200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ Луи Брайл

Жан РОБЛЕН
/продължава от брой 4/
На 11 ноември 1943 г. новата сграда на института, разположена на булевард "Де–3–Енвалид" № 56, е
завършена, и слепите скоро ще влязат там, където Луи Брайл ще прекара последните си години в
усъвършенстване на делото. Липсата на разбиране у Дюфо – новия директор, е голяма пречка за
развитието на системата на релефните точки. Все още само системата на Хаюи е официално призната.
Единствено доверието на слепите подкрепя Луи Брайл срещу хорската завист, срещу съсипващото
бездействие на службите, неотстъпчивостта на Барбие, който не желае да признае превъзходството на
новата азбука. Упоритостта на Брайл, силата на убеждението у младите възпитаници, които въпреки
забраната използват азбуката, принуждават Дюфо да преосмисли позицията си. На 22 февруари 1844 г.
по време на тържественото откриване на новата сграда Гаде – зам.-директорът, изяснява пред всички
принципа на писмото с релефни точки и изразява дълбоко уважение към дарованието на изобретателя.
Това е победата на Луи Брайл – справедливата награда за двадесет години на труд и борба! Но съдбата
е жестока към него. Една някога всевластна болест уронва силите му – туберкулозата. През 1835 г.,
когато се появяват първите симптоми, той знае, че трябва да се щади, за да я победи. За кратък период
вярва в излекуването си. Благотворният въздух на Купврей, една продължителна почивка сред
семейството му дават тази надежда. Но през 844 г. той получава силен кръвоизлив. Налага се да
изостави училището и да се лекува.
По това време в института правят опити с различни печатарски системи за адаптиране на брайловото
писмо и новите начинания се увенчават с успех. През 1847 г. е изпробван един от методите, състоящ се
в събирането на малки матрици от шест точки, от които се махат една, две, три, четири или пет точки
според знака. Но този метод има неудобството да налага отделна манипулация за всеки знак. се пак
чрез него е отпечатана една книга с псалми.

Брайловото писмо се утвърждава във всички области на дейността на слепите. През 1846 г. Фурние го
използва в курсовете по солфеж. Русел го въвежда в църковната служба. 1849 г. Лаас д`Ален след като
създава стереотипното печатане, клишира безупречно част от "Поражението на Исус" и много други
книги. Годе разкрива предимствата на брайловото писмо в Годишниците на глухонемите и слепите.

Точковата азбука се оценява и в чужбина. Необикновеното изобретение завладява света. Общият
стремеж на прилагане на откритието за Луи Брайл е доказателство, че годините, прекарани в тежък
труд, не са преминали напразно. Но и за него системата на релефните точки принадлежи вече на
миналото. Изобретението е напълно завършено, то не изисква нищо друго освен интензивно
разпространение. Луи Брайл не спира дотук. Замисля нови проекти, решава нови проблеми. Главното
му занимание е музикалното нотиране. До този момент никой не се е осмелил да накара слепия да
очертае знаците на това сложно изкуство. Брайл изцяло се отдава на тази задача. През 1847 г. здравето
на Луи Брайл се подобрява и Дюфо му разрешава да поеме отново учителските си задължения. От този
период е запазено едно писмо на Брайл до майка му Моник Барон (1769-1854).
Скъпа майко,
От шест седмици съм тук, а все още нямам никакви вести от теб. Моля те пиши ми дали си добре, а
също и новини за роднините ни, и за тези, които понякога се сещат за мен. Бях много доволен, когато
научих, че времето се е задържало хубаво за гроздобера, или най-малкото толкова хубаво, колкото
изобщо би могло да се очаква. Но дните стават все по-къси. Зимата настъпи и трябва повече да си
стоим вкъщи. Аз не излизам навън и докато парижани празнуваха новата конституция, на мен ми беше
хубаво да седя разположен удобно в малката топла стая и да слушам топовете. Е, няма как, засега нека
запазим доброто си настроение и да преживеем зимата. Пиши ми как са братята, сестрите, приятелите.
Надявам се да дойда да те видя веднага щом зимата свърши.
До това щастливо време, оставам твой обичан син.
Луи
Две години по-късно Брайл чувства, че силите го напускат. Великият сляп е принуден да се
пенсионира. Въпреки това той остава в института и дава от време на време уроци по пиано.
2 декември 1851 г. Вследствие на дълго пренебрегвана хрема Луи Брайл е приет по спешност в
болничното отделение на института.
Париж е разтърсен от държавния преврат на Луи-Наполеон и никой не се интересува от съдбата на
скромния, умиращ сляп учител. По настояване на Брайл довеждат нотариуса г-н Тиак и в присъствие
на няколко приятели диктува завещанието си. Гласът му е слаб и глъхнещ. Мъчителна тревога изпълва
тишината между отделните изречения. В пълно съзнание той разпределя това, което притежава, мисли
за всички с еднаква доброта Не забравя никой от тези, които обича: момченцето, което го води;
медицинския помощник, който го лекува; болногледача, който бди над него. Не забравя дори
прислужниците, които поддържат стаята му. През целия си живот Луи Брайл е признателен на всички,
които му оказват помощ, такъв остава и пред прага на смъртта. Когато нотариусът си отива,
приятелите се събират около болния. Опитите им да покажат, че има надежда за изцеление, са
напразни. Брайл тихо се обръща към тях с думите:
"Знаете, че не се поддавам на илюзии. Няма защо да се преструвате..."
6 януари 1852 г. – Християнския празник Богоявление.
Брайл губи все повече сили. Сутринта иска да бъде причастен и да му припомнят символичното
значение на златото, тамяна и смирната, но от обед не проговаря. Изолиран в своята нощ, загубил
способността да говори, той стиска ръцете, които се протягат към него в един последен изблик на
приятелство и уважение. Всички присъстващи оплакват човека, който си отива. В 16,30 ч започва
агонията, а в 19,30 ч научаваме от Колта, че "Луи Брайл предава красивата си душа в ръцете на Бога."
/следва/

Шест вълшебни точки

Човек, сполетян от беда, много бързо научава какво е самота. Никой не търси компанията на
нещастника. Задълго никой не търпи тягостната атмосфера на отчаянието и безсилието, и
безнадеждността. На човек му е нужна Надежда. Тя е като въздуха - няма ли я, човек загива. Но нека

не упрекваме здравите, нека се вгледаме в себе си. Дали пък не сме виновни самите ние?
Луи Брайл е прозрял тази истина твърде млад. Едва 18-годишен, той създава азбуката за слепите. И
вместо да затъваме в блатото на отчаяние и самосъжаление, и изпаднем в депресия, да заживеем в
света на нежните поети и мъдри писатели. Посредством Брайловата азбука хората със зрителни
увреждания пътуват от пустинята до полюсите, от джунглата до тайгата, летят във вселената, навлизат
в дълбините на океана, срещат се с хора от всички континенти. Шестте вълшебни точки побеждават
самотата и изолацията.
Научават за научни открития, защото с Брайловото писмо се отбелязват и химични, физични понятия и
цифри, и ноти даже, стенографски знаци. Шестте точки ни отварят прозореца на знанията. Моето име е
Весела. То не е име на красиво цвете, но то самото е носител на Радост и Щастие. Макар че по
рождение съм късогледа, и то с много силен диоптър, аз не се предадох на отчаянието.
Надеждата е била винаги пред мен. В нашата организация на слепите в гр. Средец има една бивша
библиотекарка, която от 4 години е загубила зрението си. Тази жена излъчва спокойствие и жизненост.
Лъчезарна и сърдечна, когато си в нейната компания забравяш, че тя е незряща. Наскоро член от
нашата организация откри изложба. Впечатли ме фактът, че тя, незрящата, разбра посланието на
твореца. Тази жена пожела с думи да й бъдат обрисувани картините и тя пожела да вземе за себе си
една от картините, на която бе нарисувано дете, подпряно на прозорец и жадно гледащо навън.
Символът бе прозорецът. Ето такъв прозорец ни е отворил Луи Брайл, посредством своята азбука. Вече
не сме сами и отчаяни. Шестте точки ни отвориха прозореца на познанията и ако искаме да бъдем
приети в обществото трябва да сме оптимисти и упорити. Ние можем, ние трябва да победим
самосъжалението, чак тогава ще бъдем приети такива каквито сме. Иска ми се да завърша с откъс от
стихотворение на Пенчо Славейков.
..."Сляп бил си ти! И Омир бил сляп,
но в слепотата от хилядите зрещи
едничък само той е виждал ясно.
Не из очите погледа излиза,
а душата из Света светих!"
Весела ПАРАШКЕВОВА

БЪЛГАРСКА ПАМЕТ Старата часовникова кула на Бяла

И днес в град Бяла, Русенска област, на всеки час над града се разнася мелодичен камбанен звън.
Беленчани знаят, че звучи камбаната на старата часовникова кула, както милиони пъти досега. Тя се
издига в центъра на града.

Кога е започнало строителството на кулата не се знае, но за завършването й се съди по издълбания
надпис над входа: "Съ селски трудъ съзида се този стълбъ за звонарница, за да зове къ богослужение,
19-1772. Титор Белику".
През Възраждането строителството на градски часовници било разширено, понеже били необходими
за работа на занаятчиите и търговците. Часовниковата кула в Бяла е замислена като камбанария на

старата беленска църква "Свети Георги", но никога не е служила като такава. След Освобождението на
България от турско иго е била направена дървена постройка. На нея окачили камбаните, подарени от
руския император Александър Втори. В близост до кулата в началото на месец февруари е била
погребана починалата в Бяла медицинска сестра баронеса Юлия Вревская. По-късно, едва през 1906
година, бил поставен часовник, подарен от тогавашния министър Панков.
И до днес този архитектурен паметник в град Бяла служи за градски часовник.
Иван СЕВЕРНЯШКИ
За контакти:
7100 град Бяла
област Русенска,
ул. "Стефан Стамболов" 56

ДИСКУСИЯ Стопанска дейност - да, но не на всяка цена

Тези думи от изказването на Живка Павлова по същество концентрираха в себе си характера на
дискусията, провела се по т.1 от заседанието на Общото събрание на пълномощниците от юни 2008 г. и
реално се превърнаха в мото на тази дискусия. Председателят на ССБ представи за обсъждане
подробен, задълбочен и аналитичен материал, който открито и откровено изложи ситуацията, в която
се намира стопанската дейност, осъществявана от Съюза, и в който бяха предложени варианти за
решения, касаещи нейните перспективи. Прие се третият предложен вариант - компромисен по
същество, но предлагащ най-гъвкави и реални възможности за излизане от неблагоприятното
състояние с минимални рискове. Разразилата се от последното тримесечие на 2008 г. световна
финансово-икономическа криза, която не подмина и България, постави под въпрос възможностите за
осъществяване и на този вариант.

Съюзът на слепите в България е сдружение с нестопанска цел по силата както на стария Закон за
лицата и семействата, така и по силата на новоприетия Закон за юридическите лица с нестопанска цел.

Стопанската дейност се явява съпътстваща такава, имаща две основни цели – да подпомага финансово
цялостната дейност на Съюза, както и да способства за социалната интеграция на хората с нарушено
зрение, осигурявайки им възможности за труд и доходи, необходими за пълноценен и достоен живот.
Сами по себе си това са благородни цели. В резултат на провежданата държавна политика, през 50-те
години на миналото столетие ССБ започва изграждането на специализирани стопански обекти за
трудова реализация на лица със зрителни увреждания, и към края на 80-те години функционират 11
производствени предприятия и 35 филиала към тях, строително-монтажна и развойна база – структури,
в които са ангажирани над 3300 зрително затруднени. Съюзът разполага с монополни производствени
и пазарни права върху редица структуроопределящи производства като:
• капачки за пивоварната и безалкохолната промишленост – над 99% пазарен дял;
• електроинсталационни изделия, влагани в бита, строителството и бялата техника – с 80-85%
пазарен дял;
• филтри за двигатели с вътрешно горене, филтри за вентилационни и климатични инсталации – без
конкурент в страната;
• багажни и дипломатически куфари - без аналогичен производител в страната.
Съществена характеристика на този период е и мащабната кооперация с редица държавни
предприятия, както и гарантирани продажби и експорт. Системата на държавни поръчки, дотирането
на производството и данъчните облекчения са благоприятната среда, в която организация като нашата
можеше да осъществява стопанска дейност. Т.н. социалистическо народно стопанство по същество е
държавномонополистически концерн, където средствата и кадрите се насочват там и тогава, където,
когато и за каквото държавата собственик реши. Историческият опит показа, че тази икономическа
система е неефективна и неконкурентна, не мотивира повишаването на производителността на труда и
качеството. Самоцелното гонене на обем на производството не е икономическа политика, съобразена с
обективните икономически закономерности. А силна социална политика не може да се прави с
неефективна икономика.
С настъпилите дълбоки обществено-политически и икономически промени след 1989 г. средата, в
която дотогава е било възможно развиване на стопанска дейност от ССБ, коренно се променя.
Мащабната трансформация на собствеността означава, че държавата вече не е едноличен
икономически субект и собственик на средствата за производство. До този момент стопанската
дейност на Съюза е виреела като в оранжерия, където са й били създадени най-благоприятни условия.
Разрушаването на тази „оранжерия” означава, че нашите предприятия вече са на голата поляна,
подложени на студ и пек, на дъжд и вятър, както всички останали. Неосъзнаването от съюзните
ръководители на тази жестока истина означава дълга и мъчителна агония, на която всъщност сме и
свидетели. Цифрите и фактите, изложени в материала на В. Долапчиев красноречиво говорят за това.
Аз няма да преразказвам изложеното в анализа – всеки който желае, може да го прочете. Искам да се
спра на целите, които обосноваха започването и осъществяването на стопанска дейност към нашето
сдружение с нестопанска цел. Подпомага ли стопанската дейност организацията ни? Преди половин
век и в продължение на няколко десетилетия след това – безспорно да. Спомага ли стопанската
дейност за трудовата реализация и интеграцията на зрително увредените в обществото? До началото на
90-те години – безспорно да. Но ако зададем тези въпроси към днешна дата, нещата са коренно
различни.
За да развива един икономически субект стопанска дейност, тя трябва да е ефективна, т.е. да носи
финансова печалба и да може да издържи на жестоката конкуренция на свободния пазар като качество
и себестойност. Конкурентна и ефективна икономическа дейност днес може да се осъществява само на
базата на високи технологии и висококвалифициран персонал. И едното и другото струват скъпо, нещо
повече - струват много скъпо. Може ли нашият Съюз да си позволи това и какви източници на
средства би могъл да ползва за инвестиране в подобно начинание?
Първият източник би могъл да бъде акумулираните приходи от досегашната стопанска дейност. Но
всъщност има ли такива? Съвсем откровено в своя анализ председателят Долапчиев казва:
„Посочените в настоящия материал положителни финансови резултати от цялостната дейност се
дължат основно на приходи от наеми, продажба на ненужни активи и залежали материали, или на
усвоени финансирания по проекти от Агенцията за хора с увреждания. Никой няма право на
безпочвени оптимистични прогнози.” Коментар не е необходим.

Вторият възможен източник са банковите кредити. Най-лошото е, че, независимо от теглените заеми,
въобще не можем да говорим, че сме решили някой от основните си проблеми.
Третият източник на бъдещо финансиране на възможна стопанска дейност е продажбата на недвижимо
имущество на ССБ. Съпротивата срещу това в средите на съюзните членове е огромна. Това е
залегнало в разработката и на приетия вариант 3 – в близките 5 до 8 години да се осъществи поетапна
продажба на 35 до 40% от съюзната собственост. Целта е закупуване на атрактивни търговски офиси и
други обекти, инвестиране в развитието на наличната стопанска дейност, както и инвестиране в
действащи финансови инструменти. Неефективните продажби извършени наскоро, липсата на
достатъчна гъвкавост и оперативност, а може би и неангажираност с интересите на Съюза от страна на
някои представители на стопанските ръководства, както и драстичното спадане на цените на имотите,
вследствие на световната криза, поставят под съмнение пълноценното изпълнение на поставените
задачи. Излиза, че стопанската дейност не само не подпомага ССБ при осъществяването на основните
му уставни цели и задачи, но и самата тя трябва да бъде подпомагана, нещо повече – теглена на буксир
от Съюза. Не слагаме ли по този начин каруцата пред коня, и в името на какво?
Четвърти източник на свежи пари, които могат да бъдат инвестирани в някаква стопанска дейност е
евентуално съдружие на акционерен принцип с други фирми. Целта е да се съчетае нашият сграден
фонд като апортна вноска, нашите контакти и нашата марка със съвременен мениджмънт и свеж
капитал от страна на партньорите. Но тази идея може би щеше да даде най-добри резултати през 90-те
години – когато през 2001 г. я развих в публикация в „Зари”, тя до голяма степен вече беше изгубила
своята актуалност и възможности за ефективно приложение.
Съществуващите в ЕС защитени предприятия за трудова реализация на хора с увреждания, както е
посочено в анализа, са общинска или държавна собственост, поради което европейските директиви и
регламенти разрешават действието на различни дотиращи модели, с цел осъществяване на социална
политика. В разработената от община Пловдив „Стратегия за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2009 – 2011 г.” е застъпена идеята за създаване на устойчив модел за развитие на
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Както е изтъкнато и в анализа,
трябва да направим всичко необходимо българската държава, както и общините, с активното участие
на национално представените организации на хора с увреждания през следващите години да формират
своята визия и политика в областта на трудовата реализация на лицата със специфични възможности.
Нещо повече – инициативата за определяне мястото и ролята на специализираните предприятия и
формите за осъществяване на подкрепата за тях определено трябва да е наша.
По отношение на другата цел, която обоснова развиването на стопанска дейност от Съюза на слепите –
осъществяване на трудова реализация и социална интеграция на невиждащите хора – не можем да
кажем нещо по-различно. Докато в края на 80-те години в предприятията на Съюза на работа се водят
около 3300 души с нарушено зрение, то към 2007 г. от цифрите в анализа е видна следната картина:

Търг. дружество, Брой заети – общо, В т.ч. слепи
1. „Успех филтър ССБ” ЕООД София, 62, 28
2. „Успех металпринт ССБ” ЕООД Шумен, 45, 6
3. „Успех металкап ССБ” ЕООД Плевен, 53, 10
4. „Успех елком ССБ” ЕООД Варна, 146, 51
5. „Успех техноком ССБ” ЕООД Дряново, 95, 40
6. „Успех лайт ССБ” ЕООД Сливен, 66, 29
7. „Успех елтех ССБ” ЕООД Русе, 23, 7
8. „Успех екоком ССБ” ЕООД Богомилово, 26, 10
Общо бр. заети: 518
В т.ч. слепи: 181
Не разполагам с данни към днешна дата, но се боя, че ще се потвърди, дори задълбочи негативната
тенденция. За каква трудова реализация на слепите и слабовиждащите в стопанската дейност на Съюза

можем да говорим, когато там са ангажирани /немалко хора и само на книга/ по-малко от 1% от
членската му маса? Или тази „стопанска дейност” служи само за осигуряване на социално убежище на
тесен кръг хора, представляващи съюзната стопанска номенклатура?
Въпросите са остри и нелицеприятни и с повдигането им сигурно ще си създам куп неприятели. Но
защо с бюджета и имуществото, с които разполага, ССБ да не осъществява основните, присъщи нему
цели и дейности – правозащитна, рехабилитационна, социална, информационна, културна, спортна,
организационна и редица други, с които пряко да подобри живота на масата от своите членове и да
издига авторитета си като една от най-старите и утвърдени организации на хора с увреждания, а трябва
да имитира дейност, която облагодетелства няколко десетки или стотици, и ощетява хиляди? Защо
трябва да изплащаме милиони лева кредити, взети от банките, без реален положителен икономически
резултат, а за нелекия си, апостолски и в голяма степен квалифициран труд организационните
работници по места трябва да получават мижави хонорари и то с месеци закъснение? Защо трябва да
залагаме или продаваме машини, сгради и земя, а и за най-дребното мероприятие да търсим спонсори?
Как да привлечем съюзни членове в дееспособна възраст за активно включване в съюзния
организационен, културен и спортен живот, ако не осигурим някакви средства за това? Защо почивната
ни база в Дряново стои неизползвана близо десетилетие и гълта средства за охрана и поддръжка,
вместо да осигурява условия за отдих на съюзните членове и приходи за ССБ, а в същото време се
наливат средства в производства, които не дават принос за съюзната хазна? Защо много често
заседанията на Общото събрание на пълномощниците протичат като производствени оперативки,
вместо на тях да се обсъждат и решават въпроси, пряко свързани с уставните цели и задачи на Съюза?
И още много такива въпроси могат да се зададат.
Написах тези редове на 5 май – Европейския ден на протест на хората с увреждания – може би има и
някаква символика в това. Защото за много неща трябва да протестираме и, отстоявайки правата си на
граждани, да се борим за подобряване на нашия статус. Протестираме срещу имитирането от страна на
държавното управление на ангажираност с проблемите на хората с увреждания. Протестираме срещу
мудното решаване на редица проблеми в нашия съюз, срещу липсата на контрол при изпълнение на
решенията и на санкции при неизпълнението им. Протестираме срещу неоправданата носталгия по
едно невъзвратимо минало, която не може да ни донесе нищо добро.
Пред новия управител на „Успех ССБ холдинг” ЕООД стоят изключително тежки и отговорни въпроси
и задачи за решаване. Опитният градинар знае, че дръвчето ще даде добър плод, ако всичко старо,
изсъхнало и изгнило бъде изрязано, а се оставят здравите клони, по които тече жизнен сок. А за тях
трябва да се полагат грижи и старания, базирани на познания и хъс за успех. Така е и със стопанската
дейност на ССБ. Да пожелаем на г-н Мирчев на добър час в нелекото му предстоящо поприще.
Искрено се надяваме да се окаже вещ и опитен градинар.
Георги ГЕНОВ

ДРУГИ Малка обява

Георг Ранчев предлага на всички желаещи периодичен внос на тифлотехнически помощни средства от
Германия. Услугата се извършва срещу заплащане по договорка. За повече информация можете да се
обадите на телефон 02/858 21 11 или на 051106300.

ДРУГИТЕ ЗА НАС Светове

Открих я чрез едно списание. "Зари" е издание на Съюза на слепите хора в България и излиза на брайл,
на дискове, на хартия и он-лайн. Аз го чета на хартия и винаги се опитвам да намеря в страниците му
нещо, което не мога да срещна сред хартията на всекидневния печат. Авторката Румяна Каменска в
"Зари" не ми подсказваше име от моите незрящи приятели, но се спрях на заглавието в съдържанието
на първия брой от 2009 г. То носи много информация: "Размисли зад борда или тъжна песен за
успокоение на сърцето". Прочетох есето на един дъх, открих безспорна литературна дарба и веднага се
опитах да я издиря чрез редакцията.
Свързахме се за по-малко от час, за да чуя на живо нейната кратка сага. Работила е като коректор в
печатница, участвала е в екип за адаптиране на учебници за незрящи деца, но преди месеци била
съкратена от длъжността. Сега се чувства самотна и непълноценна, въпреки че живее със съпруга си,
със свекърва си, с едно момиче от църквата, което помага в домакинството в къщи... Знаех колко е
лесно да утешаваш някого, без да си в неговото незавидно положение, затова не говорихме дълго.
След седмица отново се чухме. Руми предложи да се видим в неделя. Малко преди края на разговора
тя ме попита ще й разреша ли да пипне лицето ми, за да се опознаем. Казах й, че ще ми бъде приятно,
после тя добави: "А ръката ви ще мога ли да опозная? Мисля, че във вас има нещо майчинско."
В неделя по обед, щом се срещнахме в дома им в Банкя, тя предложи веднага да си говорим на ти,
подаде ръката си и в отговор взе моята в шепите си: "Така предполагах. Твоята ръка е силна, здрава,
човек може да й се довери.”
Когато съблякох дрехите, всички седнахме в голямата гостна с камината, аз си избрах място до Руми и
казах: "Сега можеш да разгледаш лицето ми." Младата жена отново вдигна ръце, подаде ги към главата
ми и леко, като че докосваше клавиши на пиано или буквички на брайлово писмо, започна да се
"разхожда" с пръсти по овала, после очите, носа, устните, косата, веждите... "Не е точно това, което си
представях. Но твоето лице не боде. Когато някой не иска да го докосват, излъчва невидими бодли,
усещат се..." - каза и приключи опознаването.
Не знаех какво си е представяла, затова я попитах някога имала ли е зрение, а тя отвърна: "От
рождение съм сляпа..." - и ми даде обещаните три стихотворения и едно есе, което е написала преди
време. Прочетох редове от есето: "Може би обичам четенето на брайл, защото винаги е било за мен
единствената възможност. Преди да отида на училище вземах книги от градската библиотека и
непрекъснато карах родителите ми да ми ги четат... По-късно усетих с нищо несравнимата радост да
бъдеш господар в света на думите. Дори и в младите си години осъзнавах с учудване и възторг, че аз,
малкото, често самотно дете, имам в ръцете си най-крехкия, но и най-издръжливия строителен
материал, оказал се по-твърд от камъка и по-вечен от гранита - материала на думите..."
И по телефона ми беше казала, че понякога се чувства самотна, въпреки да знае, че Христос е с нея.
Сега се опитах лице в лице да я уверя, че тъкмо заради Него не би трябвало да се чувства самотна, а тя
добави: "Ние, слепите хора, никога не знаем какъв е света извън нас: има ли човек, който можеш да
помолиш да те преведе на отсрещния тротоар, кой стои до теб..."

Тогава като че ли за първи път изпитах дълбок смут, дори временен страх от вечната завеса, пусната
пред очите на хората без зрение.
Вярвам, че всеки би потръпнал от мисълта, ако престане да вижда гората, слънцето, цветята, хората,
къщите, люлките... И как ли би живял в това неведение?...
Когато двете отидохме в стаята с компютъра забелязах, че на бюрото няма листове, химикалка,
снимки, каквито има на моето бюро.
Почти веднага разбрах, че тя се справя с клавиатурата и текстовете много по-бързо от мен. Тук ми
призна, че упорито се подготвя за конкурс за нова работа в административна служба, която е за хора с
увреждания. Показа ми огромния том данни, които трябва да запамети, за да успее евентуално да се
класира. Но на всяка цена иска да работи, за да бъде полезна на други хора! А Руми вече ми беше
полезна. Както се казва в Библията: "Не само с хляб се живее, но и с всяко слово, което е от Божиите
уста.
След час си тръгнах и взех ръката й: слаба, с тънички пръсти, но силна по воля. Докато излизах от
двора, докато се спусках по улицата към автобусната спирка, си мислех за младата 45 годишна жена,
завършила средно образование и Българска филология, без изобщо да е виждала света около себе си.
Изведнъж изгря слънце. Давах си сметка, че Румяна не може да го види, както никога не се е радвала
на хубавите къщи с дворове в Банкя; или на щедрото изобилие на пазара...
В автобуса към София прочетох първото стихотворение на листа:
СВЕТЛО
Плътна завеса скрива от мене
на всеки слънчев лъч светлината.
Неща, за всички обикновени
за мен са тайни и непонятни.
Не знам как сутрин леко зората
с розови пръсти мрака изтрива,
На огнения залез тъгата
как с красотата странно се слива.
Не знам звездите как украсяват
на небесата синята дреха.
В поглед помръкнал как засияват
сълзи на радост, вик за утеха.
В кротки очи не търся спасение
от безнадеждност в дните студени.
Не съм потъвала уморена
в топлия необят на зеленото...
........
От Руски паметник се качих на тролей №2 и отидох в ателието по скулптура на Художествената
академия. Там доцент Пенчо Добрев работеше с трима студенти. Върху статива беше неговата чудесна
фигура на жена в цял ръст. Той каза, че би искал да открие покритие или химическа реакция в
лабораторен метод, при който дървото да се превръща в камък, за да бъде по-трайно и вечно като
материал. Зарадва ме копнежа на неговия възвишен свят, който се стреми да запази красотата
завинаги, за да я видят хора и след векове.
Спрях поглед върху главата на скулптурата му, видях спокойните затворени очи на младата жена и
казах: "Моля те бързо да отвориш очите й! Моля те да направиш така, че да види света макар за миг, за
час, за ден!"
И всъщност исках да направя същото за очите на Руми! Но и така вярвах, че материалът на нейната
сила не е в ръцете, не е в очите и в плътта на тялото, а в онова, което невидимо докосва душите ни.

Мариана ЕКЛЕСИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ Незрящите в Бургас се учат да получават европари

Семинар за незрящите на тема „Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския
съюз” организира евродепутатът Маруся Любчева в Бургас. Лекцията води Паула Миленкова,
управител на „Център за професионално обучение при „Бизнес контакти” - Бургас. Основната цел на
обучението е приобщаването на хората в неравностойно положение към процесите в държавата. Те
придобиха представа как се изготвя проект за кандидатстване по оперативните програми към
Еврофондовете. В края на тридневния семинар хората с увредено зрение получиха удостоверения от
Министерството на образованието, че са преминали този курс на обучение. В курса участваха двадесет
човека. Паула Миленкова коментира, че интересът е голям - особено от страна на младите хора.
Курсът се проведе в клуба на слепите в Бургас и присъстваха студенти от БСУ Бургас и Университет
„Проф. д-р Асен Златаров”. По време на четиричасовите лекции незрящите не получиха само
теоретична обосновка. Нагледно бе изготвен и примерен проект за кандидатстване по финансирани от
Европейския съюз програми. Миленкова увери, че благодарността от страна на обучаваните е огромна.
Те са признателни, че им се обръща внимание и не се чувстват изолирани от обществото. Тя каза, че
средства има, просто трябва да се намерят пътеки към тях посредством изготвянето на подплатени и
сполучливи предложения. Един проект е плод на задълбочена работа, за която се изисква време от
порядъка на месеци. Задължително трябва да бъдат използвани услуги и на консултанти. Дори да не
бъде одобрен на момента, проектът не трябва да бъде забравен в най-долното чекмедже на
мениджърското бюро. Винаги може да се работи още върху него и да бъде представен на следващата
оперативна програма. Незрящите могат да участват в усвояване на европейските пари по програми,
свързани с администрацията, човешките ресурси и дори със земеделието, категорична е Миленкова. За
пръв път в България се прилага и нов метод при лекциите, в които участват хора с увредено зрение.
Курсовете са записани на диск и всеки от участниците ги получи - така и в домашни условия ще може
да има достъпност до специфичната информация.
Председателят на организацията на слепите в Бургас Бинка Монева каза, че най-много проблеми
незрящите намират при намирането на работа. Тя разказа конкретен случай за млад мъж с частично
увредено зрение, завършил психология, който не може да се реализира професионално. Монева
благодари на Маруся Любчева за инициативата и изказа желанието си тя да не бъде единствена.
Евродепутатът не можа да присъства на семинара поради визита в Брюксел, но бе изпратила писмо,
което бе прочетено от Паула Миленкова.
Бинка МОНЕВА,
Председател на ТСО Бургас

ЕСЕ Приятелят – добрият човек

Когато кажем приятел, си спомням приказката за „човека и змията". Живял един селянин, който имал
лозе. Това лозе го хранило, затова селянинът всеки ден ходил и се грижил за него. Там се сприятелил с
една змия, която срещу купичка прясно мляко му оставяла по една жълтица. Това приятелство
продължило до мига, когато синът на селянина, заслепен от алчност, решил да убие змията и да вземе
богатството й, но той не успял да я убие, а само откъснал опашката й. Змията го ухапала и синът
умрял. Минало известно време и селянинът пожелал да възстановят старото приятелство, но змията
отговорила: „Не може, приятелю, да се върне старото приятелство, като погледна моята скъсана
опашка, а ти като гледаш гроба на сина си!!!". И си мисля какво още може да се каже. Приятелството е
много ценно и много ранимо, затова ние трябва да го пазим. В приятеля ние вярваме, на него
разчитаме в труден момент. Поетът много точно е усетил силата на приятелството и чрез думи е успял

да разкрие силата му:
„Приятелю мой,
тръгна ли на дълъг път,
стари мой приятелю,
само теб ще взема днес за другар.
Само с теб по този път,
само с теб единствено
аз мога сигурно да крача.
Свърши ли се хлябът мой,
първи мой приятелю,
своя хляб разделяш ти заедно с мен —
само с теб един до друг,
само с теб единствено!"
Всеки човек има нужда от приятелско рамо в труден час, да сложи глава и да изкаже болката, има
нужда и в радост да сподели своето щастие. Колкото и силен да бъде човек, има нужда от съчувствие и
разбиране. Колко искрено и чисто е детското приятелство, и колко често това приятелство прераства в
любов. Аз не съм съгласна, че между мъж и жена не може да има само приятелство, без секс, без
плътски желания. Животът го е доказал и такова приятелство е много по-ценно от пари и богатства.
Нека не забравяме:
„Не всичко е пари, приятелю,
не всичко е пари!
Когато гръм удари ни,
щом вечер свечери,
подай ръка, приятелю,
и мен ме погледни!"
Къде другаде можем да изплачем болката, къде другаде, освен при Добрия Човек - нашия приятел.
Понякога, когато сме толкова отчаяни, защото не срещаме разбиране и топлина, ние срещаме това тъй
нужно приятелство в едно куче и коте, в едно малко живо същество. Най-често срещаме тъй търсения
другар във вярното куче. То няма да ни предаде. Животът е доказал безграничната му вярност и обич.
Години минават и то не забравя своя приятел, чака го в студ и пек, в дъжд и сняг, стои на своя пост и
чака любимия човек и така годините минават и идва последния му час. Не една, не две, не три години,
то чака и девет, и десет години. То чака, то тъгува, то се надява. Питам се: ние, хората, способни ли
сме така безкористно да обичаме? Може би! Всичко е възможно, макар и рядко. И ми се иска да
вярвам, че още около нас е Добрият Човек.
„Мои приятели!
Знайни и незнайни, щастливи и нещастни,
слушайте в този миг моите думи, сърдечни и ясни:
тук между нас, покрай нас, сред виелици, преспи и пек
съществува Добрият Човек!
Нека забравим съмнения, болки, обиди, покруси,
нека се вгледаме с трезви и мъдри очи помежду си,
и превъзмогнали завист и слава и жребий не лек,
да открием Добрия Човек!
В този живот - безначален, безкраен, велик, пъстроцветен,
ако проправим пъртина, през дните, така е во век
да пребъде „Добрият Човек!"
И така в лутане, в търсене на щастието, в грижи минават неусетно годините. И идва миг, в който си

спомняме, че там назад в годините има един приятел, който, може би, и той като мен, не е забравил
приятелството ни, и го зовем да ни чуе:
„Стари мой приятелю, чуй годините!
Всеки има своя дом, и свойто рамо,
всеки има своя път, и свойта съвест.
Виж децата ни, колко са пораснали.
Стари мой приятелю, чуй годините!
Всеки има своя миг, единствен миг,
всеки има своя сън, несбъднат сън.
Виж очите ни - колко уморени са!"
И макар далеч един от друг, приятелите чувстват, когато другият изпадне в беда. Приятелят бърза да
помогне, ако може, той затова е приятел. Вярно, приятел в нужда се познава, но сега, в това объркано
време, как да разберем кой е искрен и кой е фалшив. Вярваш в „приятеля" и изведнъж разбираш, че си
предаден за нищожна цена. Но когато човек е сам, той бързо ще бъде победен и какво ни остава, освен
да се молим да срещнем добрия, истинския приятел. В този студен, враждебен, озъбен живот ние се
молим, ние се надяваме да срещнем този сърдечен Добър Човек - Верния приятел.
„В този свят, от враждите измръзнал,
приюти ме в твойта душа.
Уморих се самичка да зъзна
и в очакване да се руша.
Много бури ме блъскаха с ярост.
Много често оставах без път.
Приюти ме, аз искам да вярвам,
че без вяра е страшен светът."
Сега, прелиствайки страниците на вестниците, редовно срещам пожълтели снимки на позабравили се
приятели, които се търсят и искрено желаят да върнат онова приятелство. Сама се питам и сама си
отговарям: Защо толкова години се забравихме и чак сега, когато сме останали сами, търсим приятеля?
Навярно, защото забързани и заети с грижи за дом, за семейство, за деца не ни оставаше време да
мислим за приятеля. Но сега вече сами ние чувстваме нужда от разбиране, от съпричастност. Нали
споделената болка е половин болка. А приятелят и той е преживял, и тъга и радост. Ето защо вярваме,
че той най-добре ще ни разбере. Дай Боже, да си върнем вярата в живота и да срещнем „Добрия
Човек", „Приятеля". Когато по пътя вървим заедно, тогава пътят е по-лек.
Весела ПАРАШКЕВОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Стара Загора

На 23 април 2009 г., на световния ден на книгата, Лайънс клуб „Августа” направи дарение за съюзните
членове на територията на Община Стара Загора. Средствата в размер на 3000 лв. бяха събрани на
благотворителен бал по случай първия рожден ден на клуба. Президентът на Лайънс клуб Александър
Юлиянов официално поднесе подаръците – 30 бр. CD – mp3 и 2 бр. брайлови шаха.

„Жестът Ви е важен и навременен, много от ценните неща се виждат не само с очите, но и със
сърцето” - каза Дина Желева, председател на РСО Стара Загора.
Тя благодари сърдечно от името на хората със зрителни увреждания и покани лъвовете на турнир по
шах.

Добрич

ПГ “Пей сърце” на 1 година. Честито!

Групата за народно пеене “Пей сърце” при ТСО на слепите гр. Добрич за краткото време откакто е
създадена постигна невероятен напредък. Човек не може да остане равнодушен към тяхното старание
и желанието на изпълнителите за изява, защото те все пак са начинаещи в тази сложна материя. При
това са хора с увреждания.
Групата е създадена на 2 май 2008 г. по идея на председателката на ТСО Добрич г-жа Паунка Пеева,
която с голям педагогически подход успя да събере и насърчи тези жени. Решението бе взето, но
всичко бе свързано с трудности: осигуряване на музикант, закупуване на подходящи народни носии,
транспорт при участие на групата. Разбира се, голяма помощ оказа община Добрич в лицето на кмета
г-жа Детелина Николова.
Групата се оформи и започна редовни репетиции. Дойде и първото представяне пред публика. То беше
в Генерал Тошево на Добруджански фолклорен събор. Представянето беше отлично, публиката ги
аплодира, а организаторите ги отличиха подобаващо със специална награда – статуетка на Божията
майка с Младенеца. Специално беше отличена и солистката Мария Минева - тази изключителна жена с
нейния силен, ясен и мелодичен глас. Тя всъщност е двигателят на групата. По нейни указания се
заучават текстовете, мелодиите и начина на подреждане на изпълнителите. А те са: Паунка Пеева,
Еленка Димитрова, Златка Златева, Светлана Георгиева, Маринка Петрова, Митка Калчева и Мария
Минева. Седем са, но пеят за седемдесет. Музикалният съпровод е от Ахмед Мехмедов (Ачо).
Ръководител на групата е Кирил Сотиров.
Групата набира скорост и има изключителен успех при посещението си във Варна на “Листопад на
спомените”. Беше отправена покана за концерт пред хората в старчески дом, които с умиление
благодариха за хубавите песни. А до момента върхът на постиженията им е представянето пред
телевизия Скат излъчено директно в деня на юбилея 2 май 2009 г. Водещата на предаването “От
“Българско по българско” Галя Асенова с нейния такт и приятна отзивчивост, така ги предразположи,
че нашите момичета се раздадоха. Те бяха неотразими, те бяха върхът – най-много аплодисменти
имаше за тях. Просто ни просълзиха. А конкуренцията беше голяма. Имаше групи от Ямбол, Смолян,
Генерал Тошево.
Прибрахме се късно в хижата на Витоша уморени, но щастливи.
След преспиването ни, сутринта рано поехме към Велико Търново. А там се провежда “Балкан фолк”.
Отново участие и отново голям успех, грамота, отличия, специален диск за групата и отново специална
награда за Мария Минева за солово изпълнение. Отличие получи и Ахмед Мехмедов за неговото
виртуозно изпълнение на гайда.
Всички са щастливи, а най-много Кирил Сотиров. Той чак сега се успокои. С неговото изискване за
дисциплина той допринесе много за постигнатите отлични резултати. Организаторите отправиха
покана за ново гостуване на нашия състав.

Браво чудесни момичета!
Обичаме Ви!
Димитър КЪНЧЕВ

ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ Грешката

Анабиозата свърши, но експериментът продължава, защото се оказало, че след анабиозата съм
изпаднал в "неочаквано дълбока депресия и преодоляването й представлявало медицински интерес".
Дрън, дрън, дрън! Кой нормален човек, няма да изпадне в депресия, след като разбере, че вместо да
живее живота си като всички хора, той се е набутал в един хладилник за цели 100 години.
– Да, Майкъл, така е! Човек не може да избере кога да се роди, в кой век. Това е божа работа – каза
бавно Пиер, седнал удобно на стола срещу мен, с чаша кафе в ръка.
– Майкъл, голяма глупост беше тази анабиоза, това замразяване де! - каза Пиер.
– Майкъл – това съм аз, този който преди 100 години беше Митко. То и сега съм си Митко, откъдето и
да ме погледнеш, но вече се казвам Майкъл. А Пиер е моят съсед Петьо Цветарката. Да, да, оня същия
заради когото намразих и розите и миризмата им.

– Майкъл, човек трябва да изживее живота си по един достоен начин, а за това трябва да се адаптира,
да се приспособява. Гледай мен – аз с червените бях червен, със сините – син, и с жълтите – жълт. И
профсъюзен активист бях даже. Хайде, аз да вървя, защото /Пиер сниши глас/ твоята Благоверна ти
готви изненада. Бай, бай.
Тъкмо Пиер си замина и като в някоя театрална постановка при мен дойде Благоверната – Хейла –
жена ми. Преди 100 години тя се казваше Еленка.
– Майк, приготвила съм ти една изненада – почти тържествено започна своят монолог тя.
За нея диалога е непозната форма на общуване. /Браво! Петьо Цветарката не беше си загубил формата.
Правилно беше подразбрал за изненадата./
– Майк, днес ще ти разкажа за постиженията на хидромелиорацията, водното напояване де! Спомняш
ли си? Ти няколко години работи в тази система. Колко канали си прокопал, колко тръби, ръждясали
кранове си положил /аз ли не си спомням – нали тогава хванах ревматизма/. Да, но вече няма канали,
няма тръби – сега напояването е по друг начин. Просто се предизвиква по изкуствен начин
изпаряването на водата от морето или от язовирите, насища се с елчастици и се опакова в облак. След
това тези облаци се закарват до определени участъци за напояване с хеликоптер. Понякога облаците се
насищат и с хранителни добавки, необходими за растенията.
– О, да! – проблесна една радостна мисъл в главата ми. - Искаш да кажеш с изкуствени торове –
намесих се аз. Ами ако сгрешат и вместо например амониева селитра прибавят към облаците калиеви
или фосфорни торове, тогава вместо да подхранят растенията, те могат да ги унищожат.
– Майк, първо сега не използват вече изкуствени торове, а хранителните добавки са от естествен
произход, и второ, не е възможно да се направи такава грешка, сега всичко е роботизирано и
компютъризирано.
– Как така да не е възможно! Независимо от това дали са естествени или изкуствени торовете,
възможна е според мен грешка.
– Добре, добре, Майк. Да не спорим за това! Аз искам всъщност да ти разкажа за едно друго
направление в хидромелиорацията или хидрологията, става въпрос за битовия отдел и в това всъщност
е моята изненада за теб, Майк. Например, ако искам към 16-17 часа следобяд, когато ти си пиеш
кафето на твоята беседка, точно в този момент да завали дъжд с мирис на рози, впрочем, извинявай, ти
не обичаш миризмата на розите, а за теб съм поръчала облаче с мирис на люляк, впрочем виждаш ли
оня хеликоптер, който движи след себе си няколко облачета! Те са с различен цвят – ето например оня
с розовия цвят е за съседите, а онова виолетовото е за нас, Майк, то е с миризма на люляк, аз съм го
поръчала за нас – това е моята изненада. Всъщност вече усещаш ли, че заваля?
Това, че заваля аз разбрах по капките дъжд, които ромоляха по покрива на беседката, но усетих и нещо
друго - разнесе се не миризма на люляк, а миризма на рози.
– Какво е това? - погледнах с нескривана радост Благоверната.
– Майк, навярно е станала някаква грешка, аз бях поръчала виолетово облаче с мирис на люляк, ще
проверя...
– Нали говореше, че не ставали грешки, а? Нали не ставали!
Какво е това?
– Но наистина не е ставала досега такава грешка – заоправдава се Благоверната ми Хейла.
– Не ставали грешки, но ето, че стана грешка! Роби, донеси ми, моля те една гроздова! - обърнах се аз
към нашия домашен помощник - Робот номер 7.
– Йес, сър? – отговори той и веднага на масата се появи запотена чаша с вълшебния елексир. От 100
години не бях пил с такова удоволствие гроздовата си.
В този момент телефонът иззвъня и Хейла вместо да отговори по собствения си телефон – диадема,
който украсяваше главата й, отиде в коридора, за да разговаря от общия ни телефон. – Хелоу, д-р
Трени, как е нашият човек ли? Чувства се чудесно, преодолява депресията вече, изобщо адаптацията е
под контрол. Всъщност хрумването Ви за "грешката" с облачето се оказа много сполучливо. Бай, бай,
докторе.
Хейла беше забравила да затвори вратата към коридора и аз неволно дочух телефонния й разговор с
лекуващия депресията ми д-р Трени.
– Такава била значи грешката, адаптацията била под контрол, хм... и все пак гроздовата е хубава!!! Наздраве!

Димитър ГРУДЕВ

Слепецът, учителят и коритото

Първите слънчеви лъчи огряха лицето му. Нежната топлина го събуди. Той отвори очи, но не видя
утрото. Беше сляп. Протегна се лениво, след това се обърна на другата си страна и продължи да спи.
Няколко часа по-късно отново се събуди. Пак се протегна, този път още по-лениво, но внезапно се
сепна, с нервни бързи движения започна да търси нещо около себе си и след като напипа тояжката,
грабна я и скочи на крака. Вече прав, той застина за миг. Ослуша се, завъртя глава наляво-надясно,
потупа с тояжката около себе си и очевидно ориентирал се, тръгна смело в посоката, която беше
избрал.
- Хей, Исаак, къде си се разбързал толкова?
Позна я веднага. Беше Сара, слугинята от страноприемницата до синагогата. Позна я не само по гласа,
а и по това, че беше единственият човек, който го наричаше по име. За всички останали той беше "оня
слепият" или "слепецът".
Жената извика отново:
- Исаак, ти май не ме чу?! Ела, ела да закусиш. От вчерашния гуляй съм ти събрала доста вкусни неща.
Пък и малко вино съм ти скътала.
Исаак продължаваше да почуква с тояжката си, без да й отговаря. Вече подире му тя извика с
раздразнен глас:
- Ако не дойдеш до обяд, всичко ще хвърля в копанята на кучетата, така да знаеш!
- Добре де, ще дойда, но сега не мога. Много бързам! - отговори през рамо слепият и продължи по пътя
си.

Дали беше закъснял? Тази мисъл не излизаше от главата му. Как можа да се успи! От колко дни чака
пристигането на този големец. Знаеше, че когато пристигат големци в града, неговата паничка винаги
се напълва със звънтящи монети. А вчера му казаха, че големецът ще мине през Южната порта. Това
беше добре. Точно там той си имаше свое място, което му позволяваше да бъде забелязан от всеки
минаващ - влизащ или излизащ от града. И никога не оставаше без милостиня...
Шум от много хора привлече вниманието му и той ускори още повече крачки. "Не съм закъснял - си
каза. - Хората се тълпят. Очевидно голям човек ще да е. Някой беше споменал, че бил цар. Друг пък, че
е учител. Какъвто ще да е - само да хвърли нещо в паничката ми. Това е най-важното".
С тези мисли той се вмъкна в тълпата. Но веднага се ядоса, защото тълпящите се хора му пречеха да
достигне до мястото му. С викове и блъскане се опита да се промъкне между тях. Вече се беше отчаял,
когато всички внезапно хукнаха напред и той остана сам.
Бързо се ориентира, намери големия заоблен камък и се разположи като в трон. Отпусна се върху него
и въздъхна с облекчение.
Хората, които се бяха отдалечили така внезапно, отново тръгнаха към града, водени от млад мъж с
дълга права коса и рядка брада, заобиколен от няколко души, също така като него странно облечени.
Те вървяха бавно, а когато се изравниха със слепеца, младият мъж направи знак и всички зад него
спряха. Той се отдели от групата и съпроводен от двама души застана пред слепеца.
Предугадил, че към него се приближава някой, слепецът изцъкли очи, изпъна шия. Знаеше, че тази
поза привлича милостивите хора и те са по-склонни да му хвърлят някоя по-едричка монета. В
трепетно очакване на веселия метален звън, той не смееше дори да диша. Но вместо това чу ласкавия,
топъл глас на мъжа.

- Човече, ти си сляпороден.
- Да, господине. - бързо произнесе слепият, видимо изненадан.
- Поискай да прогледнеш - посъветва го един от спътниците на младия човек - Това е Учителят, той
може да го направи!
- Да прогледна ли?! - смути се още повече слепият. - Нима това е възможно?
- Да, - продължи същият човек - всичко е възможно, стига да го пожелаеш.
- Е, как да не желая, желая, разбира се. Хайде, направи така, че да прогледна!
Тогава младият човек протегна ръце и с върха на тънките си пръсти докосна челото и очите на
слепеца. След това му каза:
- Иди при кладенеца, който се намира на портата от запад. Окъпи се в коритото и ще прогледнеш,
човече!
- Как така да се окъпя? - при мисълта за вода и къпане слепецът потрепера. - Какъв учител си ти и
чудотворец, след като не можеш да направиш така, че да прогледна веднага, та ме пращаш да се къпя в
някакво си корито!
Другият спътник на младия човек подкани слепия:
- Иди, иди, няма да сбъркаш! Послушай учителя, той знае какво говори!
Свидетелите на тази сцена ги бяха обградили, мълчаливо наблюдаваха и слушаха. Някой от тях се
провикна:
- Отиди, слепецо! Какво ти струва? Изпълни това, което ти казва Учителят...
Други също го подканиха. Накрая всички започнаха да викат, да ръкомахат, да насърчават слепия да
изпълни това, което му каза Учителят.
А той, изблещил още повече очи, закрещя с пълно гърло:
- Какво сте се захванали с мен?! Ако този, когото наричате "учител", беше всесилен чудотворец, аз
вече трябваше да виждам.
Учителят повдигна леко ръка, обърна се и тръгна през тълпата, която му правеше път. Когато се
отдалечи, една част от хората го последваха, но някои от по-запалените останаха да спорят със
слепеца.
- Да го хванем и да го отнесем насила - извика някой.
Тази идея се хареса на всички. Те се спуснаха, грабнаха слепеца и го понесоха на ръце. Той крещеше,
удряше с тояжката си където свари, риташе, но здрави ръце го стискаха и го отнасяха към кладенеца.
Стигнали до него, без да губят време, потопиха го в първото корито и го окъпаха хубаво. След това се
дръпнаха встрани и го загледаха с очакване.
Почувствал се свободен, слепецът се изправи, отри лицето си с ръкав и започна да мига бързо, бързо,
вдигнал глава към небето.
- Казах ли ви аз на вас, глупци такива, че това са вятър работи - закрещя той. - Ето, нищо не стана!...
Тъмно е като в рог, така както е било винаги. То, ако стават така чудеса...
Излезе от коритото и с ругатни забърза към страноприемницата, за да стигне там преди Сара да
изпълни заканата си.
Тодор АНДОНОВ

ЛИЧНО МНЕНИЕ Жалба

До г-н Председателя
на Съюза на Слепите в България
гр. София
Копие: Списание „Зари"
ЖАЛБА
От Лиляна Добрева Русева

гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър",
бл. 111, ет. 8, ап. 31, тел. 840 10 04
Уважаеми г-н Председател,
Отпусната е помощ за самотни и бедни с пенсии под 165 лв. Аз съм самотна вдовица и отговарям на
условията за помощ. Но нищо не съм получила досега.
Председателката на район „Оборище" - Милка Иванова ме лиши от помощ по лични причини. Аз се
осмелих да я критикувам на последното събрание и ето ги последствията!
Когато г-жа Милка Иванова стана председател преди около 12 години нашата организация наброяваше
около 400 човека, а сега намаля на 220 човека. Имахме читателска група всеки вторник. Събирахме се
и общувахме, аз им измервах кръвното налягане. Довеждах им безплатен адвокат за консултации,
както и психолог. Но г-жа Милка се дразнеше и започна да ни гони. Така групата ни от около 15-20
човека се разпадна и ние престанахме да посещаваме клуба.
За председателката това беше удобно, защото тя често отсъстваше, тъй като ходеше на почивки.
Всички се разочаровахме и членовете започнаха да напускат. Както вече казах - от началните 400
члена на организацията, сега са 220 човека. При актуализацията на картоните се оказа, че са се водили
около 100 човека „мъртви души", а около 60 члена напуснаха от недружелюбното й държание. Една
част се разпръснаха по други организации.
Аз бях в ръководството и забелязах, че когато се раздаваха помощи или вид закуски, половината
оставаха и изчезваха незнайно къде и то по 4-5 кашона.
Председателката усети моето неодобрение и умело започна да крие това, което остава, и аз вече не
участвах в разпределението. Подсказвала съм на бившия директор Боян Чонос за всичко това, но
гласът ми остана глас в пустиня.
Г-жа Милка се чувстваше недосегаема. Тя не поддържаше никакъв организационен живот. Около себе
си въртеше 20-25 членове, на които даваше двойни помощи, за да я преизбират. Никога не ни е
организирала екскурзия или посещение на музей, или каквото и да било друго. За нея това беше
унижение и разбрах защо.
Лятото на 2008 г. бяхме на Шипково в нашата база. Още с пристигането г-жа Милка се представи като
Директор на Съюза на слепите, а двете жени които водеше с нея представи за свои секретарки.
Настани се в директорския апартамент, но на другия ден много хора ме питаха вярно ли е, че това е
Директорът на Съюза. Учудих се как тази жена може да си позволи такава нагла лъжа на публично
място. Имаше хора от почиващите, които я познават, когато е работела като кухненски работник, без
образование, а сега се представя за Директор.
Но това не е всичко, оказа се че тя се представя и за други личности. Превъплъти се и в екскурзовод и
започна бизнес с незрящи хора. Реши не в България, а в чужбина да ни организира екскурзии и
почивки. Фирмата, която прави екскурзиите предлага, ако се запишат 10 човека, 11-ото място да бъде
безплатно, като с тези пари да се намалят пътните ни разходи и така да се запишат повече хора. Но
г-жа Милка си има списък на членовете, и по време на работа и със служебен телефон организира
екскурзиите така, че вместо да намали за нас пътните пари, тя прибира отстъпката за себе си, а самата
тя пътува безплатно. Мисля, че да ограбваш незрящи хора е не само неморално, но и престъпно
чудовищно.
През октомври 2008 г. тръгнахме към Гърция. Председателката ни предупреди, че там няма вода и да
си носим по 5 литра. Повярвахме й и всички се натоварихме с вода за 3 дни. Когато преминахме
границата, аз попитах екскурзовода - вярно ли е, че в Гърция няма вода и че ние си носим по 5 литра.
Тя се учуди на тази глупост, като каза, че в Гърция има достатъчно вода, а дори и тоалетните са
безплатни и ни посъветва да разлеем водата. Каза ни също да не слушаме повече г-жа Милка, а само
екскурзоводите.
Скоро Съюзът на слепите награди г-жа Милка. Всички останахме потресени. Защо? Тя разруши
организацията, лъже, ограбва незрящите, обижда ни (мен ме нарече гаднярка), умело ползва екстрите
на Съюза, без да допринесе нещо за организацията. Аз мисля, че да бъдеш председател на една
организация не е привилегия, а задължение. Вижте какъв живот кипи при Пламен и в другите
организации.

Казаха ми, че ние сме я предложили за наградата. Това не е вярно. Тя и бившата сътрудничка Диана
правеха каквото си поискат. Често се подписвахме, без да знаем какво пише вътре. Та ние не можем да
четем, а ако не подпиша съм „гаднярка".
Сигурна съм, че ако има такъв протокол от нашата организация той е подписан по този начин, а не с
мое съгласие.
Господин Председател, аз моля да я накарате да възстанови присвоените суми от екскурзиите и да ги
раздаде на незрящите. Да й се отнеме незаслужената награда и да понесе наказание за лъжите си. Да
обясни защо не раздава всичките помощи на членовете и какво прави с остатъците. Да възстанови
клубния живот в организацията и да помага на нас, а не само да прави бизнес с нас. Да й бъде снето
доверието като председател.
Уважаеми г-н Председател, за да не се получават подобни неща, аз предлагам да се допълни устава за
избор на председател. Да нямат право на втори мандат или да се сменят през един мандат. Така няма
да се фалшифицира изборът. Нека всеки следващ председател да покаже по-добра работа. Ако е
некадърен - пак да се избере старият. Така организационният живот ще стане по-добър в Съюза, а не
като г-жа Милка, която си мисли че е пожизнена, да взима еднолични решения и да крие помощите от
ръководството.
За изясняване на описаното от мен моля да бъда поканена на разговор. Имам богат жизнен опит като
ръководител и бих помогнала на Съюза на Слепите.
24.03.2009 г.
гр. София
Лиляна РУСЕВА
Бел. ред.
Редакцията на списание “Зари” не се ангажира с написаното от г-жа Русева.
Гореизложеното изразява личното мнение на автора. Всяка от засегнатите страни има правото да
изкаже своите тези на страниците на “Зари”.

ЛЮБОПИТНО Вики от "Мюзик айдъл" има шанс да прогледне!

"Може би има шанс за това момиче, макар че не съм я преглеждала скоро” – споделя мнение за
изпълнителката Виктория от "Мюзик айдъл” известният офталмолог проф. Гугучкова. – „При хора
като нея се поставят едни нови чипове в окото, присаждат се модифицирани стим клетки. Това са
операции, които са още в експериментална фаза, но има успехи. У нас все още не се правят."
Преди години, още като студентка, Виктория посетила специалистката и лежала в нейното отделение.
"Постъпи при нас в много тежко състояние” - спомня си проф. Гугучкова. – „Едното й око беше почти
безперспективно, за другото имаше малък шанс. Няма да забравя този случай, защото рядко млад,
интелигентен човек от София търси толкова късно лекарска помощ. Не знам причините и не мога да
коментирам." Виктория е била с много високо късогледство, при което според лекарката обикновено
настъпват промени в ретините и при сътресение, при удар може да се отлепят. Така деликатно
светилото потвърждава версията за побой над Вики.

Влошава се зрението на Шер

Зрението на Шер (Cher) се е влошило през последните няколко месеца. Певицата почти не вижда
надалеч, но отказва да сложи очила, тъй като смята, че я загрозяват, твърдят нейни приближени. Очите
й са увредени от дългогодишния бурен нощен живот, светлините на прожекторите и машините за дим,
които използва на сцената, споделят офталмолози от елитна клиника в Ел Ей. Те смятат, че зрението на
Шер е тръгнало на съсипия още преди години, но тя не е обърнала необходимото внимание на

симптомите. Към днешна дата битката за зениците й била почти загубена. Арменката пробвала
контактни лещи, но те само допълнително раздразнили очите й, а пък и тя самата не успяла да свикне с
тях. Съществувала опция за операция, която обаче не била препоръчителна, защото криела редица
рискове. Шерилин Саркисян ще навърши 63 на 20 май.

Стиви Уондър получи наградата "Гершуин" от Барак Обама

Американският президент Барак Обама връчи наградата "Гершуин" за популярна песен на известния
соул певец Стиви Уондър.
Изпълнителят получи престижния приз за песента си "Sketches Of A Life", изпята на церемония в
Белия дом. Уондър е вторият човек, който получава наградата, след като Пол Саймън беше удостоен с
нея през 2007 г. Той е самоук пианист и свири виртуозно на редица други инструменти.
На самата церемония президентът Обама споделил на певеца, че в периода на ухажване със съпругата
му Мишел, и за двамата било важно, че харесват музиката на Уондър. Президентът се пошегувал, че
съпругата му Мишел можела и да не се омъжи за него, ако той не бил фен на Стиви Уондър.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Обръщение

на хората с увреждания в Европа към кандидатите за депутати в Европейския парламент
“Нищо относно жените и мъжете с увреждания без жените и мъжете с увреждания”
Нашите 10 искания за да остане дискриминацията на инвалидите в историята.
Ние сме повече от 50 милиона жени и мъже с увреждания в Европейския съюз, подкрепени от
Европeйския форум на инвалидите, представящи едно на всеки четири семейства, в които има човек с
увреждане, и 15% от вашия електорат и имаме потенциала да направим промени в изборите в Европа.
Ние бихме искали чрез вас като кандидати за Парламентарните избори в Европа през 2009 година,
които ще се проведат през месец юни, да се ангажирате да включите нашите искания във вашата
политическа кампания, както и в бъдещата си роля на член на Европейския парламент.
Всички граждани на ЕС ще бъдат поканени да участват на парламентарните избори в Европа –
най-важният и директен демократичен процес в Европейския съюз, който ще се проведе през месец
юни 2009 година. Това е уникална възможност за бъдещите членове на новия Европарламент да се
ангажират сериозно с конкретни промени, които да осигурят на жените и мъжете с увреждания
възможността изцяло да са удовлетворени от гражданските, социалните, икономическите и
политическите си права.
Хората с увреждания не са малцинство - ние сме повече от 50 милиона граждани на ЕС /55-60% от
които жени/ с увреждания, представляващи над 15% от населението на ЕС, включително жени, мъже,
девойки и младежи с увреждания от етнически малцинства, с различна сексуална ориeнтация, с
различни религии или вярвания.
Едно от четири семейства има член с увреждане.
По-малко от 50% от нас имат завършено средно образование спрямо хората без увреждания. Много
деца с увреждания нямат еднакви възможности за достъп до образование. Ситуацията e по-лоша при
жените и девойките с увреждания в сравнение с мъжете и младежите с увреждания.
Ние повече разчитаме на установените от закона помощи отколкото на спечеленото от самите нас. При
това нашите доходи като цяло са чувствително по-ниски от тези на хората без увреждания. Заплатите
на жените с увреждания като цяло са по-ниски и спрямо тези на мъжете с увреждания.
Ние се сблъскваме не само с безработица, която е два пъти по-висока при нас спрямо хората без
увреждания, а безработицата при жените с увреждания е даже и по-висока според статистики от

трудовия пазар, но хиляди от нас са въобще изключени от трудовия пазар и следователно и от
статистиките за безработица.
Ние живеем в недостъпна среда, независимо от факта, че ние заедно с хората с временно намалена
мобилност представляваме 40% от населението.
Сред хората с увреждания всеки втори никога не е участвал в мероприятия свързани със свободното
време, културата и спорта и не е имал достъп до театри, кина, концерти, барове и ресторанти,
библиотеки. В частност за жените с увреждания има недостиг или няма достъп до услуги или програми
достъпни по принцип за жени.
Жените и мъжете с увреждания се сблъскват с изолация и предразсъдъци. В допълнение жените с
увреждания са подложени на голям риск от гледна точка на насилие и всякакъв вид обиди.
Девойките и жените с увреждания са подложени на по-голяма дискриминация, отколкото мъжете с
увреждания и жените без увреждания. Наличието на предразсъдъци и стереотипи изопачава техния
собствен имидж и възприемането им като граждани с пълни човешки и граждански права.
Има над 200 000 жени и мъже с увреждания, които са принудени да живеят в затворени институции,
без да имат правото на избор в живота си, лишени от най-фундаменталните човешки права.
Свободното движение на хора в ЕС е само един идеал за нас, защото повечето от времевите бариери ни
пречат да напускаме домовете си.
В кампанията „милион за инвалидността” повече от 1 300 000 граждани се подписаха в подкрепа на
едни всестранни Европейски мерки, които да изпратят дискриминацията на инвалидите в историята.
Ние разчитаме на вас да подкрепите правата на вашите избиратели – жените и мъжете с увреждания и
техните семейства.
Ние разчитаме на вас да гарантирате за вашето цялостно ангажиране, както и включване в
консултации с хора с увреждания, родители на жени, мъже, девойки и младежи с увреждания, които не
могат да се представят лично, и с представители на организациите, в които те членуват, по всякакви
въпроси свързани с тях на база на принципа „Нищо за хората с увреждания, без хората с увреждания”.
Ние разчитаме на вас петицията, подписана от повече от 1 300 000 граждани, за оставяне на
дискриминацията към хората с увреждания в историята да не остане без отговор.
Ние разчитаме на вас да включите нашите 10 най-важни приоритета във вашата предизборна
кампания.
Право на еднакъв достъп до гласуване на избори и участие в предизборни кампании
Ние, гражданите с увреждания – жени и мъже, трябва да сме в състояние изцяло да упражним правото
си на глас и правото си да сме информирани относно кандидатите и техните предизборни програми, но
също така и за правата ни за гласуване. Това означава, че нашият вот трябва да е свободен, получен в
резултат на информиран избор, без външна намеса и гласуването трябва да се осъществи там където
живеем и там където живеят такива като нас в специализирани жилищни институции. Това включва и
правото ни да гласуваме тайно и автономно или с помощта на персонален асистент ако е нужно,
осигуряване на достъп до политически мероприятия, достъпни материали за гласуване, предизборни
документи, процедури и дебати. Предизборните материали и информацията трябва да се доставят в
изцяло достъпни формати като например големи букви, Брайл, електронен формат, жестомимичен
език, лесен за четене език, субтитри при телевизионни програми и аудио описание.
Всички ние трябва да можем свободно и независимо да ползваме нашето право да бъдем избирани в
обществените органи на ЕС и извън него. В този смисъл жените с увреждания ще трябва да бъдат
окуражавани да защитават себе си и да участват в изборите.
Европейският парламент за всички
Ние, гражданите с увреждания – жени и мъже, апелираме за Европейски парламент, който да бъде
модел за гарантиране на пълна и еднаква достъпност до неговите офиси, документи, уеб-сайтове и
заседания /включително системи със слушалки, жестомимичен превод, Брайл/ и да осигури еднакви
възможности за назначаване на работа, включително възможности за жени и мъже с увреждания да
кандидатстват за дадена позиция според щатното разписание на Европарламента.

Бърза ратификация и приложение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Ние, жените и мъжете с увреждания, трябва да можем да се възползваме от първата и най-важна
юридически обвързана Конвенция за права на хората с увреждания, чрез бързата й ратификация и
последващо прилагане от институциите на страните членки на ЕС.
Изчерпателен пакт, поставящ насоки и цели свързани с перспективите на половете на европейско
равнище
Ние, жените и мъжете с увреждания, апелираме за силен Закон за инвалидите, базиран на Конвенцията
за правата на хората с увреждания на ООН, който да се справи с всички бариери в обществото, на
които се натъкват хората с увреждания във всекидневието си. Да се предотврати изграждането на нови
бариери, да се осигурят еднакви възможности и равноправно участие във всички аспекти на живота,
включително образование, транспорт, здравеопазване, социална защита, социални услуги, достъп до
стоки и услуги, подслон, трудова заетост. Жените с увреждания апелират за налагане на равноправие
на половете чрез залагане на позитивни дейности и мерки в Пакта за инвалидността.
Право на участие в процеса на вземане на решения в ЕС и насочване правата на инвалидите през
всички райони на ЕС и национални политики, вземайки под внимание перспективата за половете
Ние, жените и мъжете с увреждания, както всички други граждани искаме да съществуваме в нашето
общество и да дадем своя принос във вземането на всяко решение свързано директно или индиректно с
нашия живот.
Ние, жените и мъжете с увреждания, смятаме, че нашите права ще бъдат уважавани повече само ако те
са признати навсякъде в ЕС, мобилизирайки всички основни политики и мерки, взимайки под
внимание всички съществуващи разлики между жените и мъжете с увреждания с цел постигане на
равноправие за хората с увреждания. При това, когато се дефинират и прилагат тези мерки и политики,
трябва систематично да се проверяват за възможните ефекти върху ситуацията, в която се намират
хората с увреждания.
Право на еднакъв достъп и възможности за образование
Ние, като девойки и младежи, жени и мъже с увреждания, трябва да можем да се възползваме от
еднаквия достъп до образование, за да можем да получим образование в подходяща среда, като се имат
предвид нашите специфични образователни нужди и желания.
Право на еднакво отношение и достъп до работа
Ние, като всички други граждани, трябва да се ползваме от еднакво отношение, когато кандидатстваме
за работа и при назначаване на работа. Освен това жените и мъжете инвалиди трябва да получават
едни и същи заплати и права за еднакъв професионален статус и компетентност. Работодателите
трябва да пригодят работното място според нуждите на човека инвалид. Трябва да се направят
положителни стъпки за гарантиране на равнопоставеност по полова и етническа принадлежност.
Право на социална защита, социално осигуряване и приличен доход
Ние, жените и мъжете с увреждания, включително и тези, които никога няма да могат да работят, и
техните семейства, като първи жертви на финансовата криза и рецесията в ЕС, трябва да имаме
правото да живеем с достойнство над прага на бедността.
В този смисъл ние апелираме за подход за разходване на повече инвестиции в достъпна
инфраструктура, за ползи и облекчения в данъците, така че бедните, хората от третата възраст, хората с
увреждания и техните семейства да могат да купуват стоки и услуги и по този начин да подобряват
икономическата ситуация.

Много по-ценно е да се инвестира в хората, отколкото в спекулативни инвестиции и това ще е от полза
за цялото общество. Ако пропастта между хората поставени на ръба на бедността и тези които са
богати се увеличава, това ще струва много повече на обществото в дълготраен план.
Във връзка с това ние настояваме за ясна дефиниция за минималния доход и разделяне на понятията
доход и помощ за инвалидност, а впоследствие трябва да се работи за обезпечаване на допълнителните
разходи свързани с инвалидността.
Освен това свободата на движение на хората е едно от фундаменталните права в ЕС - ние трябва да
имаме правото на еднакви възможности на социална защита и на ползване на системи за социално
осигуряване, когато се местим в друга страна от ЕС, за да учим, работим, придружаваме член на
семейството или създаваме семейство.
Жените с увреждания апелират за качествена работа в областта на балансирания живот, включваща
социална защита и социално осигуряване, достъп до подходяща социална подкрепа и услуги, както и
еднакъв достъп до услуги свързани със здравето и майчинството, подобно на жените без увреждания.
Право на самостоятелен живот в общността и самостоятелен избор в живота
Ние искаме различните жени и мъже да имат възможността като нас да живеят на места по свой избор,
да вземат решения сами, да ползват услуги, осигуряващи независимост и равноправно участие
/правото на личен асистент/. Семействата трябва да бъдат признати като играещи жизнено важна роля
за избор в живота, образованието и социалното приобщаване на децата с увреждания и за нуждите на
хората с комплексна зависимост, които не могат да се представляват сами. За да се постигне независим
начин на живот, услугите и помощта трябва да се нагодят според нуждите на жените и мъжете с
увреждания и техните семейства и това трябва да се осъществи в дадената общност.
Ние искаме различните жени и мъже да имат правото да се женят и създават семейства на база свобода
и пълно съгласие и ЕС ще трябва да вземе всички ефективни и подходящи мерки за елиминирането на
дискриминацията по всички въпроси свързани с брака, семейството, бащинството, майчинството и
роднинството.
Право на достъп до стоки и услуги, обществен транспорт, обществена инфраструктура,
комуникационни и информационни средства
Ние искаме различните потребители да могат да се възползват и избират от една и съща пълна гама от
стоки и услуги. В правилата на вътрешния пазар трябва да се вземат законови мерки, гарантиращи, че
всички стоки и услуги се изготвят и предлагат така, че те да са изцяло достъпни на база на принципа
„проектирано за всички”.
Ние искаме всички различни жени и мъже да могат да пътуват свободно и независимо навсякъде с
автобус, влак, самолет или кораб по избрана от тях дестинация.
Ние искаме различните жени и мъже да имат пълен, свободен и независим достъп, също и когато са
придружени от водач или куче водач, в която и да било обществена сграда или обществено място, като
паркове, игрища, ресторанти, барове, театри, молове за пазаруване, музеи или във всяка застроена част
от околната среда, като тротоари, улици, обезопасени кръстовища за пешеходци. Законовите мерки
трябва да се наложат, за да бъде застроената околна среда достъпна на база на принципа „проектирано
за всички”.
Ние искаме различните жени и мъже да имат пълен достъп до информация в частния и обществения
сектор в достъпни формати /електронен формат, Брайл, големи букви, жестомимичен език, аудио
описание, субтитри, разбираеми текстове/. Ние трябва да имаме достъп до всички средства за
електронна комуникация, предлагани на пазара, като Интернет, мобилни телефони, телевизия, за да ни
се даде възможност да участваме на 100% в социалния и икономическия живот на обществото.
Ние искаме всички различни жени и мъже да имат правото да си резервират пътуване или места в
театъра, да имат достъп до информация или да могат сами да си управляват банковата сметка чрез
интернет, което също ще ни даде възможност да работим и учим като всички останали.
Превод:

Кеворк КАБЗАМАЛЯН

НОВО ОТ БТК БТК предлага план Инвалиди 300 от 1 април 2009 г.

Характеристики:
Цена: 7.80 лева на месец
Получавате 300 минути за селищни и междуселищни разговориПренасочване на разговориЗадържане
на повикванетоИзчакващо повикванеИдентификация на повикванеБезплатен достъп до Обслужване на
клиенти, по всяко време Добавяте допълнително 10 безплатни минути с БТК Директен Дебит
Допълнителни услуги, които може да получите!
Високоскоростен БТК ADSL интернет AIG бонус застраховка:
Линк: http://www.btc.bg/bg/residential/prices_and_services/mobilni_uslugi/dop_uslugi/aig/
Цени с ДДС за този тарифен план:
Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори - 0.132 лв
Селищни разговори в силен трафик - 0.018 лв на минута
Селищни разговори в слаб трафик - 0.000 лв на минута
Междуселищни разговори в силен трафик - 0.084 лв на минута
Междуселищни разговори в слаб трафик - 0.000 лв на минута
Разговори към мобилни оператори в силен трафик - 0.504 лв на минута*
Разговори към мобилни оператори в слаб трафик - 0.362 лв на минута*
Международни разговори I група
0.180 лв на минута
Международни разговори II група
0.600 лв на минута
Международни разговори III група
1.200 лв на минута
Международни разговори IV група
12.000 лв на минута
* Във връзка с решение на КРС, БТК променя цените за разговори към мобилни мрежи. За разговори
към M-Tel и Globul цените влизат в сила от 01.04.2009 г., за разговори към Vivatel - от 06.04.2009 г.
Специални правила и условия:
1) План за инвалиди 300 може да ползват лица с трайни увреждания с над 50% (Първа, Втора и Трета
група инвалидност) след предоставяне на съответния документ от ТЕЛК.
2) Tаксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
3) След изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват на секунди с първоначална цена на
разговор.
4) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
5) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от
20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички български национални празници.
6) Разговори към международни и мобилни дестинации се измерват в секунди, като първите 30
секунди се отчитат като цели. Първоначална цена на разговор не се прилага при разговори към
международни и мобилни дестинации.
7) Цена за откриване на нов телефонен пост - 12.00 лв с ДДС.

За повече информация: &nbsp;http://www.btc.bg/

ОФТАЛМОЛОГИЯ Терапия със стволови клетки помага при нарушено зрение

Изследователи от Медицинското училище на университета в Питсбърг са открили, че стволовите
клетки, изолирани от роговицата на окото, могат да възстановяват видимостта. При инжектирането им
не се е наблюдавала и реакция на отхвърляне. Проучването увеличава надеждата, че клетъчните
терапии ще могат да лекуват аномалии в зрението, причинени от увреждане на роговицата на окото.
Роговицата представлява предната част от външната обвивка на окото. Тя е продължение на склерата.
Прозрачна е и леко изпъкнала.
През нея се пречупват лъчите на светлината. Роговицата предпазва окото от нараняване. При поява на
помътняване и загуба на нейната прозрачност зрението намалява.
Джеймс Фъндербърг от Катедрата по офталмология към университета в Питсбърг твърди, че
лечението със стволови клетки върху модели от мишки помага. „След вливането на стволовите клетки,
очите на мишката с проблеми на роговицата се изравниха с тези на мишката за сравнение, която
никога не е била засегната от заболяването”, казва той. Преди години неговият екип е изолирал
стволови клетки от стромата (клетъчен слой на роговицата). Учените са установили, че след обработка
в лабораторни условия те продължават да продуцират биохимични вещества като протеина лумикан.
Той е от съществено значение по отношение на структурата и прозрачността на роговицата.

Според Фъндербърг мишките, които са загубили способността да произвеждат лумикан развиват
тъмни, мътни участъци в корнеата. Те могат да се сравнят с появата на рана в тъканта, която
човешкото око образува в отговор на травма или възпаление.
Три месеца след диагностицираната липса на протеина лумикан, в очите на мишката са били
инжектирани зрели човешки стволови летки, изолирани от роговицата. Видимостта била
възстановена. Роговицата и стволовите клетки, добити от стромата, са „имунно привилегировани”,
което означава, че не водят до съществен имунен отговор.
Още няколко клинични проучвания показват, че човешките стволови клетки са живи и създават
лумикан, който позволява възстановяване на тъканта”, отбелязва д-р Фъндербърг.
Използван източник: Фокус Нюз

Търкането на очите уврежда зрението

Обичайни дейности като търкането на очите, поставянето на очила за плуване, спането с лице към
възглавницата, свиренето на тромпет или тренировките в залата за фитнес могат да увредят зрението,
пише в. "Сидни морнинг хералд", позовавайки се на резултатите от проучване на австралийски
специалисти.
Линк: http://health.actualno.com/news_193655.html
Изследователите от университета на Нов Южен Уелс са установили, че тези дейности могат да
причинят глаукома - увреждане на оптичния нерв, което води до ослепяване. Налягането на течността
в очите се увеличава при много от всекидневните занимания.
Всяко докосване на очите през клепачите - като бърсането на мокро лице и махането на грим
например, повишава налягането с три до пет пъти над нормалното.

В случая с търкането на очите, комбинирано със затварянето на клепачите, налягането може да се
увеличи до 10 пъти. Обикновено това покачване на налягането не се отразява на здравите очи.
Ако то обаче се повишава твърде често или продължително, може да доведе до сериозни очни
проблеми - късогледство или глаукома, която причинява слепота.

Хипертонията атакува зрението

Високото кръвно налягане (хипертония) е известно още като „тихият убиец", тъй като повечето хора с
високо кръвно налягане нямат симптоми. Те разбират за него едва когато го измерят.
Хипертонията е често срещана. Замъгленото виждане, което се предизвиква от различни фактори,
също е често срещано.
При човек, който има и двете, е много вероятно замъгленото виждане да не е директно свързано с
хипертонията, особено ако кръвното налягане е малко над нормата.
Силно повишеното кръвно налягане, оставено без лечение, може да доведе до състояние наречено
злокачествена хипертензия (злокачествена хипертония). В този случай мозъкът и очите могат да бъдат
засегнати.
При злокачествената хипертония може да има отоци във всяка част на мозъка.

Задната част на мозъка, която има директна нервна връзка с очите, е особено чувствителна, когато
кръвното налягане се повиши силно. Отоците предизвикват промени в зрението. Добрата новина е, че
зрението се подобрява, след като се понижи налягането.
Когато има множество отоци в мозъка, очният нерв също може да се засегне. Това ще увреди зрението.
В допълнение малките кръвоносни съдове, които доставят кислород и хранителни вещества до очите,
могат да се увредят, което ще засегне също зрението.
Въпреки че няма директна връзка, хипертонията силно увеличава риска от инсулт. Някои видове
инсулт могат да засегнат и зрението.
Но обикновено има и други симптоми, а не само замъглено виждане.

ПОЛЕЗНО Аптека за хора с увреждания заработи в София

В квартал „Дружба-2” в София беше открита аптека, достъпна за всички инвалиди. До нея се стига с
автобус номер 204 и тролейбус номер 4. Този, който е решил да се възползва от услугите на тази
аптека трябва да слезе на блок 255. Слепият човек лесно може да се ориентира по специалните плочки,
които се напипват с крак веднага като тръгне напред от спирката. Отдясно на вратата има звънец,
който се намира на около 80 сантиметра от земята, за да е удобен и за хората с инвалидни колички.
След позвъняването се появява господин, който любезно ти предлага помощта си. Аптеката е без
стъпала - пречка за всички хора с проблеми в опорно двигателния апарат, а също така е по-удобно за
невиждащи. Вляво от входа има две парко-места специално за коли на инвалиди. Помещението е
много просторно. Разделено е на две части – вдясно се намира богато заредена козметична част, където
човек може да получи пълна информация за всички козметични продукти от продавач-консултанта.
Тук има всичко необходимо за бебето, жената и мъжа. Всякакви медицински сапуни, шампоани изобщо всичко за различните потребности на всякакъв вид кожи. Разбира се има и всички гами на
по-изискани и квалитетни козметични продукти – пяна и лакове за коса, гел-душове, подхранващи и
други маски за коса, лице и тяло. Много и различни кремове, включително медицински, и такива за
най-изтънчен вкус, пасти и четки, конци за зъби, много видове биберони и всичко, от което бебето се
нуждае, за да е спокойно и здраво.

Аз не бих могла да разкажа на читателите всичко и сигурно много неща съм пропуснала, но когато
сляп човек отиде в тази аптека, там ще получи подробна информация и квалифицирана помощ. В
лявата част се намира щандът с лекарствените продукти. Клиентите на инвалидни колички имат
възможност да поседнат на специален стол, в случай че се наложи да изчакат. В аптеката има апарат за
6 измерване на кръвно налягане, а този на когото се налага да пие лекарство в момента може да си
налее вода, а не да търси из околните кафенета. Засега аптеката не работи със здравната каса, защото
има нови договори между аптеките и това ведомство, но от първи юни вече ще работи и със здравната
каса. Ако някое лекарство липсва в момента то се поръчва и в рамките на деня клиентът го получава. В
различните дни от седмицата лекари - специалисти ще консултират посетителите за различни
заболявания. Специални отстъпки за лекарствата на инвалидите няма, освен това, че се прави
специална карта-досие. С нея човек получава освен финансово облекчение и възможност да провери в
кой момент какви лекарства е вземал. Аптеката е частна. Фирмата е „Нота бене фарма” ЕООД с
управител Антоанета Янчева. Направи ми силно впечатление, че при хора с нарушение в слуха и
говорния апарат има преводач, който владее жестомимичния език и нуждаещият се може лесно и
професионално да бъде обслужен. Аптеката е снабдена с мултимедия и ежедневно посетителите ще
получават информация за различни заболявания и вземане на превантивни мерки за предпазване от
тях.Визитката е написана на брайл, както и по-голямата част от лекарствата. Работното време на
аптеката е от седем до двайсет и три часа, включително събота и неделя. Телефон за контакти - 0887
781 242.
Накрая сърдечно искам да благодаря на двамата млади служители в аптеката за тяхната помощ,
внимание и любезност.
Димитрина МИХАЙЛОВА

