. Качество на живота за хора с увреждания.
3. Професионална реализация.
4. Права и помощи за хора с увреждания.
5. Работа с доброволни и обществени организации и др.
Двете вечери, прекарани заедно с приятели по съдба от различни краища на България, ще останат
незабравими. Песни, танци до късно вечерта. Бяхме удостоени една вечер и с присъствието на
председателя на ССБ г-н В. Долапчиев.
Участниците в този семинар от РСО Плевен изказваме сърдечна благодарност на г-н Павлин Ангелов,
председател на РСО Плевен, и на г-жа Милка Танкова за добрата организация и отношение към нас.
Благодарим и на ръководството на ССБ и Дай Боже още много проекти да се печелят, за да участваме
и ние!
Веселина ВЪЛЧИНКОВА
ТСО Долни Дъбник

СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ Изповед

"Не зная защо искам да разкажа за себе си. Може би нещо като изповед, или просто да ви пренеса във
времето на моето детство, моя много кратък младежки живот и после да споделя за съдбата, която ме
осени.

Било е зимна утрин. Аз малко момиче на 9 години. Майка ми, която едва си спомням, е била много
красива и стройна жена. Най-малкият ни брат е на 40 дни. Тя отиде, както по онова време се правеше,
да закърми на една съседка бебето. На връщане пада на стъпалата, удря се лошо и за 7 дни си отиде от
този свят. Останахме 4 деца. И почна моят сложен, оплетен живот. Училище, а през лятото слугиня по
чуждите къщи. Исках да уча, но парите не стигаха. На 19 години се омъжих. Казах си, който пръв ме
поиска, който и да е, ще го взема. Омъжих се. Беше война. Не стигаше нищо. Лятно време по нивите с
двете си деца, а зимно - преда, тъка, шия и всичко, което е необходимо за семейството.
Отгледахме със съпруга си 2 деца. През 1972 г. той почина. Животът ми още веднъж се преобърна,
когато най-близкият човек вече го нямаше.
После дойде 1996 година, съдбовната за мен. Работех много, не обръщах внимание на болките си.
Ослепях за 3 дни с двете си очи. Безвъзвратно. Тромбоза и на двете очи. Плаках, молех се, мислех, че
Господ ще ми отвори очите, защото през целия си живот съм била един добър човек, помагах много на
болни хора и животни.
Човек не избира съдбата си, тя му е предначертана. И моята е такава.
Сега седя в стаята до прозореца, слушам птиците как пеят. Когато завали дъжд се радвам на удрящите
се капки по стъклата, детските игри на двора и много, много други неща. Слушам радио и си мисля за
много неща.
Сега помагам на моя сътрудник със съвети и с каквото мога и мисля, че човек, въпреки че е сляп, той
вижда чрез хората, които са край него, чувства и живее за по-добре."
Тези редове ми ги диктува моята председателка, която бе председател на ТСО Велики Преслав. Тя
почина. Казваше се Стояна Михайлова.
Нека бъде вечна паметта й!
Радка ГЕРОВА, сътрудник
при ТСО Велики Преслав

СПОРТ Спортният риболов - все по-популярен сред незрящите

Отново спортният дух и желанието за победа събраха страстните риболовци от страната на 25
септември край Панчаревското езеро, за да премерят сили и майсторлък в Националното състезание по
спортен риболов.
Лошото време не попречи на 12-те отбора, взели участие в състезанието, и не помрачи доброто
настроение на незрящите риболовци. Под проливния дъжд те хвърлиха въдиците точно в 9 часа
сутринта и в продължение на 3 часа търпеливо очакваха своя улов.
В състезанието взеха участие отбори от София, Стара Загора, Дряново, Пловдив, Шумен, Кюстендил,
Монтана, Плевен, Сливен, Варна и Русе.

Въпреки сравнително бедния улов, част от състезателите бяха възнаградени за проявеното търпение, в
резултат на което се оформи следното класиране:
На първо място се класира отборът от РСО Шумен с улов 4,320 кг.
Второто място спечели отборът от Кюстендил с 3,270 кг.
На трето място се класира отборът от Монтана с улов 2,900 кг.
Четвъртото място грабна отборът от Плевен с 1,560 кг.
Георги Димов пък допринесе за класирането на сливенския отбор на пето място с улов от 1,5 кг.
Шестото и седмото места останаха за отборите на Варна и Русе, чиито представители успяха да уловят
съответно по 1,250 кг.
Състезанието бе първото от предвидените спортни прояви, които се реализират в резултат от спечелен
проект "Спорт за пълноценен живот", разработен от федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания". Проектът е финансиран по закона за държавния бюджет, като е представен пред
Министерството на финансите.
Общата стойност на проекта е 48 240 лв., а основната му цел е включване на децата и младите хора със
зрителни увреждания в обществото, чрез организиране и провеждане на спортни мероприятия с масов
характер.

В изпълнение на този проект са включени няколко спортни прояви, първата от които бе Националното
състезание по спортен риболов, който в последно време добива все по-широка популярност сред
незрящите хора в България и привлича все повече страстни риболовци.
Проектът предвижда, преди всяко от включените в него мероприятия, провеждане на
пресконференции в съответното населено място. На проведената няколко дни по-рано
пресконференция в сградата на ССБ присъстваха много гости.

Вече е доказано, че риболовът като спорт за невиждащите е действително много силно средство за
интеграция и допринася незрящите да бъдат равностойни, защото при дънния риболов са най-важни
уменията и майсторлъка, а не зрението.
Марина ПЕТКОВА

Спортовете, достъпни за незрящи, се обогатяват с още един

Спортните мероприятия по проекта "Спорт за пълноценен живот", разработен от федерация "Спорт за
хора със зрителни увреждания", приемник на спортното направление на ССБ, продължиха в Сливен с
провеждането на турнир по голбал и обучение по канадска борба, която е съвсем нов вид спорт за
невиждащите в България.
Федерацията бе обособена като самостоятелно юридическо лице през 2007 с цел по-голяма

ефективност на спортната дейност на ССБ.
На проведената пресконференция, непосредствено преди откриването на спортните състезания,
присъстваха много журналисти от регионалните медии, които проявиха голям интерес към
инициативата.
На откриването на турнира по голбал присъстваха председателят на ССБ Васил Долапчиев и Велик
Атанасов, в качеството си на председател на спортната федерация.

С по няколко приветствени думи от тяхна страна турнирът започна и в продължение на 2 дни 8
голбални отбора от страната водиха много оспорвана борба.
В турнира за пръв път от много години взеха участие и 2 женски отбора на училищата за деца с
нарушено зрение от София и Варна.
Всички отбори бяха разпределени в 2 групи, но класирането им бе поотделно за мъже и жени.
Всичките 8 отбора показаха много мъжка и достойна игра, с изключение на двата отбора от спортен
клуб "Витоша", които според изтегления жребий бяха определени да играят един срещу друг и по
някаква причина демонстрираха пълна пасивност, вместо да покажат висок стил на игра и майсторска
класа.
Изключително сериозна подготовка и превъзходна игра показаха децата от двете училища,
включително и отборите на момичетата. Тяхното участие показа сериозно отношение към този спорт.

Победител в първенството стана първият отбор на "Витоша", който се наложи във финалния мач над
отбора на "Атлет" от училището за деца с нарушено зрение във Варна, който достойно заслужи
второто място.
Представянето на двете училища се обогати и с класирането на трето място на отбор "Болид" от
училището в София.
Четвъртото място зае отборът на РСО София, а петото и шестото останаха за отборите на "Витоша 2" и
"Успех" Варна.
Отборите на момичетата се класираха отделно, като на първо място бе отборът "Болид" от София, а
второто остана за момичетата от Варна.
Огромен бе интересът към един сравнително нов спорт за хората с увредено зрение в България канадската борба. Проведено бе обучение с инструктори от Българската федерация по канадска борба,
след което желаещи съюзни членове участваха в импровизирано състезание.

В България почти всеки знае какво представлява канадската борба, но малко хора са запознати със
същинските правила на този вид спорт. Любопитно е, че никъде по света, освен у нас, тя не се нарича
канадска борба. Названието на този вид спорт е "армрестинг", което буквално преведено от английски
означава борба с ръце. Оказа се, че сред нашите членове има сериозен състезател в този спорт, който
има участия на републиканско и международно ниво. Името му е Марин Пейчев, членуващ в нашата
организация в Горна Оряховица. Той е републикански шампион по канадска борба в своята категория,
като успешно е представял страната ни и в международни турнири.
Състезателната дейност на Марин Пейчев е в спортни прояви за виждащи хора.
По време на обучението научихме за канадската борба много интересни подробности, за които
повечето от присъстващите нямахме ни най-малко понятие.

За провеждането на тренировки и състезания в този вид борба е необходима на първо място специално
изработена маса. Тя представлява квадрат, разделен на две половини, оцветени в два различни цвята,
обозначаващи полетата на противниците. Всеки от състезателите поставя лакътя си върху подложка с
размери приблизително 18 на 18 см - това е стартовата позиция при канадската борба.
Целта е всеки от противниците да допре ръката на другия до трета подложка, което автоматично го
прави победител. Със свободната ръка състезателите се държат за вертикална ръкохватка, прикрепена
към масата, и това е с цел по-голяма устойчивост. Правилата на борбата изискват единият крак на
състезателите задължително да е здраво стъпил на земята. Състезателите имат право да усучат другия
си крак около крака на масата за по-голяма опора и при започване на борбата в нея може да участва
цялото тяло, като изискването е раменете да са успоредни на масата.
Състезателите нямат право да навлизат в половината на противника, с която и да било част от тялото
си. Всяко от нарушенията на правилата се отсъжда като фаул и при 2 фаула противникът получава
служебна победа.
Основното, което трябва да се знае за този вид борба е, че това е един изключително социален спорт,
достъпен за хората с увредено зрение, защото при нея контактът е непосредствен. Състезателите се
борят хванати за ръце, застанали от двете страни на масата и задължително условие е първите фаланги
на пръстите при захвата да се виждат.
Когато съдията даде командата "реди, гоу", всеки от състезателите се стреми да допре ръката на
противника до подложката, което е и целта на двубоя.
При канадската борба, освен физическата сила, съществуват и няколко техники, а състезателите се
разделят на категории - до 60 килограма, до 75 килограма, до 90 килограма, над 90 килограма за
мъжете, а при жените категориите са само до и над 60 кг. Тези категории важат само при канадската
борба за хора с увреждания.
Екипировката, която се изисква е фланелка с къси ръкави, анцунг и гуменки или маратонки.
Много важно е, че канадската борба е напълно достъпна за невиждащите хора и при обучението към
нея бе проявен изключително голям интерес от тяхна страна.
Проведено бе и импровизирано състезание, което излъчи своя победител.

Надеждите са този спорт тепърва да набира привърженици сред нашите членове и да започне да се
развива, което да ни донесе в бъдеще много участия.
С това приключи вторият етап от проекта. Предстоят следващи мероприятия, едно от които ще е
турнир по шахмат - един също твърде популярен спорт сред незрящите хора в България.
Марина ПЕТКОВА

Отворен турнир за купата на България по голбал

На 18 и 19 октомври в баскетболната зала на ЦСКА, намираща се на стадион "Българска армия", се
проведе най-елитното голбално съревнование у нас. В него взеха участие 9 отбора от България,
Гърция, Турция и Испания. По правилника на IBSA 9-те отбора бяха разпределени в 2 групи.
Домакините от "Витоша СУ" избраха в унисон с феърплея да са в групата на 5-те отбора, която
впрочем се оформи впоследствие като "кошмарната група". Отборите бяха разпределени по следния
начин:
Група А:
"Витоша" България, "Карагуцу" Турция, "А.С.П.Т. Атенс" Гърция, "Ифаистос" Гърция и "Успех"
Варна;
Група Б:
"София" България [дублиращия отбор на "Витоша"], "Омирос" - шампионите на Гърция,
"Баскселекшън" Испания, Национален отбор на България /юноши/.
Мачовете в груповата фаза се изиграха на 18-ти октомври, а на 19-ти се извърши и прякото
разпределение на местата.
Във втората група отборът на "София" успя да грабне една победа срещу баските от Испания и тя го
изпрати на 3-ото място, което даваше право да играят двубой за 5-6 място в крайното класиране.
Баските останаха на последното място, което ги изпрати да се борят за 7-8 място, а на 2-ро място се
класираха българските юноши, които отидоха на полуфинал с първия от другата група. Гръцките
шампиони очаквано и безпроблемно взеха 3 победи и резонно се бетонираха на върха в групата.
В група А нещата стояха коренно различно, там се бориха 3 отбора с почти равни сили. Това бяха
"Витоша" и останалите 2 гръцки отбора. Първият мач на "Витоша" бе срещу "Атенс". Двубоят започна
много твърдо, но бавно и методично студентите наложиха своя стил на игра и в крайна сметка
разгромиха атиняните с резултат 16:8.
Следващите 2 срещи с "Успех" от Варна и "Карагуцу" от Турция приключиха за по-малко от 1
полувреме с резултат 10:0.
Последният сблъсък в груповата фаза бе срещу "Ифаистос" - изключително корав съперник. Първото
полувреме завърши 3:3, а през второто нещата стояха още по-завързано. В крайна сметка гърците
ликуваха с победа 5:4.
Така в групата се получи интересна ситуация - 3 отбора бяха с по 3 победи. Това бяха "Витоша" и 2-та
гръцки тима. Всеки от тройката бе победил някой от другите 2 отбора и трябваше да се класират по
показателя голова разлика, а не пряк двубой. С внушителната си голова разлика "Витоша" зае 1-то
място, на 2-ро се нареди "Атенс", а за съжаление "Ифаистос" останаха едва 3-ти.
На 19-ти започна директната елиминация. На 9-то място остана отборът на "Успех" от Варна. За 7-8
място играха баските и турците и щастието се усмихна на комшиите, които заеха 7-то място. За 5-6
място един срещу друг се изправиха отборите на "Ифаистос" и "София" и след мача, който изиграха
предната вечер гърците никой не подозираше, че "София" ще направи чудото да ги победи, но чудото
стана факт и "София" зае 5-тото място.
Първият полуфинал се състоя между "Витоша СУ" и младите надежди на България. Определено
младите голбални зверчета показаха зъби, които не бяха лишени от острота. Първото полувреме
техните батковци много се измъчиха с тях и полувремето приключи 8:8 - резултат неочакван от
никого. Но второто полувреме "Витоша" се постегнаха и наложиха пълна хегемония, която доведе до
17:9 в тяхна полза.

След изиграването на българския полуфинал, дойде ред и на гръцкия, който се състоя между "Омирос"
и "Атенс". Гръцките шампиони успяха да надиграят своите сънародници и да достигнат до големия
финал.
Преди него се изигра мачът за бронза между българските юноши и атиняните. За съжаление юношите
ни не можаха да противодействат, както трябва, и загубиха, но и 4-ото място е успех за тях.
Дойде големият финал между "Витоша" и "Омирос". Именно "Омирос" през пролетта на турнира в
Литохоро успя да отстрани "Витоша" на полуфинал след равенство в редовното време 2:2 и с помощта
на "златен" гол.
Финалът започна повече от оспорвано, след 1:0 за "Витоша", резултатът стана 2:1 за гърците.
Българите изравниха и поведоха, но общо взето се играеше гол за гол. Цялата зала бурно аплодираше
българските момчета, което допринасяше за тяхната добра игра. Буквално 1-2 минути преди края на
редовното време не беше ясен победителят, защото разликата от 2 гола в полза на българите не е
голяма, що се отнася за спорта голбал. Но за щастие студентите вкараха още 2 безответни попадения и
докараха резултата до 8:4. Това е и крайният резултат от финала за купата на страната по голбал.
Голмайстор стана Николай Желязков [Парата].
Най-полезен играч стана Александър Стоянов от юношите. Наградата за феърплей отиде при отбора на
"Ифаистос".
Главен съдия на турнира беше Томас Баерс от Германия. Имаше рефери, освен от България, така също
от Гърция и Турция.
Крайното класиране е следното:
"Витоша СУ", България;
"Омирос", Гърция;
"А.С.П.Т. Атенс", Гърция;
Национален отбор на България /юноши/;
"София", България;
"Ифаистос", Гърция;
"Карагуцу", Турция;
"Баскселекшън", Испания;
"Успех" Варна, България.
На официалната церемония по награждаване на отборите присъстваха Минчо Коралски - шеф на АХУ,
Васил Долапчиев - председател на ССБ, Илия Лалов - ръководител на БПА и Адриана Стоименова представител на ЦПИП.
Официалните лица наградиха участващите, а Минчо Коралски връчи купата на шампионите.
Състезанието се осъществи с подкрепата на:
Агенция за хората с увреждания (АХУ), Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма
към Столичен общински съвет (ПКДМСТ към СОС), Фонд социално подпомагане към МТСП,
Българска параолимпийска асоциация (БПА), Българска професионална футболна лига (БПФЛ),
Дирекция социални дейности към Столична община, Баскетболен клуб "ЦСКА", Поделение социално
битово обслужване и Департамент по спорт към СУ "Свети Климент Охридски", Национално
читалище на слепите "Луи Брайл", Съюз на слепите в България (ССБ), Център за психологически
изследвания, 55-то СОУ "Петко Каравелов", Сдружение "Зрение", "Консул" ООД, Минерална вода
"Хисар" от извор # 7, Сладкарници "Неделя", фирма "Аспазия".
Организатор отново беше спортната организация "Витоша", която за поредна година доказа, че
голбалът е приоритет в нейната дейност.
Събитието беше отразено от много медии. Сред тях "Евроком", "Нова телевизия", "Канал 3", "Журнал
за жената".
д-р Иван ЯНЕВ

Интервюта след големия финал

След финала между отбора от Гърция и отбора на "Витоша СУ", сред още нестихналите аплодисменти,
потърсих за кратко интервю главния съдия от Германия и капитаните на двата отбора.
Том БАЕРС, главен съдия от международно ниво.
- От колко години сте съдия по голбал?
- От12 години.
- За пръв път ли сте в България?
- Да, за първи път.
- Какви са вашите впечатления от този турнир?
- Много съм впечатлен най-вече от организацията на турнира. Това е страшно много работа да се
построи игрището. За пръв път в живота си видях екип, който толкова бързо реорганизира игрището.
- Каква е оценката ви за нашите съдии?
- Повечето от тях наистина се усъвършенстваха по време на турнира, но, според мен, поне трима от тях
биха минали изпита на второ ниво към ИБСА.
- Какви препоръки имате към нас?
- Най-сериозната ми препоръка е да се набират средства, за да могат вашите състезатели да участват и
в чужди турнири, за да се усъвършенстват.
Христополус - капитан на гръцкия тим "Омирос", спечелил сребърен медал
- Труден ли беше за вас финалният мач?
- За мен беше много тежък. За четвърти път идваме в България, но го правим с удоволствие, защото
вашата страна организира добри турнири."Витоша" е много силен отбор. Това е много добро
упражнение и практика за моя отбор.
- С какво най-много ви затрудни отборът на "Витоша?
- Има четирима много добри играчи, имат силни удари. Те са много концентрирани.
- Бихте ли дошли отново на състезание у нас?
- Да, защото много ми се иска поне веднъж да победим отбора на "Витоша".
Иван ЯНЕВ, капитан на "Витоша СУ"
-Труден ли беше последният двубой?
- Много! Много голям съперник. Много голям двубой се получи. Наистина голям финал стана. Вие
видяхте, че до последната минута водехме само с два гола, а два гола в голбала е нищо.
- Доволни ли сте от победата?
- Много!
- А от турнира като цяло?
- Доволни сме и от това, че за втора поредна година купата на България остава у нас, защото
предишните два пъти отиде за Чехия.
- А от съдиите?
- И нашите и международните съдии се справиха отлично и бяха на ниво.
Димитрина МИХАЙЛОВА

