БЛАГОДАРНОСТ В името на истината

Изказвам сърдечна благодарност на редакционната колегия по повод отпечатания в брой 2 от 2009 г.
материал, написан от фолклористката Ваня Матеева и посветен на моята скромна особа като хоров
диригент, композитор и музиковед. Прекланям се пред старанието на пишещата дама и проявения към
мен интерес – дълбок поклон!
Но в името на истината длъжен съм да коментирам и доизясня някои от фактите, поместени в статията.
Дано не бъда обвинен в нескромност, но искам обществеността да бъде информирана прецизно.
Аз съм най-дългогодишният диригент на професионалния смесен хор при ССБ – от 1 април 1962 г. до
1 септември 1991 г. Дали имам принос за развитието на музикалното изкуство и в частност на
смесения хор при ССБ, ще определи историята... За съжаление статията се базира само на публикации
в сп. "Зари" и интервю с г-н Гето Велков – бивш хорист. Без да омаловажавам написания материал,
считам че той щеше да бъде по-реалистичен, ако бяха ползвани публикации за дейността на хоровия
състав и неговото изпълнителско изкуство, поместени в сп. "Музика" и "Хоризонти", във вестниците
"Народна култура", "Работническо дело", "Труд" и "Земеделско знаме", както и в брошурите, издадени
по повод кръглите годишнини на състава. В тези печатни издания и в архива на Смесения хор могат да
се намерят оценки за изпълнителското изкуство на този хор, дадени от композиторите Ф. Кутев, Г.
Димитров и М. Големинов, от музиковедите В. Кръстев, А. Баларева и Т. Джиджев, от диригентите Г.
Робев, Д. Русков и Л. Гюлева. Биха се намерили и отзиви от чуждестранната преса, специалните
поздравителни адреси от Съюза на композиторите, Съюза на музикалните дейци и Съюза на
писателите, както и впечатляващото изказване на проф. Големинов: "Когато чуя по радиото хорово
пеене с чиста звучност, знам, че пее хорът на слепите." Чрез използване на част от тези материали би
се представило по-правилно творческото развитие на състава.
Трябва да коригирам и уточня, че автор на "История на движението на слепите в България" е Желязко
Пеев.
Необходимо е и уточнението: първият сляп диригент на създадения от Михаил Шекерджиев смесен
хор "Балкан" е Димитър Домузчиев – изтъкнат цигулар, пианист, диригент и педагог. Като директор на
института за слепи деца в София той полага извънредни грижи за музикалното обучение на учениците,
създава и смесен ученически хор, с който през 1947 г. изнася голям концерт във Военния клуб. На
концерта, в който участвах и аз като сопран, беше поканен и министър-председателят Г. Димитров.
Учениците изпълниха специално написана от Домузчиев песен, посветена на вожда и учителя – както
се казваше тогава - Димитров. След концерта Димитров изрази възхищението си от изпълнението на
първия в София смесен ученически хор и то от слепи деца и младежи. От своя страна Домузчиев
изказа становище, че правителство би могло да субсидира създаването на хор от слепи изпълнители с
цел тяхното трудоустрояване. Той визирал вече придобилите популярност концерти на хор "Балкан".
И още през 1948 г. по разпореждане на министър-председателя е създадена комисия от композитори и
диригенти, която да прослуша кандидатите за формирането на първия в света смесен хор от слепи
изпълнители, субсидиран от правителството. Назначени са и първите диригенти на този уникален
състав – Васил Коев – главен диригент и Марко Марков – помощник диригент.
За сведение ще отбележа, че в края на същата 1948 г. професионален хор от слепи изпълнители се
създава в Аржентина. След години подобни състави се формират в Армения, Азербайджан, Грузия,
Беларус и Литва, но и в това отношение България е първа в света.
През 1960 г. Михаил Карамихайлов е назначен за главен диригент на съюзния хор. По разпределение
на Министерство на просветата и решение на ССБ на 1 април 1962 г. аз бях назначен за заместник
диригент. Повече от 2 десетилетия ние работихме заедно. Според творческите си виждания и
индивидуални предпочитания съдействахме за репертоарното разнообразие и
художествено-творческото развитие на състава. Под ръководството на главния диригент Карамихайлов
и, естествено, с мое участие хорът осъществи първото си задгранично турне в бившите ГДР и
Чехословакия.
В статията на стр. 59 на брайловия вариант на "Зари" е допусната друга неточност. Действително аз
направих предложение до Министерския съвет и Комитета за култура относно преименуването на
съюзния хор като "Смесен хор акад. Петко Стайнов" при ССБ. Предложението ми беше прието и

утвърдено с протокол на председателството на Комитета за култура на 17 ноември 1986 г.
Официалното писмено решение аз предадох за съхранение в къщата-музей "Петко Стайнов" в гр.
Казанлък.
Ще си позволя да подкрепя с факти писаното в статията относно вокално-симфоничния репертоар на
състава, защото нашият хор действително допринесе много за развитието на хорово-изпълнителското
изкуство в страната.
1. Беше изнесен голям съвместен концерт с оркестъра на МВР под диригентството на Беню Тотев.
2. С филхармонията на гр. Шумен под диригентството на Филип Ламбев хорът изпълни "Реквием" от
Моцарт в градовете Шумен и Търговище. Същото величествено произведение беше изпълнено
съвместно с филхармонията на гр. Бургас пред наша и чуждестранна публика в Бургас и Слънчев бряг.
Като солисти освен Султанка Минева и Стефан Паскулов бях поканил изтъкнати артисти от
софийската опера, измежду които Павел Герджиков, Любомир Бодуров, Елисавета Даскалова, Лиляна
Стефанова и др.
3. За първи път в България нашият хор изпълни "Стабат матер" от Дворжак съвместно с шуменската
филхармония отново с диригент Филип Ламбев. И отново участваха наши и чужди солисти.
4. Под диригентството на Красимир Захариев с оркестъра на гр. Хасково хорът изпълни „Фантазия за
смесен хор, пиано и оркестър” от Бетовен. Същата творба прозвуча и в зала "България" с оркестъра на
софийската консерватория под диригентството на Емил Табаков. В този концерт бяха изпълнени две
кратки произведения за хор и оркестър от Димитър Домузчиев, но за първи път в страната прозвуча
"Наздравица" – кантата за хор и оркестър от Прокофиев. Като солистка участваше дългогодишната
корепетиторка на състава Стефи Хадживасилева – вече покойна.
Не може да не се отдаде и необходимото внимание на пианистите, които са работили със състава:
Ирина Щиглич, Стефи Хадживасилева, Емилия Михайлова и Алексей Алексиев. Всички те бяха
великолепни музиканти, с които хорът осъществи много концертни изпълнения и студийни записи за
радио София.
Относно документирането на хорово-изпълнителската дейност на смесения хор при ССБ трябва да е
известно, че под диригентството на главния диригент Карамихайлов бяха издадени 2 грамофонни
плочи. Под мое диригентство бяха издадени 2 грамофонни плочи и 1 фонокартичка с песен, написана
по повод 25-годишния юбилей на гранични войски. Солист за тази моя песен беше незабравимия
Христо Маринов. Макар и трудно, но успях да реализирам 1 телевизионен филм за нашия хор – 20
минути с български хоров репертоар.
Когато се пише и говори за Смесения хор при ССБ, не трябва да се забравя, че той беше и активен
изпълнителски състав, и творческо-образователна хорова школа. След 1963 г. се провеждаха
специални курсове с тези хористи, които нямаха достатъчна нотна грамотност, тъй като малцина бяха
тези с музикално образование. Провеждаха се и вокално-педагогически занимания под ръководството
на вокални педагози от консерваторията. Хоровото ръководство правеше всичко необходимо за
всестранното музикално обучение на хористите, подготвяше свои кадри, привличаше и обучаваше
музикално надарените ученици от училищата за слепи деца в София и Варна. В резултат на това се
откроиха блестящи хористи и солисти, с които може да се гордее всеки професионален състав като
Христо Маринов – блестящ лиричен баритон (той беше първият български певец – носител на
званието „Лауреат на Димитровска награда”, както и един от солистите на хоровата капела),
Карамфилка Петкова – удивителен самороден лирико-колоратурен сопран (спечелила си прозвището
"Славеят на хора на слепите"), Никoла Димитров – драматичен тенор, Султанка Минева –
лирико-драматичен сопран, Стефан Паскулов – мощен бас, когото великият Борис Христов покани за
свой ученик, Радостин Георгиев – великолепен бас, който понастоящем е солист на Хоровата капела и
много други..., но не мога да не спомена Бонка Стефанова, Веска Ангелова, Троянка Мишкова, Тодор
Лардев, Петко Василев, Слави Славов и Димитър Божилов.
Поради спецификата на състава и за да се гарантира нормално придвижване на хористите с нулево
зрение по време на концерт в непозната обстановка, специални бройки в щатното разписание на
състава се предвиждаха за зрящи лица – предимно хора с музикално-певчески качества. Те също бяха
включвани в музикално-квалификационния процес. Много от тях също се развиха и изградиха като
великолепни хористи и солисти, които продължиха своята кариера в други професионални състави и
оперни театри, но първия тласък към голямото певческо изкуство те получиха в съюзния хор. Измежду

тях бих споменал известния световен тенор Михаил Светлев, забележителния тенор и вокален педагог
Михаил Томашов, дългогодишния солист на Капелата и на прочутия мъжки хор "Йоан Кукузел"
великолепния бас Иван Петров – повече известен под името Йохан... Бих споменал и някои от
хористите разпръснати из оперите на Германия като Крум Янев, Лидия и Константин Губерови, Васил
Стоицев, Лозко Стоянов, Вълчо Вълчев и т.н.
Ще коментирам и проблемите с новия репертоар, който започнах да включвам в
хорово-изпълнителската практика на състава.
Вече визирам примери, от които личи големият творческо-изпълнителски потенциал на съюзния хор.
Но считах, че той се нуждае от нови, творчески задачи, за да се поддържа "творческия огън", за да се
канализира и целесъобразно насочва творческата енергия. С болка ще припомня, че междувременно се
прокрадваше идеята: "Хорът на слепите трябва да удовлетворява само нуждите на собствената си
среда"... Аз се срамувам да коментирам... Като член на Съюза на композиторите и на Съюза на
музикалните дейци аз се стремях да не допускам изолация на състава от музикалния обществен живот
на страната. Ето защо според обстоятелствата координирах дейността на състава с творческите
планове на Съюза на композиторите и Хоровата секция на Съюза на музикалните дейци. Участвахме в
ежегодните прегледи "Нова българска музика", изпълнявахме и правехме студийни записи на
препоръчани от Съюза на композиторите хорови песни. От 1964 г. до 1991 г. включително всяка
година изнасяхме концерт с хорови песни от български композитори и при това предимно нови
творби. Многобройните премиерни изпълнения на хорови песни популяризираха и утвърдиха
авторитета на съюзния хор. Но той съдейства за популяризиране на много композитори-песенници и
от по-старата генерация, и от младото поколение. За мен и за Съюза на композиторите имаше значение
художествената стойност на изпълняваните произведения. Действително някои от тях поставиха за
разрешаване проблеми от изпълнителско, интонационно и ритмометрично естество. Но чрез
преодоляването на тези по-трудни творчески задачи нашият хор израстваше и доказваше своята
опитност, своя потенциал като професионален състав. Това беше и пътя, по който премина съставът и
се наложи със своя авторитет, с изпълнителското си умение и зае достойно свое собствено място в
музикално-обществения живот на страната. Поради това в Националното радио има стотици негови
записи. Поради това много композитори желаеха той да бъде първият изпълнител на техните песни.
Поради това десетки творци му посветиха свои произведения, измежду които ще посоча: Димитър
Петков – "Минават дни без песни" за смесен хор и солист Христо Маринов, Петко Стайнов – "Родино"
– кантата за смесен хор, Пенчо Стоянов – "Балада за човека" за смесен хор и орган, Георги Костов –
"Майчини жалби" за смесен хора и солистка Яела Фархи, Мара Петрова – "Хайдушка песен" за смесен
хор и солист Слави Славов, Георги Тимев – "Дравска балада" за смесен хор с клавирен съпровод и
солист Петко Василев, Добри Добрев – "Балада за белия паметник" за смесен хор с клавирен съпровод
и солист Христо Маринов, както и "Изпълнен завет" - кантата за смесен хор с клавирен съпровод и
солист Стефан Паскулов и много други... Нашият хор изнесе и авторски концерти с произведения от
Петко Стайнов, Добри Христов, Добри Добрев, Георги Тимев, Борис Ибришимов и Стоян Бабеков.
Още през 1980 г. нашият хор беше първият състав, който започна да изпълнява на официални концерти
източноправославни църковни песнопения, започвайки с творби от Добри Христов и руския
композитор Дмитрий Вортнянски. Дори през 1984 г. Съюзът на композиторите ни покани да изпълним
източноправославното песнопение "Мир да цари" в рамките на прегледа "Нова българска музика".
По-младото поколение, за което съществуването на професионалния смесен хор "Акад. Петко
Стайнов" при ССБ вече е само една вълнуваща история, трябва да знае поне това, което е написала
госпожа Матеева и това, което аз си позволих да допълня в името на истината.
Коментирах и доизясних само отделни факти. Но в някои от спомените си сигурно ще разкажа и за
някои не толкова отегчително статистически обстоятелства.
Любители на хоровото изкуство и песента, не забравяйте!
Стоян БАБЕКОВ

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ

Четвърто заседание
На 25 и 26 юни тази година в хотел „Ясен” в град Банкя се проведе четвъртото заседание на XV Общо
събрание на пълномощниците на ССБ.
На заседанието бяха регистрирани 52 пълномощника от общо 56, като двама от регистрираните
представляваха други двама с нотариално заверени пълномощни и по този начин общият кворум бе от
54 гласа.
След като бяха избрани преброители и бе гласуван дневният ред, Общото събрание на
пълномощниците пристъпи към своята работа.
В началото бяха прочетени обръщение към пълномощниците на XV Общо събрание от Стефан Пенчев
– пълномощник от Русе и изказване на Янаки Градев, внесено от негов представител.
В двете обръщения пълномощниците Стефан Пенчев и Янаки Градев бяха направили ретроспективен
анализ, обоснован с конкретни факти, на състоянието на ССБ, което за съжаление действително никак
не е розово.
От двете изказвания личеше неприкрито недоволство от сегашното управление на организацията,
както и силна загриженост и безпокойство за нейното бъдеще. В тази връзка в обръщенията се
съдържаха и някои конкретни предложения, които впоследствие бяха подлагани на гласуване.
Едното от тези предложения бе на Стефан Пенчев за обединяване на предприятията в Шумен и
Плевен, тъй като дейността им е свързана и според г-н Пенчев такова сливане би реализирало
икономии на транспортни разходи, работни заплати и т.н.
Друго негово предложение бе за окрупняване на някои ТСО с цел стимулиране на работата на техните
председатели и сътрудниците им с по-високи хонорари, тъй като в момента някои от тях са наистина,
меко казано, мизерни - от порядъка на 30-40 лв.
В обръщението си г-н Пенчев също така предложи преразглеждане на Устава на ССБ, като от него
бъдат изчистени някои „тоталитарни заемки”. Той настоя в него отново да се въведе мандатност, при
това относително кратка, а също така и конкретни дефиниции за някои конкретни положения в Устава,
като например разпоредбите в чл. 45 и 46, където се говори за „злоупотреба с доверието” и „уронване
доброто име и престижа на ССБ”. Според г-н Пенчев, а и в действителност, никъде в Устава не е
формулирано какво точно означава това, което в много случаи дава възможност за лична саморазправа
с инакомислещи или неудобни хора.
Междувременно той спомена и редица други слабости в Устава, които следва да бъдат преразгледани
и отстранени.
Като член на Общото събрание г-н Пенчев настоя да бъде даван отчет за всеки един от спечелените
проекти - по какъв начин се усвояват сумите и какъв е ефектът от тях.
Друго негово настояване бе в нормативните документи на ССБ да бъдат направени промени, които да
стопират възможността за допускане на конфликт на интереси, като например членовете на УС да не
бъдат хора на щатна заплата към ССБ или Холдинга, тъй като тази зависимост би могла да влияе върху
взимането на важни за организацията решения.
Като конкретни проекторешения г-н Пенчев предложи:
1. В срок до 20 декември 2009 да се проведе ново заседание на ОС на ССБ, в чийто дневен ред да бъдат
включени актуализация на Устава на ССБ, като се въведат ограниченията за конфликт на интереси,
легално да бъдат дефинирани някои понятия, като например „злоупотреба с доверието” и „уронване
доброто име и престижа на ССБ” и други. Въвеждане на мандатност във всички нива на управление,
както да бъде обсъдена и приета антикризисна програма на ССБ. Да бъдат обсъдени проблемите и да
се реши какви мерки да бъдат предприети в стопанската дейност, на основата на доклад и изслушване
на управителя на Холдинга г-н Мирчев, защото не е редно да се вземат решения без неговото
становище и съгласие. За целта да бъдат сформирани комисии.
2. Да се задължи Управителния съвет на ССБ до следващото заседание на ОС да представи анализ и
предложения за съдбата на инструменталното звено в Русе, като по този въпрос се представи доклад и
от управителя на дружеството.
3. Да се внесе в Общото събрание предложение за реорганизиране на ТСО с цел тяхното окрупняване.
4. ОС отказва да приеме предложенията относно дъщерните дружества, разпродажбата безконтролно

на недвижими имоти и разпределяне на средствата, както е предложено в доклада за стопанската
дейност.
В срок до следващото заседание на ОС да се направи анализ на извършените СМР /строителни и
монтажни работи/ и други дейности в рех. базата в Дряново, оставащите за изпълнение видове работи,
тяхната стойност и срокове за изпълнение, респективно за въвеждане в експлоатация на базата, като се
предложат конкретни решения в тази насока.
5. Задължава председателя на ССБ, главния счетоводител и управителя на дружеството да внесат
детайлна информация за задлъжнялостта на ССБ като цяло, както и на дъщерните дружества, като се
посочи план за погасяване на задълженията, източниците за набиране на средствата, сроковете за
погасяване, както и степенуването им според тежестта на задлъжнялост, срока за погасяване и т.н.
Към тези предложения имаше и други - председателят на ССБ и главният счетоводител да внесат в ОС
отчет за разходването на средства от Републиканския бюджет, същото да направи и директорът на
НЦРС, като посочи приходоизточниците на всички средства, начина за разходването им по пера, както
и резултатите от това разходване.
В своето писмено изказване пред пълномощниците г-н Янаки Градев по подобен начин постави и
анализира многобройните и наболели проблеми в организацията, произтичащи както от обективни,
така и от субективни фактори. Критикувайки сегашното управление и неправилния според него
управленски подход от страна на ръководните органи и ръководителите в ССБ, той направи следните
предложения:
Промяна на Устава;
Промяна на Наредбата за избор на пълномощници, като се разшири кръгът на участници в ОС;
КС да ревизира всички досегашни сделки за извършени продажби на съюзно имущество и да
представи доклад на следващото ОС;
Категорична забрана за разпродажба на каквато и да е съюзна недвижима собственост, тъй като в
момента и икономическата конюнктура по отношение на недвижимите имоти е много неблагоприятна;
Да се потърси незабавна отговорност на виновните лица за разпродажбата на съюзна собственост без
търг и да се докладва къде са изразходвани средствата;
Да се даде пълен отчет за банковите кредити - как се обслужват, какви са финансовите резултати от
кредитите, колко слепи са назначени и на какви заплати;
Да се засилят функциите на Контролния съвет, да му се гласува отделен бюджет и необходимите
щатни бройки за осъществяване на независимите му контролни функции;
Да се приеме незабавно антикризисна програма, каквато на това Общо събрание УС беше длъжен да
ни предложи;
Банковите кредити да се обслужват само и единствено от стопанска дейност, тъй като те са теглени
именно за тази цел;
Свикване на извънредно ОС в разумно най-кратък срок.
Тъй като част от предложенията се припокриваха с направените от г-н Пенчев и се отнасяха до
различни точки от дневния ред на заседанието, те бяха формулирани и гласувани на по-късен етап.
Не бе прието обаче предложението за свикване на допълнително заседание на ОС през тази година.
Отчетът за дейността на ССБ за 2008 г. бе приет от пълномощниците, като в дискусиите всички се
изказаха много позитивно за работата, извършвана от председателите на РСО и ТСО. Пълномощникът
Георги Генов от Пловдив призова в бъдеще отчетите за работата на регионалните структури на ССБ да
бъдат по възможност в по-описателна форма, а не във вид на сухи статистически данни в цифри.
Спас Карафезов обърна внимание върху факта, че в последно време е изместен фокусът на дейност на
ССБ, който би следвало преди всичко да дава предимство на социалната сфера. Той наблегна на това,
че в организацията не се привличат младите хора, че е задължително да се търси възможност за
снабдяването на незрящите хора с безплатни тифлосредства, да се полагат повече грижи за
възрастните и самотни незрящи наши членове, които са преобладаваща част – дейности, които се
практикуват от организациите на инвалиди в други страни. За пореден път г-н Карафезов наблегна на
необходимостта да се търси по-сериозна подкрепа от страна на държавата за финансирането на

повечето социални дейности на ССБ.
Към думите на г-н Карафезов се присъедини и Веселина Стоилова от Варна, като акцентира върху
въпроса за техническите помощни средства и достъпната околна среда за незрящите. В тази посока
според нейното мнение, което едва ли някой би оспорил, Съюзът на слепите е длъжен да се бори за
промяна на нормативната уредба и установяване на стандарти за архитектурната среда и
приспособяването й към нуждите на хората с увреждания.
Тя предложи към програмата за дейността на ССБ да бъде добавено стартиране на законодателна
инициатива за трудовата реализация на хората с увредено зрение, каквато е практиката в европейските
страни, където законово съществуват защитени професии.
Катя Кряжева изказа благодарност на НЦРС и звукозаписното студио на ССБ и предложи към
помощно-техническите средства да бъде включено и закупуването на mp3 плейъри за хората с
увредено зрение, като средство за достъп до информация.
Не липсваха разбира се и критични изказвания, като например на пълномощника от Дряново Пламен
Семов, който като компютърен специалист обърна внимание върху незадоволителната поддръжка на
сайта на ССБ и поместената там информация, която по негово мнение не е обработена във форма,
която подобаващо да представя организацията ни. Той също така напомни, че на първото заседание на
Общото събрание бе взето решение да бъде създадена стратегия за жилищните комплекси на слепите.
Стефан Пенчев пък от своя страна предложи всички протоколи от заседанията на УС на ССБ, заедно с
взетите решения, да добият публичност, като или се поставят на сайта на ССБ, или се разпращат до
всички РСО, където съюзните членове ще имат достъп до тях. Той настоя това предложение да се
протоколира като предложение за решение на Общото събрание.
На въпроса за помощно-техническите средства Васил Долапчиев отговори, че в момента се водят
преговори с различни фирми, от които те да се закупуват на достъпни цени и да се предоставят на
желаещите съюзни членове за закупуване, а главният счетоводител на ССБ г-жа Янчева поясни, че
относно разходването на средствата от Републиканския бюджет за тифлотехнически средства няма
закононарушение, тъй като начините за разходването им са или чрез закупуване от ССБ и
безвъзмездно предоставяне на нуждаещите се, или чрез покупко-продажба, каквато е практиката, като
приходите завишават размера на субсидията.
Голяма част от фирмите, занимаващи се с търговия на помощно-технически средства предлагат много
високи цени за тях или предоставят стоки с твърде съмнително качество – това пък обясни г-н
Долапчиев.
По негови думи трябва да се ориентираме към азиатския пазар, като най-евтин, но за целта е
необходимо да се намери връзка със стабилни търговски партньори.
Имаше пълномощници, които категорично се изказаха против отчета в този му вид. Такова бе
изказването на г-жа Мардеросова, пълномощник от Русе. Имаше и обратни становища, че отчетът и
програмата за дейността на ССБ на практика няма как да бъдат по-различни и по-разнообразни от тези,
които се предоставят всяка година, поради това, че основните дейности на организацията на практика
си остават неизменни.
В крайна сметка се пристъпи към гласуване на предложенията, направени по време на дебатите.
По такъв начин към програмата за дейността на ССБ за 2009 г. бе добавена и точката протоколите от
заседанията на УС, КС и ОС с направените предложения и взетите решения да бъдат изпращани до
членовете на ОС на пълномощниците на ССБ.
В програмата залегна също така и провеждането на Национален конкурс по брайлова грамотност с
участието на миналогодишните победители в регионалните конкурси.
Друга добавка към програмата стана ангажиментът на ръководството на ССБ да влезе в контакт с БТК
и да лобира за безплатен или по-ниско платен интернет за незрящите хора в България.
След това пълномощниците приеха отчета за дейността на ССБ за 2008 г. и програмата за дейността на
ССБ и търговските му дружества за периода юли 2009 – юни 2010 год.
Без коментари бе приет и финансовият отчет на ССБ за 2008 г., който така или иначе вече е факт.
Като следваща точка от дневния ред на заседанието предстоеше обсъждане на отчета за дейността на
Контролния съвет на ССБ за периода юли 2008 – юни 2009 год.
През отчетния период Контролният съвет е провел общо 3 заседания, на които са били обсъждани
различни въпроси, един от които са резултатите от извършена проверка по проведения търг за

продажба на недвижим имот, собственост на ССБ, находящ се в град Дупница, както и на взетите във
връзка с това решения за преминаването от търг към преки преговори и обявяването на купувач.
След изслушване на всички членове на комисията и запознаване с цялата налична документация,
констатацията на КС е, че е допуснато нарушение на Наредбата за реда и условията за разпореждане с
недвижими имоти на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства, а именно
- не са извършени процедурите и действията, предвидени за продажба чрез преки преговори, не са
изпълнени изискванията по чл. 8 от наредбата - решението не е обявено, липсват публикации в местни
и национални ежедневници.
Обявата трябва да сочи, че продажбата ще се извърши чрез преки преговори. В нея трябва да има
определен срок за набиране на кандидати, посочени час и място. КС препоръча на УС и на комисията
да извърши на ново всички действия за реализиране на процедура за пряко договаряне, предвидени в
наредбата.
Контролният съвет предложи, а впоследствие УС, в присъствието на председателя на КС, обсъди и
прие промени в Наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти на ССБ и
търговските му дружества и разходване на получените средства и потвърди решението на Комисията
за продажба на имота в Дупница.
За допълнителни разяснения по извършена проверка на състоянието на рехабилитационната база в
Дряново на заседанието на ОС бяха поканени двама от експертите, привлечени отвън и участвали в
проверката.
Това бяха инженер Александър Димитров, представляващ фирма, занимаваща се със
строително-инвестиционна дейност и строителство на обекти и колегата му - специалист в областта на
инвестиционното строителство.
Тези двама специалисти са били поканени от КС на ССБ за извършване на проверка на организацията
на инвестиционния процес на базата ни в Дряново. При извършването на проверката им е бил
предоставена документация, отнасяща се до строително-инвестиционния процес и въз основа на която
да може да бъде извършена самата проверка.
След като се запознават с цялата налична документация и проект, по които е извършена съответната
дейност, и всички документи, свързани с тях от началото до настоящия момент, както и документите,
удостоверяващи извършените строително монтажни работи на обекта, заедно с фактурите за
извършените плащания, специалистите са предоставили становището си на възложителя, с други думи
на КС.
Тяхното категорично становище е, че по отношение на строително-инвестиционния процес и
организацията му, както и по отношение на текущото му изпълнение са налице редица пропуски.
Според специалистите самият процес не е организиран правилно – липсват количествени сметки, което
означава, че е работено на парче. В детайли инженер Димитров разясни на пълномощниците какви
именно документални пропуски са допуснати, което е довело до значителна загуба на средства, без
обектът да е пуснат в реална експлоатация.
До настоящия момент в сградата няма окончателно завършени СМР в нито една част от нея. Експертът
подчерта, че в никакъв случай не става дума за умишлена злоупотреба и присвояване на средства, но
въпреки това заяви, че става въпрос за безстопанственост и разхищение на средствата.
От всичките пояснения на инженер Димитров се наложи изводът, че повечето СМР, тъй като са
правени една по една в големи времеви интервали са се оказали нерентабилни именно поради факта, че
са извършвани поединично.
Логично е когато даден ремонт е недовършен, след време направеното да се разрушава. Очевидната
причина за това е перманентната липса на средства, което пък е следствие от неправилна
инвестиционна политика. Тук е налице и липсата на протоколи за спиране на дадена СМР, т.е. какво е
състоянието на обекта към момента на спирането. При наличие на такъв протокол след подновяване на
ремонтната дейност той вече е основа, от която се преминава към следващ етап от СМР.
По този начин в базата в Дряново според експертите са налети до момента около 600 000 лв., без тя да
е годна за експлоатация.
Инженер Димитров най-отговорно заяви пред пълномощниците, че тази сума е прекалено висока за
строителните дейности, извършени в базата, а за да заработи тя ще са необходими още средства,
точният размер на които в момента никой не е в състояние да назове.

Конкретната препоръка на експертите е да се възложи на фирма или физическо лице да направи на
място пълен и подробен опис на онова, което остава да се извърши. На база този опис се съставя
количествена сметка и се възлага извършването на СМР на фирма изпълнител, която е препоръчително
да е една, при необходимост работеща с подизпълнители, а не да се възлага на различни фирми, които
нямат връзка помежду си.
На много от документите фигурира подписът на г-н Янков, за когото малко от присъстващите изобщо
бяха чували. Г-н Долапчиев поясни, че г-н Янков е бил назначен от 1 януари 1992 г. на длъжност
инвеститорски контрол на обекта в Пчелище. Работил е като такъв до пускането на обекта през 2001 г.,
след което ССБ продължава да ползва услугите му.
След обстоятелственото изложение на инженер Димитров беше изслушан инженер Евтимов, завеждащ
капитално строителство в ССБ и имащ пряко отношение към проблема с рехабилитационната база в
Дряново.
Той заяви, че на първо място от 2001 г. до момента за СМР на обекта са изразходвани 401 579,15 лева с
ДДС. За довършването му са необходими 199 598 лева, като тази конкретна цифра е на база сключен
договор с два анекса към него със строителна фирма.
Евтимов разгледа нещата в ретроспекция, разделяйки ги на 2 периода. Първият е от 2000 до 2001
година, когато се взима решение за започването на ремонта на базата в Дряново. Първоначално
ремонтни работи на хотелската част са извършени, но не изцяло. Следва изготвянето на проект за
ремонт на останалата част, възложен на г-н Евтимов през 2002 г. Към този проект е налице
количествено-стойностна сметка и проектът е одобрен от главния архитект на община Дряново, налице
е и строително разрешение за обекта. Г-н Евтимов подчерта, че за текущия ремонт на хотелската част,
който все още е недовършен, не се изисква строително разрешение.
По отношение на фирмите-изпълнители са били поканени 3 такива, поради ограничения избор в
региона. Всяка от тези фирми предлага да извърши ремонти в определена сфера, според своята
компетентност и спецификата на дейността си. Договорени са и определени цени документацията за
които се намира при главния счетоводител на ССБ и по думите на г-н Евтимов не е била предоставена,
тъй като обемът й е твърде голям и не е била изискана.
След това дискусиите преминаха към отделни части от базата и много конкретика със строителна
терминология. Към г-н Евтимов бяха отправени различни въпроси, по които той даде обяснения.
Такива обяснения са приложени и към самия отчет на КС.
Това, което той категорично заяви е, че досега на обекта няма платена и неизвършена работа и че няма
извършени строително-монтажни работи на по-високи цени.
От всичко това налице е фактът, че близо 10 години базата в Дряново е в ремонт, чийто край изобщо
не се вижда, че в този ремонт са вложени много средства и не е ясно още колко ще са необходими и по
какъв начин ще се набавят за окончателното й пускане в експлоатация.
От изказванията на пълномощниците излезе, че отговорността пада изцяло върху г-н Евтимов, който в
случая е един служител на ССБ с дългогодишен стаж и опит. Като изпълнител на решения, вземани от
по-горестоящи, наложи се той единствен да поеме всички упреци и негативи.
Дебатите по казуса за базата в Дряново продължиха и на следващия ден, когато пълномощникът
Стефан Пенчев предложи като проекторешение Общото събрание да отмени решението на УС за
отпускане на средства за строителство на рехабилитационна база Дряново до изготвянето на
проектосметна документация и да задължи председателя на ССБ да възложи изготвянето на такава на
компетентни лица.
От Динко Атанасов постъпи предложение изготвянето на проектосметна документация да се възложи
на досегашната фирма, привлечена и взела участие в проверката на КС.
Обсъжданията се сведоха до следното:
Експертите да изготвят акт 10, което означава констатация на извършеното до момента;
Заедно с фирмата на Димитър Мандров, с която ССБ е работил последно и която и според експертното
мнение е извършила качествена работа, експертите да изготвят количествено-стойностна сметка какви средства и материали са необходими за окончателното завършване на СМР в базата.
Според мнението на Катя Кряжева обаче не би било правилно фирмата, извършила СМР да оценява
сама себе си и би следвало след експертната оценка да бъде обявен търг за фирма изпълнител, за да
бъде спазена процедурата. По мнението на г-н Долапчиев пък, след като е установено, че въпросната

фирма е извършила качествено работата си, няма причина тя да бъде подменяна, след изготвянето на
експертизата.
Предложенията, постъпили от пълномощниците бяха формулирани по следния начин:
Представители на фирмата, извършвала анализа на обекта, заедно с представители на фирмата, която
последна работи по него и инвеститорският контрол да изготвят акт 10 за констатации на извършеното
до момента и оценка на това какво още трябва да се извърши, на базата на който да бъде изготвена
количествено-стойностна сметка.
Това решение бе взето от пълномощниците на Общото събрание. Гласувано бе и решение за смяна на
инвеститорския контрол.
С това се премина към обсъждане на други теми от отчета на Контролния съвет.
Голямо внимание в него бе отделено на проверка, извършена в НЦРС Пловдив, но с гласуване
пълномощниците решиха тази част от отчета да отпадне, т.е. не я приеха.
Сериозно място в отчета намира и информацията за извършена проверка за резултатите и
целесъобразността от създаването на развойна база в Русе, обхванала периода от 2004 до 2008 г.
включително.
Всички са добре запознати с основанията за създаването на тази развойна база. Резултатите от
проверката недвусмислено сочат, че за няколкото години откакто съществува икономическият ефект
от нея е нулев, поради което КС настоява за незабавното вземане на адекватни мерки от страна на
ръководните органи на ССБ, в противен случай Контролният съвет счита, че инструментите ще бъдат
продадени за скрап, а машините на базата ще бъдат разпродадени на безценица.
В тази връзка препоръката на КС към УС на ССБ е да възложи на съответните специалисти да изготвят
и представят анализ на фактическото положение и перспективите, стоящи пред развойната база, след
което незабавно да се вземе решение за нейното реорганизиране или закриване.
В отчета са показани и резултатите от извършена проверка на закупената втора употреба втора поточна
линия за производство на то-капачки от „Успех Металкап-ССБ” ЕООД. Целта на проверката е
установяването по категоричен начин дали е пусната в експлоатация закупената линия, какви
количества капачки са произведени с нея и каква част от тях са реализирани. Тъй като по този пункт от
отчета темата бе повдигана неведнъж на заседанието и дискусиите се отнасяха в по-голяма степен към
обсъжданията на производствената дейност, тук ще ви запознаем само с констатациите от проверката.
Навлизайки в детайли около закупуването на линията и всички направени последващи инвестиции,
свързани с пускането й в експлоатация и позовавайки се на сегашното фактическо положение, в отчета
си КС категорично заявява, че към дата 17 март 2009 г. поточната линия не е произвела продукция за
реализиране на пазара, като според управителя г-н Ангелов причина за това е оскъдният технически
персонал, с който разполага.
В случай, че се докаже, че тази инвестиция е нечие поредно недомислие, струващо ни много разходи,
КС предлага на УС на ССБ да потърси най-строга отговорност от виновните лица. Ако инвестицията
се окаже неподходяща и няма шанс средствата да бъдат възвърнати, за минимизиране на
по-нататъшните разходи КС препоръчва да се вземат навременни и адекватни мерки за евентуалната
продажба на линията и ако се прецени, че моментът е подходящ, тя да бъде продадена на добра цена.
В отчета на КС е включена информация по различни жалби и сигнали от съюзни членове, по които КС
е излязъл с необходимите становища и е предприел необходимите мерки там, където има основание за
такива.
Част от тези мерки са залегнали и в програмата за дейността на КС за следващия период.
Констатирани са някои неточности в отчитането на разходваните средства, придобити от проекти, във
връзка с което КС препоръчва при реализиране на бъдещи проекти да има по-голяма прозрачност и
целевата група, за която той е предназначен, да бъде по-подробно запозната с отчитането.
Във връзка с постъпила до КС на ССБ докладна записка от управителя на Холдинга Веселин Мирчев,
КС препоръчва на председателя на ССБ за в бъдеще да се въздържа от извършването на действия,
които са от компетентността на друг орган.
Отчетена е и дейността на Регионалните контролни съвети през отчетния период.
В заключение Контролният съвет на ССБ декларира, че в изпълнение на дадените му от Устава
правомощия и в бъдеще ще продължава все по-задълбочено и отговорно да изпълнява приетата от XV
Общо събрание програма, както да контролира и изисква от останалите същото. Уверява, че ще работи

за повишаване на превантивния контрол по спазването и изпълнението на Устава, нормативните
документи и решенията на органите на ССБ, финансовата дисциплина, опазването и доброто
стопанисване на имуществото на съюза.
Пълномощниците приеха отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ, без частта му, отнасяща се
до НЦРС Пловдив, както и програмата за дейността на КС в периода юли 2009 – юни 2010.
Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД от
1.1.2008 до 31.12.2008 г. Обсъждане бюджета на ССБ за 2009 г.
Голяма част от въпросите, засягащи пряко стопанската дейност на съюза бяха обсъдени подробно при
разглеждане отчета за дейността на контролния съвет. Особено сериозни дебати предизвика отчетът за
извършената проверка на дейността на развойната база в Русе, която е част от самото холдингово
дружество. В хода на дискусията се потвърди убеждението, че базата не е в състояние да се
самоиздържа, но също така стана ясно, че и холдинговото дружество не може да поеме издръжката й.
По повод на тази дискусия управителят на холдинга г-н Мирчев даде пояснение и за кредитните
задлъжнялости на холдинга. Той обърна вниманието на пълномощниците върху много тревожния
факт, че „СЖ Експресбанк” изисква от дружеството до месец ноември да възстанови ползваните за
оборотни средства суми в размер на 860 хил. лв.. Причината за това неблагоприятно за нас решение на
банката се корени в занижените ни обороти, които минават през нашите сметки в банката. Това пък е
резултат от известната самостоятелност, която беше предоставена на предприятията, на петте
дъщерни дружества, за да могат самостоятелно да оперират на пазара и самостоятелно да закупуват
необходимите за производствената им дейност материали, и сами да реализират своята продукция, за
разлика от по-рано, когато по-голямата част от суровините и материалите на Шумен и Плевен са били
закупувани централизирано и оборотите по тези сделки са минавали през банковите сметки на
холдинга.
От тази година сумите, които преминават през тези сметки, са сведени до минимум. Банката
основателно търси своите гаранции за възвръщаемостта на ползвания овърдрафт.
„Сумата стои на моето внимание и лично мен сериозно ме притеснява” - каза г-н Мирчев. ”860 хил.
лева с падеж месец ноември, трудно могат да бъде погасени от стопанската дейност на холдинга.
Засега нещата са в ред, сумите се погасяват от постъпления от наеми от Пловдив в размер на 35 хил.
лева месечно и от тържищната борса в София. Както вече казах почти е невъзможно подобни суми да
бъдат осигурени от стопанската дейност. И това именно налага поставянето на въпроса за
необходимостта от продажби на имущество.”
Що се отнася до издръжката на базата в Русе тя е приблизително около 30 хил. лева месечно. Върху
дружеството тежат задълженията по ползваните кредити и овърдрафти, което прави осигуряването и
на тази сума напълно непосилно за холдинга.
Цялостният размер на кредитната задлъжнялост на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД е приблизително
около милион и шестстотин хил. лв. в това число и споменатите вече 860 хил. лв. дължима сума към
месец ноември тази година. Стойността на заложеното имущество значително надхвърля размера на
дължимите суми по кредитите. Тя възлиза приблизително на 3 милиона и 300 хил. лв. Обезпеченията
значително надвишават сумата на задълженията, защото обхващат целия период на използвания
кредит.
Понастоящем като обезпечения са заложени следните активи:
Линия за производство на винтови капачки - 596 хил. и 500 лв., литографска автоматична линия - 1
милион и 26 хил. лв., машина за производство на филтри - 32 хил. лв., машина за производство на ел.
изделия – 568 хил. и 410 лв., кароселни вакуум формовъчни машини – 47 хил. лв., шприцове и преси –
178 хил. лв., екструдерна линия за обличане на проводници - 80 хил. лв., машина „Рабофски” за
филтри - 510 хил. и 470 лв. и административна сграда в Пловдив – 300 хил. лв. В тези данни не са
включени обезпеченията по овърдрафта в Плевен. 600 хил. лв. са обезпечени със сградите и терена на
плевенското предприятие.
Същинската дискусия по проблемите на стопанската дейност започна със изказването на г-жа Соня
Иванова - управител на варненското ни предприятие. Тя изрази своето задоволство от протичането на

работата на Общото събрание и своето разочарование от някои виждания в писмото на г-н Градев за
по-младите управители и особено зрящите управители, които според него управляват своите
предприятия „некомпетентно и некадърно”. Г-жа Иванова изрази надежда, че критиката е
добронамерена и градивна и ще помогне за отстраняването на някои грешки, които неминуемо се
допускат в хода на работата. Според нея не трябва да започваме да се разделяме и да се
противопоставяме едни на други. Това се отнася и до тези, които във времената на криза и рецесия
продължават да ръководят стопанската дейност на ССБ. Варна няма никакви финансови задължения.
В продължение на двадесет години предприятието на ССБ във Варна винаги е превеждало толкова,
колкото е било необходимо и някак не е коректно сега да се поставя въпросът дали то трябва да
продължи да съществува.
”Към днешна дата нашето предприятие се е разплатило с всички свои контрагенти и всички
работници”.
По принцип тя е против да се продава съюзно имущество, но за съжаление към настоящия момент като
че ли това е единственият начин, по който биха могли да се набавят необходимите финансови
средства. Средства, с които да се даде финансова подкрепа на предприятията. От изказването на Соня
Иванова стана ясно, че предприятието във Варна няма кредитни задлъжнялости и изцяло се
самоиздържа. Тя помоли централата да възстанови дължимите на предприятието 320 хил. лв. И се
обърна към всички пълномощници с апел да вземат само разумни решения. Тъй или иначе в това
предприятие работят 30 незрящи и дори това да е само още поне за 2-3 години съвсем не е за
пренебрегване. Тези хора все пак няма да останат без работа, затова трябва да се даде поне глътка
финансова подкрепа на оставащите пет предприятия.
Методи Андонов, председател на регионална организация на ССБ Варна, изрази своето съжаление, че
толкова години ние все още не сме намерили социалния модел, за да настояваме пред държавата. И той
също смята, че трябва да се даде шанс на стопанската дейност - „пък, което предприятие оцелее”.
„Нашата задача е да създаваме условия за работа и за други дейности. Никога не трябва да се казва, че
това е таванът на слепите. Те са живи хора с интереси и не трябва да стоят затворени между четирите
стени”.
След него председателят на КС на ССБ г-н Маньо Алексиев каза: „В състоянието, в което се намира
Съюзът аз съм за стопанска дейност, но само на тези предприятия, които могат да се самоиздържат”.
Той посочи за пример кооперацията на слепите, която не дължи на никого нищо и въпреки това има
своя програма за преодоляване на кризата. Според него времето за такава антикризисна програма на
ССБ е настъпило и той оценява като пропуск липсата й към този момент. Той помоли председателят на
Съюза г-н Долапчиев да посочи поне една своя грешка, която да е допринесла за сегашното състояние
на стопанската дейност.
Пламен Семов - пълномощник от Дряново изказа своето недоволство от факта, че Дряново и Варна
всеки месец превеждат по 80 хил. лева на централата, а около 3 мил. лева са инвестирани в Плевен и до
тоя момент няма резултат. Той смята, че базата в Русе, след като не е самостоятелен стопански субект,
а е под шапката на управлението, всъщност е средство за източване на парите на предприятията, на
които произвежда инструменти. Със своето изказване, като даваше подробни примери за инструмент
излязъл 28 хил. лв., а бил дефектен, г-н Семов се опита да докаже твърдението си, но преобладаващата
част от пълномощниците не проявиха никакъв интерес към това с аргумента, че „това не е
производствено събрание”. Г-н Семов се опита да ги убеди, че при разглеждането на точката за
резултатите от стопанската дейност точно такива проблеми трябва да се поставят. Той все пак си
остана неразбран от мнозинството свои колеги.
Заседанието след почивката започна при кворум от 42-ма пълномощника. Пръв взе думата г-н Бончо
Бонев от Варна. Според него „най-важно в момента е да се съобразим с предупреждението на г-н
Мирчев за плащанията ни към банките през ноември. Ако затова не се осигури финансов ресурс,
всичките ни разсъждения да има или не стопанска дейност, всички дебати отиват на вятъра”. Той
предлага да се преразгледат решенията на УС за начислените на дъщерните дружества издръжки.
Аргумента за това свое предложение той вижда в настъпилите много и различни промени в
състоянието на отделните предприятия. Бонев настоява Общото събрание да приеме изрично решение,

задължаващо централата на холдинга да възстанови на „Успех” Варна сумите, които му дължи. Той
предложи, ако се прави документ за решаване проблемите по време на кризата, първо всяко дружество
да разработи своите виждания, съобразени с неговата специфика, и вече на тази база да се разработи
по-голям и цялостен документ от управителя на холдинга. Г-н Бонев смята, че е крайно време да се
преразгледа дистрибуторската политика по отношение на електроинсталационните изделия поради
съществуването на известни пропуски в нея.
Нина Нейкова - управител на „Успех” София започна своето изказване с информацията, че
предприятието вече е изчистило старите задължения към доставчици и държавни инстанции. Към
момента софийското предприятие не дължи нищо. Миналата година то е закупило със собствени
средства линия за производство на джобни филтри - едни от основните видове филтри, които се
произвеждат в него. „В това производство ние окончателно се наложихме като единствени
производители на такива филтри на българския пазар. Така, както е направен, представеният на
вниманието на пълномощниците финансов анализ не позволява те да добият истински точна представа
за състоянието и проблемите на предприятието. Тъй като и софийското предприятие, както и това във
Варна има много несвойствени, нехарактерни за едно промишлено предприятие задължения. И ако аз
можех да бъда освободена от тях от гърба на предприятието щяха да отпаднат значителни тежести.
Софийското предприятие също има своите проблеми, но благодарение на добрия екип се справяме
успешно с тях.”
Г-жа Нейкова изрази своето съжаление от отсъствието на г-н Градев, тъй като също се е почувствала
засегната от неговите квалификации и би било добре той да се аргументира по-добре. „Така или иначе
младостта ми мина в „Успех” и мисля, че каквото съм могла съм дала от сърце на това предприятие, и
сега продължавам да давам.”
Велик Атанасов - управител на пловдивското предприятие и председател на регионалната организация
на ССБ в Пловдив:
„Никога стопанската ни дейност не е изпадала в такава тежка ситуация, в каквато е сега. Най-тежката,
най-трудната, може да се каже на дъното сме. Моето виждане за излизане от това положение, с тази
тежка финансова задлъжнялост към банките, е само чрез продажба на съюзно имущество. Не можем да
избегнем това. Г-н Алексиев казва да не се продава, но да вземем за пример пловдивското
предприятие. То е заложено. Какво ще направи банката? Ще го продаде. Стойността, за която е
ипотекирано е 300 хиляди, а струва милиони левове. Ние сме така здраво хванати в този капан, че няма
накъде да мърдаме. Единственото разумно нещо, което можем сега да направим, е да продадем, за да
си изчистим задълженията към банките, да върнем дължимите на Варна и Дряново пари, да дадем пари
за оборотни средства на Плевен, за да им дадем възможност да се развиват и никакви кредити повече.
Само това е спасението.”
В процеса на дискусията пълномощниците се групираха около две основни позиции. Около първата
гледна точка се обединяваха тези от тях, които не можеха да се помирят с идеята за необходимостта от
продажба на съюзно имущество. Основна слабост на тази позиция бе това, че те настояваха, че трябва
да си осигурим необходимите ни парични средства, но не можеха да посочат как и откъде това може да
стане. Другите, застъпниците на другата гледна точка, приемаха факта, че без продажби на имущество
няма как да се получат необходимите ни финансови постъпления. И едните и другите обаче бяха
съгласни с това, че повече не трябва да се вземат никакви кредити. В унисон с тези настроения
прозвуча и предложението на г-н Спас Карафезов за налагане на мораториум върху всички
възможности за вземане на кредит.
Преди окончателно да се пристъпи към вземане на конкретни решения за продажби на съюзни имоти
пълномощниците трябваше да се ориентират по това за колко пари ще става дума, т.е. на каква сума
възлизат финансовите средства, които са необходими за удовлетворяване на най-неотложните
потребности. Тук вече дебатите нерядко се преливаха в шумни разправии, но когато става дума за
пари, особено за пари, които ги няма, винаги е така и колкото по-продължителен е дебатът, толкова
повече нужди преминават в раздела „Спешни и неотложни”.
При кворум от 51 присъстващи в залата пълномощници започна процедурата по приемане на
конкретни решения. И отново сериозна, много разгорещена, но едва ли чак толкова аргументирана
разправия се заформи по отношение на предложенията за това колко пари ще трябва да се осигурят за
предприятието в Плевен. Срещу необходимостта да му бъдат осигурени 600 хил. лв. за погасяване на

три кредитни линии беше отново лансирано предложението за обединяване на предприятията в Шумен
и Плевен. Дебатите се изостриха, тъй като стана ясно, че на практика се предлага да започва
преместване на току що напасналите се машини в Шумен.
Г-н Мирчев тактично обясни на пълномощниците, че лично той от техническа гледна точка не би
рискувал преместването на производството от Плевен в Шумен по причина на това, че настройките на
машините са толкова сложни, че сигурно ще са нужни поне две години. Неговото мнение е, че ако се
вземе такова решение реализацията му трябва да става бавно и постепенно, но на този етап от чисто
техническа гледна точка той е против. По отношение на ползваните овърдрафти той счита, че сумата
от 600 хиляди лв. трябва да бъде покрита, за да се приключи веднъж завинаги с банките, тъй като
лихвите по овърдрафтите са доста сериозни и са по-високи от лихвите по кредитите. Т.е. те вече не са
600 хиляди , а са станали повече, както коректно е посочил г-н Ангелов. 62 хиляди на година е само
лихвата, а главницата си остава. След доста упоритост и търпение до микрофона се дореди и г-н Тодор
Любенов. Той се изказа от позицията на бивш машинен техник, какъвто е бил дълго време:
„Знам много добре какво значи демонтаж на една машина. Ако я демонтираш и я преместиш на друго
място поне 50 процента от нея не стават вече за нищо. Тази машина, която е в Плевен вече е
монтирана, настроена и вече дава, макар и все още малки печалби, но те ще се увеличат.”
Така или иначе при първото гласуване мнозинството от пълномощниците отхвърлиха предложението
за предоставяне на 600 хил. лв. на „Успех” Плевен за погасяване на задълженията на предприятието
към кредиторите. От друга страна предприятието все пак се размина със закриването.
Г-н Стефан Данчев направи опит да защити предложението да се отпуснат на плевенското
предприятие 800 хил. лв., които са му необходими да покрие катастрофалния недостиг на оборотни
средства. Този недостиг не позволява на предприятието да си закупи необходимите му материали и без
тях то не би могло да продължи да работи. Той се обърна към членовете на Общото събрание с молба
да стигнат до по-разумна преценка. Тъй като пълномощниците вече отхвърлиха предложението за
първата сума за „Успех - Металкап”, ако сега не се приеме и предложението за сумата от 800 хиляди
лв. за оборотни средства - няма да може да се иска от това предприятие да продължава да работи. А
ние очакваме положителни резултати от него. Виждаме, че обемите на произведената и реализирана
продукция се увеличават и ако предприятието имаше тези средства печалбата щеше да бъде още
по-голяма. „Не дадохме 600, ако сега не дадем и тия 800 хил. лв., ние като орган не можем да търсим
отговорност за ниските резултати.” Пазарната ниша, която в момента плевенското предприятие
запълва със своята продукция, ако се премине към прехвърлянето му в Шумен, моментално ще се
заеме от конкурентните фирми, тъй като преместването ще отнеме поне година, година и половина.
Стефан Данчев апелира към членовете на Общото събрание да отпуснат поне тази сума като последна
и от тук нататък да търсят отговорност и високи постижения.
Главният счетоводител на съюза Роза Янчева поясни, че кредитът на плевенското предприятие е по три
овърдрафта. За това тя предложи да му бъдат отпуснати 200 хиляди, за да си покрива частично кредита
и 500 хиляди за оборотни средства.
И така, след този доста напрегнат дебат, пълномощниците приеха да се осигурят на предприятието в
Плевен 200 хил. лева за покриване на единия от овърдрафтите и 500 хил. за оборотни средства.
След продължителни спорове на практика по всяко предложение пълномощниците приеха решение,
според което сумата, която е необходима за покриване на най-неотложните потребности възлиза общо
на 3 милиона и 900 хиляди лева, разпределени както следва:
1 милион и 500 хиляди за покриване на кредита на холдинга. 500 хиляди на Варна за оборотни
средства, от които 320 хил. всъщност са задължения на централата към дъщерното дружество. 400 хил.
на Дряново за оборотни средства. 300 хил. на Шумен за оборотни средства. 200 хил. лв. на ССБ за
покриване на дефицит в бюджета и други разходи. 700 хил. на Плевен за покриване на овърдрафт и
оборотни средства и 300 хил. на софийското предприятие за извършване на неотложни ремонти на
общежитията.
Що се отнася до същинската дейност на предприятието г-жа Нейкова увери пълномощниците, че
„Успех Филлтър ССБ” ЕООД е в състояние само да си осигурява необходимите за работата му
оборотни средства. Така всички необходими суми бяха уточнени и утвърдени.
Със следващото решение Общото събрание упълномощава управителния съвет, след уточняване на
необходимите средства за довършване на станцията в Дряново, да осигури необходимите средства чрез

продажба на недвижима собственост.
След като бяха формирани размерът и разпределението на средствата за покриване на неотложни
нужди, логично трябваше да се стигне и до проблема за това кои обекти от съюзната собственост да се
предложат за продажба. С гласуване, в което взеха участие 47 пълномощника, Общото събрание реши
да се обявят за продажба следните обекти: Предприятието в Сливен - отчасти или изцяло - 39 гласа
"за". Предприятието в Кюстендил - 43 гласа "за". 7 парцела от имота в село Богомилово без блоковете
и магазина – 33 "за". Дом за стари хора в село Пчелище да се предложи да бъде закупен от държавата
или общината - 38 "за". Парцел и прилежащи сгради в „Успех” Шумен - 30 "за". Бивша пароцентрала в
Дряново - 40 "за".
С 30 гласа "за" Общото събрание даде мандат на управителния съвет за продажба на имоти,
надхвърлящи сумата от 2 милиона и 400 хиляди лв. до набиране на сумата от три милиона и 900
хиляди лв.
Г-н Долапчиев обоснова пред пълномощниците и следващото решение, което им беше предложено да
гласуват. С него, без да се подменят приетите от общото събрание приоритети, се цели да се даде
възможност да се вземат предвид всевъзможните промени, които могат да настъпят както и по
отношение на вече градираните приоритети на подлежащи на удовлетворяване нужди, така и по
отношение динамиката на пазара на недвижимите имоти. Ето защо беше предложено на
пълномощниците да дадат малко по-широки правомощия на управителния съвет при изразходването
на получените средства.
По този проблем Общото събрание реши:
Управителният съвет при ССБ при реализиране на всяка сделка да взема решение за изразходване на
средствата, съобразявайки се с решенията по предходната точка и моментните приоритети на
организацията и предприятията ни - 35 гласа "за".
По предложението на г-н Спас Карафезов за налагане на мораториум върху тегленето на кредити,
Общото събрание реши да се наложи мораториум върху тегленето на кредити на всички нива на
компетентност с 45 гласа "за".
След това пълномощниците преминаха към следващата точка от дневния ред, а именно приемане на
бюджета на Съюза на слепите в България за 2009 г. Г-н Долапчиев обясни, че размествания, с които се
цели да се увеличават приходи повече от тези, които са заложени в проекта, са практически
невъзможни. Той напомни, че проектът на бюджета е бил изготвен след продължителен диалог с
районните председатели. Диалоговият режим продължава да е отворен и той им благодари за
разбирането и затова, че са си направили бюджетите близки до миналогодишните. Оказа се, че въпреки
„продължителният диалогов режим” все пак започнаха дебати, свързани не с друго, а с предложения за
повишаване на разходната част на бюджета. Г. Генов от Пловдив отново постави акцент върху ниското
заплащане на сътрудниците на организациите и обяви безпокойствието си от възможността да ги
изгубим като сътрудници. В негова подкрепа беше и изказването на Любомирка Лазарова от Шумен.
Тя предложи да се повишат възнагражденията на сътрудниците на ТСО и РСО. Необходимите
средства могат да се осигурят като се намалят предвидените разходи за международна дейност. В
проектобюджета за международна дейност бяха предвидени 30 хил. лв. След като пълномощниците с
36 гласа утвърдиха прехвърлянето на средства от това перо, средствата в бюджета, които останаха за
международна дейност са вече само 10 хил. лв. Г. Желев от Хасково предложи да се увеличат само
хонорарите на председателите и сътрудниците на ТСО. При проведеното гласуване беше гласувано и
прието точно това предложение. Тук, струва ни се, се получи леко недоразумение, но решението си е
решение, независимо от заблудата. Увеличението влиза в сила от 1-ви юли.
По отношение на заложените в бюджета 10 хил. лв. за закупуване на помощни технически средства
Катя Кряжева и Живка Павлова предложиха с тях да се закупят бели бастуни и други най-необходими
неща, които да се раздават безплатно на нуждаещите се съюзни членове. Те получиха уверението на
председателя на съюза, че УС ще разгледа сериозно въпроса. Така се стигна до приемане на бюджета с
с 43 гласа "за".
При кворум от 45 пълномощника беше подложено на гласуване предложението на Ст. Пенчев за
провеждане на пето общо събрание през декември. "За" предложението на Г-н Пенчев гласуваха 7
пълномощника, "против" – 30 и 3-ма "въздържали се", с което предложението беше отхвърлено.
Предложенията за решения, които се съдържаха в огласеното пред пълномощниците писмо на г-н

Градев също бяха прочетени и подложени на гласуване. С 6 гласа "за", 27 "против" и 8 "въздържали се"
предложенията на Градев бяха отхвърлени.
С това дневният ред на четвъртото заседание на петнадесетото общо събрание на пълномощниците на
Съюза на слепите в България беше изчерпан и заседанието се закри.
Марина ПЕТКОВА
Димитрина МИХАЙЛОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ София
***
За по-малко от месец вокална група "Люлин", към РСО София бе поканена за участие и се изяви в две
надпявания и един музикален фестивал.
На 28 май самодейките гастролираха в село Голема Раковица на Спасова могила, където се надпяваха с
изпълнители на шопски фолклор.
Мероприятието бе проведено на Спасовден и по този случай всички се насладиха на традиционната
курбан чорба.
Групата изказва специална благодарност на служителката от читалището в селото за сърдечния прием
и топлото посрещане.
На 13 юни групата посети Асеновград по покана на председателя на ТСО Иван Шопов. Културната
проява се състоя при Араповския манастир, като в нея взеха участие и спортисти.
Третото участие на нашите самодейки бе във фестивал на художествената самодейност за хора с
увреждания от цялата страна, провел се в гр. Перник. Във фестивала взеха участие и самодейци от
организацията на сляпоглухите.
Опознай Родината, за да я обикнеш
На 20 и 21 юни членовете на софийската ТСО "Люлин" имаха възможност да се насладят на поредната
от перфектно организираните от председателя й Петър Йосифов екскурзии по маршрут София –
пещерата "Магура" – Белоградчик – Враца.
В прекрасно настроение потеглихме в съботната сутрин с предварително нает за целта автобус. Говоря
в първо лице, тъй като самата аз членувам във въпросната ТСО. Искрено се радвах на възможността да
се срещна и общувам с много свои стари приятели, с които от години не бях имала почти никакъв
контакт.
Дори лятната жега и хубавото време спомагаха за доброто настроение на всички и допринесоха за
удоволствието от прохладата на "Магурата", където направихме пълен преход с екскурзовод.
На следващата ни спирка в Белоградчик се намериха ентусиасти, които изкатериха пътя до скалите,
въпреки наистина високите летни температури, правихме и много снимки.

Приятната ми изненада беше още по-голяма, когато при пристигането ни във Враца, където нощувахме
в много хубав, нов хотел, всичко бе предварително организирано така, че нямаше нужда от попълване
на бланки и губенето на време на всички беше спестено. Именно тук си пролича организаторският
талант на Петър Йосифов, който предварително бе уредил всичко и ние просто получихме ключовете
за стаите си и веднага се настанихме.
Тук е мястото да кажа, по-точно да изкажа огромното си задоволство от обслужването и вниманието,
на което се радвахме от страна на персонала на хотел "Зора".
На организираната за всички вечеря имаше томбола, а за доброто ни настроение се грижеше
небезизвестният в нашите среди Димитър Захариев – диджей Митака.
На следващия ден автобусът ни откара до пещера "Леденика", където се проведе и спортен полуден, в
който имаше победители в спортните дисциплини, както и награди. Участниците се състезаваха в
теглене на въже, вдигане на гирички, скок от място и надбягване с чували.
На връщане посетихме Черепишкия манастир, след което направихме приятна разходка из Своге.
Макар и малко уморени, всички се върнаха в София много доволни и изпълнени с нови емоции и
впечатления.
В заключение бих искала да кажа, че председателят на ТСО "Люлин" не за пръв път организира
подобни екскурзии. Тези от приятелите ми, които са се включвали в предишни такива споделиха
задоволството си и разказваха много интересни и весели преживявания.
Всичко това говори, че г-н Йосифов е много добър организатор, а и работи с желание. През цялото
време той беше на разположение на всеки, който се обръщаше към него с дори и най-незначителен
проблем, поддържаше доброто настроение и никой от съюзните членове не остана по какъвто и да
било начин пренебрегнат.
Именно това е показател за работата на председател на ТСО - за това, че този председател не работи
през пръсти, а напротив, харесва работата си и я върши с желание и удоволствие.
Марина ПЕТКОВА

Бургас

На почивка в Шипково
И през това лято група от 54 души от ТСО Бургас отдаде предпочитание на почивната база на ССБ в
Шипковски минерални бани, ползвайки правото си на балнеолечение. Екипът, с които работи г-н
Хинков, който е управител на станцията, не пестеше усилията си почивката да бъде ползотворна за
всеки един от нас. Малобройният, но изключително работлив състав не ни посрещна без ведра усмивка
през нито един от всички 14 дни, които прекарахме в станцията. Към прекрасните битови условия и
вкусно приготвената храна нямаше забележки дори от страна на най-претенциозните.
За да бъде почивката ни максимално полезна и за телата, и за душевното ни състояние бяха
организирани екскурзии до Крушунските водопади, Троянския манастир и Орешака. През
впечатляващия с красивите си гледки Троянски балкан пътувахме с луксозен автобус. Ентусиасти от
групата по туризъм към СК “ВАЯ “ Бургас прибавиха към постиженията си старопланинския връх
Васильов, извисяващ снага на 1 490 м надморска височина. Той стана шестия български връх в
планинарската равносметка на бургаските спортисти с увредено зрение.
От своя страна най-запалените билкари увлякоха цялата група в отбелязването на Еньовден с
традиционното за празника събиране на билки и цветя, от които изплетохме красиви венци в прослава
на лятото и здравето. Изобщо отпускарското ежедневие беше белязано от активен отдих с разходки в
гората и посещения на плувния басейн. Посетихме също керамичния цех и църквата в Шипково. С
нетърпение, но и с мъничко тъга дочакахме предпоследната вечер, когато гала-вечерята бе белязана с
много тържественост, музика и танци.

Скъпи приятели и читатели на списание “Зари”, тук бих искала да напомня на всички, че е
изключително важно да съхраним почивните и рехабилитационни бази на ССБ. Години наред те дават
възможност за пълноценна почивка и възстановяване на голяма част от съюзните ни членове, които се
чувстват в тях като у дома си, благодарение на всеотдайността на техните екипи. Нека всеки от нас
според възможностите си да популяризира сред останалите съюзни членове станциите в Шипково и
Обзор, за да има повече почиващи. Те имат капацитет за целогодишна работа, а освен това приемат и
хора без зрителни увреждания. Ние отдавна се опитваме да наложим принципа на работа - “помогни си
сам, за да ти помогнат и другите.” А сред тези “други” искам специално, с огромна признателност да
спомена фирма “Ентуртранс”, осигурила ни и този път безопасно и комфортно пътуване с един от
най-луксозните си автобуси, което още веднъж ни показа, че г-н Ениз Ченгел е сред най-верните ни

приятели и постоянни спонсори. Също така добре работим в екип и винаги имаме подкрепа и
разбиране и от страна на дирекция “Социално подпомагане” в град Бургас.
Бургаската териториална организация на ССБ действително има много истински приятели, на които
можем да разчитаме, защото сме доказали и продължаваме да доказваме, че сме достойни и че умеем
да ценим истинските хора. Ще завърша с думите на баба Ванга: “Бъдете добри, правете добро, за да
има добро за всички.”
Бинка МОНЕВА

Асеновград

Станимашка светлина
Под този надслов Териториалната организация на слепите в Асеновград с председател Иван Шопов
вече трета година организира проява, с чиято мащабност и размах трудно могат да се съизмерват и
мероприятия, проведени на регионално ниво в системата ни. Само едно недоразумение попречи тази
чудесна изява да бъде отразена в съюзния ни орган още през миналата година. В замяна на това
местните медии – печатни и електронни – подобаващо отразиха събитието.

13 юни се оказа слънчев и топъл ден, изцяло подходящ за провеждане на събора в Араповския
манастир близо до Асеновград. Това е един от малкото манастири у нас, които са изградени в полето,
край аязмо. Сама по себе си инициативата на асеновградчани представлява преглед на спортната и
художествена самодейност на хората със зрителни увреждания от града и региона. Всичко говореше
за една добра подготовка, извършена от ръководството, като великолепният замисъл беше осъществен
благодарение на финансовата подкрепа на община Асеновград, отделила близо 2 хил. лв. за случая.

Празникът беше открит от кмета на града д-р Христо Грудев. Приветствие поднесоха и кметовете на
близките села Козаново и Златовръх, както и други гости. Това несъмнено говори за добрата
комуникация на местната ни структура с обществените организации и институции. От името на
софийската регионална организация на слепите поздравление към инициаторите направи нейният
председател Асен Алтънов, а от името на пловдивчани – членът на РУС и председател на ТСО
"Пулпудева" Георги Генов. Ана Таскова, дългогодишен активист от организациите на слепите и
сляпо-глухите, поднесе пита на кмета на Асеновград, приготвена лично от нея в знак на благодарност
за оказваното нееднократно съдействие и разбиране от страна на общинските власти. Празненството
беше осветено и от йеромонаха на манастира отец Киприян, който прочете молитва и поръси за здраве
всички присъстващи.

Самодейни състави – певчески и танцови, дуети и индивидуални изпълнители отблизо и далеч се
надпреварваха да забавляват присъстващите с прекрасните си изяви. Участие взеха певчески състав
"Люлин" – София, състав "Тракийски цвят" и вокална група "Здравец" от Пловдив, хор "Капитан
Петко войвода", представителна група от хор "Димо Хаджидимов" и обединен детски комплекс "Васил
Левски" от Асеновград, рецитаторска група от ТСО Харманли и редица други.
В спортните състезания своите умения и възможности показаха участници от Асеновград, Лъки,
Козаново, Садово, Първомай и Пловдив. Дисциплините бяха бягане на 60 м. – мъже и жени, тласкане
на гюле от място – мъже и жени, вдигане на гирички – мъже и жени, клякане до отказ и скачане на
въженце – мъже и жени. На победителите бяха раздадени награди – статуетки и грамоти.
Домакините се бяха погрижили и за богато угощение – тукашният хляб и вкусният курбан се усладиха
на всички. След чудесно прекарания ден се разделихме, пожелавайки на организаторите да
продължават и занапред създадената вече традиция, обогатявайки я с нови форми и инициативи и
разширявайки нейния обхват.
Георги ГЕНОВ

Добрич

На почивка в Търговище
27 май 2009 година. Група от 20 човека - членове на ТСО Добрич и техните придружители, пак сме се
събрали на гара Добрич. Отново ще пътуваме. Този път до профилакториум "Мисионис" СПА в
Търговище на почивка за 10 дни. През май 2008 година бяхме там и останахме много доволни.
Пътуването беше много весело. От купетата на влака се чуваха песни и смях. Всички бяхме оставили в
домовете си ежедневните грижи. Неусетно минаха няколкото часа от пътуването и пристигнахме на
гара Търговище. Там ни чакаше автобус, който бяхме уредили с ръководството на профилакториума.
Д-р Павлова и старшата сестра Христова ни посрещнаха с усмивка на уста като скъпи гости. На всички
ни беше измерено кръвното налягане и бяхме разпределени по стаите. Още вечерта се събрахме, пяхме
песни, разказвахме си случки от живота и вицове.
На другия ден отидохме при д-р Мирева - управител и гл. лекар на профилакториума, за разпределение

на процедурите. Оттук започна и нашият разнообразен живот.

Всеки ден беше изпълнен с много различни неща - процедури, разходки из планината, походи и много
песни. Ходихме да видим крепостта "Мисионис", "Белия кон", хижа "Младост" и много други места.
На 29 май отпразнувахме рождения ден на Еленка Димитрова. Беше много тържествено. Всеки от нас я
поздрави с много пожелания за здраве и дълъг живот. Връчихме и от името на всички ни подарък. Тя
остана много трогната.
По време на почивката един от нашите имаше много здравословни проблеми. Благодарение на грижите
на всички лекари и медицински сестри го върнахме в Добрич жив и здрав.
На 5 юни проведохме излет и спортен полуден в балкана. Дойдоха всички от групата, като се има
предвид, че имахме и младежи на 80 години. Денят завърши в заведение "Ловна среща" близо до
профилакториума. Там се почерпихме и си пожелахме все така да се събираме, да сме живи и здрави и
догодина пак да дойдем тук.
Паунка ПЕЕВА
Най-дългото хоро
Въодушевлението започна още в 7 часа пред Стоматологията в Добрич. Най-нетърпеливите завъртяха
хоро под звуците на акордеониста Петър и гайдаря Руско. В 8.00 ч. ръководителят на проекта Ив.
Тодоров с мегафона събра дошлите и обяви програмата за предстоящото събитие в местността
„Чашката” в Батовската долина. Натам се насочиха 5 големи автобуса, множество коли и микробуси.
Оказа се, че това събитие "Добруджанско хоро на Еньовден" е уникално по рода си тъй като за първи
път толкова много хора се заловиха на най-дългото хоро и възстановиха народните обичаи за Еньовден
- бране на билки, виене на венци.
Настъпи часът, в който от притихналата гориста местност се зададе в народна носия и байряк от билки
хореографът Иван Жечев, съпроводен от гайдата на Руско Христов. След наричания за берекет и
благоденствие и кратък ритуал той връчи Еньовския венец от билки на председателя на "ХобиСклуб"
Ив. Тодоров.
От своя страна Тодоров поздрави всички участници, които надхвърлиха 500 човека от 16 организации
на хора с увреждания и клубове на възрастни хора. Не бяха пропуснати и именниците Енчо Малев,
Енчо Борисов и Енчо Георгиев. Точно в 12.30 часа 4-те акордеона, гайдата и кавалът засвириха
най-популярната добруджанска песен ”Мило ми е, мамо, драго ми е, татко, в Добруджа да ида”.
Песента събра най-голямото добруджанско хоро на Еньовден, поведено от Иван Жечев.
Много кино и фоторепортери запечатаха моменти от добруджанската хубост.
Бистрата и студена вода дълго ще се помнят, както и прохладата от местността "Чашката", а набраните

билки, които всеки отнесе в дома си ще заредят със здраве семействата ни.
Добричките сляпо-глухи с призови места от международния фестивал в Перник
Паметни ще останат дните прекарани в миньорския град за нас добруджанци. На 20-и и 21-и юни 2009
в кв."Църква" на град Перник се проведе Фестивал с участието на 1 020 самодейци от страната и
чужбина. Участниците се съревновавахме в 18 жанра - стари градски песни, народен фолклор,
естрадни песни, рап, лично художествено творчество, инструментални изпълнения, индивидуални
изпълнения, живопис, дърворезба, ръчни плетива, танцови състави и др.
Сцената беше разположена сред живописната природа на парка. Участниците бяха на възраст от 7 до
88 години. Околността се огласяше от тракийски, добруджански, шопски и други мелодии. Носиите на
самодейците бяха от хубави по-хубави и символизираха особеностите на всеки район. Весели и
щастливи сияехме от удоволствие и забравихме за житейските трудности.
Най-радостното за нас бе, че състав "Антица" при РО на сляпо-глухите в Добрич спечели златен медал
в конкурса за стари градски песни. Поетично-музикалната композиция "Сърцето на Добруджа" в
изпълнение на Калинка Ковачева и Светла Маринова бе наградена с "Диплом 1-во място". Състав
"Родопи" при РО на сляпо-глухите в Кърджали спечели златен медал за народен фолклор. Дует
"Настроение" - Димка и Кирил Дамянови от Пловдив, получи сребърен медал. Георги Чернев от София
спечели първо място за лично творчество. Димка Дамянова получи бронзов медал за естрадна песен.
Първо място за лично творчество спечели и Кирил Дамянов.
За сетен път доказахме, че ние, сляпо-глухите, сме хора със силен дух, изключително талантливи и
умеем да се радваме и на най-малките неща в живота. А животът е такъв, какъвто си го направим сами
и ни се дава само веднъж - втори шанс няма.
Благодарни сме от сърце на домакините за перфектната организация и незабравимите мигове,
прекарани с приятели по съдба!
Калинка КОВАЧЕВА
Състав " Антица" на 5 години
На 1.07.2004 г. бе сформирана група за стари градски песни "Антица" при РО на сляпо-глухите в
Добрич. Именувахме я на Йовковата героиня Антица. Ръководител на състава стана Мария Паскалева дългогодишен педагог и читалищен деятел. Тя прие ангажимента с голямо желание. Два месеца
по-късно съставът грабна 1-во място от Националния фестивал на сляпо-глухите в Пловдив.
Оттогава досега съставът винаги печели първото място. През 2006 г. на Фестивала "Листопад на
спомените" във Варна спечели 1-во място и статуетка. На същият фестивал през 2008 г. беше награден
с "Диплом 1-во място". На Републиканския фестивал на хора с увреждания в Перник на 21.06.2008.
печели "Диплом 1-во място".
Съставът редовно взема участие във всички регионални и градски прегледи на стара градска песен, на
които се справя блестящо!
Благодарим от сърце на музикантите Валентин Славов, Валентин Георгиев, Станчо Станчев и певците
Мария Паскалева, Мария Андреева, Маргарита Димитрова, Гинка Русева, Златка Ганева, Ваня
Петкова, Светла Маринова, Георги Тончев и Добра Тончева!
Пожелаваме им от сърце здраве, лично и семейно щастие и още по-големи творчески успехи! Нека
продължават да съхраняват старата градска песен - песента, която е удоволствие. Песента, която казва
това, което думите не могат да кажат!
Калинка КОВАЧЕВА
Фоторепортаж от мероприятията:

Монтана

B град Монтана инвалиди, слепи, диабетици и глухи мериха сили в шахматен турнир. В обширния
кабинет на глухите на VI етаж в сградата на Общинската стоматология в Монтана 21 шахматисти с
увреждания доказаха, че спортът е еднакво достъпен за всички.
1-во място зае Димитринчо Найденов от Съюза на инвалидите в Монтана. Непосредствено след него се
класираха представителите на Съюза на слепите - Цветан Петков и Йордан Йорданов.
Марияна Лазарова Дамянова от Съюза на инвалидите се оказа достоен състезател и остави зад гърба си
мнозина от силния пол.
Турнирът протече под вещото съдийство на Генади Матеев.
И времето и обстановката допринесоха за приповдигнатото настроение на участниците и приятните
изживявания.

Всички участници получиха грамоти за участието си.
Животът, какъвто и да е той, е предизвикателство, което инвалидите са приели. Животът е игра и я
играят заедно, защото заедно са по-силни.
Снежана ГАВРИЛОВА

Кюстендил

Край "Трите буки"
На 4 и 5 юни 2009 в подножието на връх Руен, в хижата до местността "Трите буки", на 1600 м
надморска височина в Осоговската планина, се проведе третият шахматен турнир за купата "Пауталия
2009". В турнира взеха участие 6 отбора - от Кюстендил два и по един от София, Варна, Монтана и
Шумен. Турнирът бе организиран от спортен клуб "Пауталия" към РСО Кюстендил и с щедрата
подкрепа на общината в града.
На откриването на турнира кратки приветствия поднесоха заместник кметът на Кюстендил Надя
Качатова и завеждащата сектора „Младежки дейности и спорт” към общината Мая Лешчанска.
Изключително големите усилия, които бе положила председателката на спортния клуб "Пауталия"
Кънка Витова се увенчаха с успех – турнирът премина в оспорвани противоборства, в коректен и
приятелски дух. Примерът на Кюстендил вече е последван и от други областни центрове като Монтана
и София. Под вещото съдийство на В. Анев през двата дни се изиграха интересни партии с много
вълнуващи моменти. В крайното класиране най-висок резултат постигна отборът на Варна и спечели
за втори път купата "Пауталия". На второ място с добра игра се класира отборът на София, а на
почетното трето място с много всеотдайност и амбициозност застана първият отбор на Кюстендил. В
класирането по дъски на първа дъска златен медал завоюва Петко Пътев от София със 100% резултат –
5 победи от 5 партии. Сребърният медал бе за Александър Тодоров от Варна, а с бронзовия се окичи
Величко Петров от Кюстендил. На втора, трета и четвърта дъска златните медали завоюваха
представителите на град Варна Димитър Хинев, Стоян Ганев и Митко Георгиев.
При закриването на турнира наградите връчи председателят на ССБ Васил Долапчиев, като пожела на
слепите шахматисти да изкачват не само планински върхове, но и върховете в шахматното изкуство,
защото в тази игра много ясно проличава дали самочувствието на човека има покритие. Освен
победителите в състезанието имаше още един победител - възникналите нови и укрепналите стари
приятелства.

НАСГБ София

Време за равносметка
Когато завърши един определен период, винаги идва време за равносметка. За регионалната
организация на НАСГБ София това се случи на 20.06.2009 при провеждането на редовното
отчетно-изборно събрание.
От 45 членуващи в организацията ни на събранието присъстваха 23. Гости на събранието бяха
председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, координаторът на НАСГБ Светлозар Парапанов,
председателят на КС на НАСГБ Марина Спасова и председателят на РСО София към ССБ Асен
Алтънов. В деловия президиум зае полагащото му се място и почетният председател на РО София
Стефан Гергов.
Събранието премина в делови и конструктивен дух. За пореден път столичната организация показа, че
на нея са чужди помпозността и показността и че тя по много въпроси отстоява своята позиция, която
невинаги съвпада със становището на централното ръководство. В това отношение е показателен

примерът с изключването на Искра Влахова, поради некомпетентните решения на УС на НАСГБ и на
ОС на НАСГБ. След приключване на съдебните дела, които тя бе завела, се наложи отново да бъде
променян Уставът, а също и да бъде възстановена като член на НАСГБ.
Освен с тази промяна, отчетният период се характеризира и с още няколко промени. Поради
здравословни причини доскорошният председател на РО София Стефан Гергов се оттегли преди
изтичане на мандата и на неговото място бе избран Георги Чернев. А след изключването на Искра
Влахова УС на РО бе попълнен с Ивалина Донова. Наложи се и смяна на сътрудника на организацията.
Все още организацията няма свой клуб за офис за провеждане на събрания и на социални контакти.
Затова бе изразена благодарност на председателя на Националното читалище на слепите „Луи Брайл”
Спас Карафезов, който ни предостави салон за събранието и на Асен Алтънов за съдействието му при
много наши начинания, както и за предоставената ни възможност да ползваме Клуба на слепите на ул.
„Цар Симеон” №110. Макар че в момента сградата там е в ремонт, имаме обещание, че след
завършването му ще има едно кътче и за нашата организация.
Притеснителен е и фактът, че средната възраст на нашите членове е 67 години. Затова трябва да
положим усилия за привличането на още млади хора.
Нашата организация има значителни успехи при представянето на самодейци и спортисти на
фестивали и състезания в национален и регионален мащаб. Например миналата година на Първия
европейски фестивал на художествената самодейност във Варна Ивалина Донова и Симеон Зарев
спечелиха златни медали. Със златен и бронзов медал се окичи и Диляна Йосифова в надпреварата при
общофизическите дисциплини. А отборът ни по шах, съставен от Иван Митин и Андрей Аврамов,
завоюва сребърни медали. Засега изявите на наши членове са предимно индивидуални. Това важи и за
членуващите в литературния клуб „Вдъхновение” към НАСГБ Милка Василева и Георги Чернев, които
се представиха със свои творби в сборника „Искри в тишината”, издаден от същия този клуб. През юни
2008 г. на Втория национален фестивал на художествената самодейност на хора с увреждания,
проведен в град Перник, със сребърен медал бе отличен Георги Чернев за лично творчество.
На събранието бе изтъкната потребността на нашите хора от по-често организиране на сбирки, излети
и други подобни, за да може да общуват помежду си. В изказванията си интересни и разумни
предложения направиха Цветана Кошутанска, Николай Боев, Милачко Милачков и други. Така се
откри възможността пред новото ръководство да подобри дейността за стабилизиране и по-нататъшно
развитие на организацията.
Събранието избра единодушно за председател и за пълномощник на РО Георги Чернев и за членове на
УС Стефка Колева, Ивалина Донова, Жозефина Ценова и Недялка Русева.
Има всички предпоставки бъдещата дейност на столичната РО да се развива при по-добри условия в
името на осмислянето на живота на нашите толкова изстрадали членове.
Георги ЧЕРНЕВ

ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ Спомените на твореца

С поета и писателя Георги СТРУМСКИ разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
- Г-н Струмски, бих искала да ви попитам откога започнахте да пишете?
- Усилено започнах да пиша като гимназист. Това е естественото време на романтичното юношество,
когато всички момичета и момчета са поети. А по-късно вече през студентските ми години попаднах, а
след това станах и председател на известния литературен кръжок „Васил Воденичарски”. Кръжокът
беше създаден преди нас от поколението на Павел Матев, Давид Овадия, Иван Радоев и други, след
това от 50-та до 55-та ние продължихме неговата дейност. По това време в кръжока влизаха
тогавашните студенти Андрей Германов, Марко Ганчев, Любомир Левчев, Владимир Башев, Петър
Караангов, Михаил Берберов и още много други, станали известни по-късно, български писатели и
поети. Така че от гимназистките до студентските години бяха моите романтични години на младост и
на устрем към върховете на литературата. По-късно станах учител и пет години учителствах в
гимназии в Пирдоп, София и Кюстендил. След това започна моята редакторска работа първоначално в
радио „София”, а после във вестник „Пулс”, където бях главен редактор, издателство „Български
писател”, където като завеждащ отдел заместих Ангел Каралийчев. По-късно бях секретар на Съюза на
писателите, но не прекратих работата си като редактор. Бях редактор и зам. главен редактор на
списанието, което беше предназначено да разпространява българската литература в чужбина „Обзор” и
най-сетне бях и главен редактор на списанието за деца и юноши „Славейче”. И така двадесет и пет трийсет години учителство, редакторство, писане – това е накратко моят път. Написах трийсетина
книги за деца и юноши - поезия, повести, публицистика; и двайсетина книги за възрастни - поезия,
проза, публицистика.
- Защо започнахте да пишете за деца?
- Ами, защото в мен, в сърцето ми е живо едно момченце, Гошо се казва, от село Слокощица,
кюстендилско, което играе с приятелите си мач с парцалена футболна топка, играе със стъклени
топчета, пуска хвърчила към небето, тича до Струма, за да цели вълните й с камъчета, мечтае си да
стане учител по история. И този Гошко през целия ми живот винаги е бил до мен, отнасял се е
критично към това, което виждам, към хората, с които се срещам и след разговорите с този Гошко аз
съм написал моите трийсет - четиридесет книги. Той и днес продължава да бъде до мен. Все така
десетина годишен, с лунички, с щръкнали коси, все така любопитен. Много прилича на един любим
герой - „Наско Защото”.

Разбира се пиша за деца и юноши и заради това, че бях учител, а и когато бях редактор на различни
издания съм се срещал с проблемите на децата и младежите. Изучих историята на детската литература
в България, както и въобще нашата цялостна литературна история. И наистина познавам добре
проблемите на децата и младежите. Знам сладкото и горчивото на тези проблеми, сладкото и
горчивото на детската литература, сладкото и горчивото на първите стъпки в литературата, сладкото и
горчивото на първите стъпки на актьори, художници, музиканти, защото именно от първата стъпка
започва големият път.
Много от моите приятели, много от хората с които общувах и много от тези, на които помогнах да
направят своята първа стъпка станаха добри актьори, художници, писатели и поети.
- А не мислите ли, че съвременните деца коренно се различават от своите връстници отпреди двайсет
или петдесет години?
- Децата не могат да се различават коренно. Децата винаги и навсякъде са си деца. Част от
съвременните деца се различават от децата от моето и следващите поколения с това, че са малко
по-елементарно подготвени в душевната област. Малко са чели, малко са преживявали от големия
художествен свят на българските художници, писатели, композитори и артисти. И това ги прави
душевно по-бедни. Това са наистина само част от съвременните деца, които не са се докоснали до
образците на голямото българско, а и не само българско художествено творчество.
Аз съжалявам тези деца, защото те ще изживеят един беден живот, живота на тревичката, на
еднодневката, която се ражда сутрин и умира вечер, без да е успяла да разбере, че има и нощ след деня,
че има и друг живот, че има велики личности, велики революционери и поети, и тази тревичка ще си
отиде като смята, че не друго, а нейният живот е човешкият живот. Това разбира се не е така. За
щастие друга част от съвременните деца и вярвам, че между тях са и много от децата и внуците на
читателите на списание „Зари” живеят по-богат живот. Те са по-богати, по-богати със своето детство и
юношество, по-богати са и с това, че се докосват до големите образци на голямата българска
литература. Не искам да укорявам съвременните деца, но искам да предупредя тези, които днес растат
без божество, без вдъхновение, които живеят, без да имат контакт с големите произведения на
художественото творчество, че животът им наистина ще бъде много беден. Още по-голямото нещастие
се състои в това, че те самите дори няма и да разберат всъщност колко бедно живеят.
- Защо написахте книга за Ангел Каралийчев?
- В книгата за Ангел Каралийчев аз исках да размишлявам за трудния и славен път на един голям
български писател. Пишейки за Ангел Каралийчев, аз пишех за себе си. Пишейки за Ангел
Каралийчев, аз пишех за значимите български писатели, за техния сложен, много често драматичен,
понякога и трагичен творчески път.
С Ангел Каралийчев имах щастието да общувам като редактор в издателство „Български писател”.
Познавах се лично с него. Неведнъж сме пътували заедно из страната, за да четем пред децата наши
произведения. Познавах се и със съпругата му Вела Ушева, която през 1927 г. напуска голямата сцена
на Народния театър, за да застане на голямата Каралийчева сцена, за да вгради себе си и своя талант в
неговото художествено творчество. Това е една наистина „вградена невяста”, която застана до
Каралийчев. До него наистина стоеше една голяма българка, която му помогна още по-високо да се
извиси.
Ангел Каралийчев се е познавал с Христо Смирненски, с Гео Милев, Асен Разцветников, Йордан
Стубел, Елисавета Багряна, Дора Габе, Георги Караславов, Христо Радевски. Ето това е било неговото
обкръжение. С тези хора той е израствал и се е развивал. И аз, пишейки за Ангел Каралийчев, пиша за
неговото време - двайсетте и трийсетте години на века. Пишейки за него, аз се помъчих да възстановя
това време, тъй като аз го познавам само по документи, защото съм роден през 1932 г. И изучавах
времето по творбите на самия Каралийчев, по произведенията на хората от неговото обкръжение, по
други документи, които намирах в различни вестници и списания от този период.
Каралийчев започва своя път в литературата с произведение, посветено на Септемврийското въстание „Ръж” - едно от най-ярките произведения в нашата литература, което се нарежда редом до „Жертвени
клади” на Асен Разцветников и до „Пролетен вятър” на Фурнаджиев. Той издава още няколко
сборника с много впечатляващи разкази, но заедно с това разгръща дарованието си и на полето на
литературата за деца и юноши. Към него го привлича не кой да е друг, а един от нашите класици в
детско-юношеския жанр - Ран Босилек. Той е доловил още в първите произведения на Каралийчев

автора, който познава и българската и детската душевност и притежава „сладкия език” - необходим за
детския писател.
И ето, че веднъж той срещнал Каралийчев на площад "Славейков" и казва:
„Извинете г-н Каралийчев, защо не напишете нещо за моето списание?”
„Ама аз не пиша за деца, аз не мога да пиша за деца!”
„Можете Г-н Каралийчев, можете! Езикът ви е такъв сладък, хубав. Можете, вслушайте се в детството,
което носите в себе си и напишете.”
Каралийчев се замислил. Минал по „Раковска”, отишъл в университета, където бил студент по химия,
седнал на последната банка, но вместо да слуша лекцията по органична химия, потънал дълбоко в себе
си. Докоснал се до своето детство, до своята баба Тодора, до своя дядо, до своите братя и своята сестра
и само след няколко дни написва първите си разкази за деца, между които е и „Житената питка”.
Отнесъл ги в редакцията на Ран Босилек, а той потънал в работа, видял го колко се стеснява, взел
ръкописите и веднага започнал да ги чете. След няколко минути станал прав, подал ръка на
Каралийчев с думите:
„Г-н Каралийчев, добре дошли в света на детско-юношеската литература.”
След една година вече под редакцията на Дора Габе Ангел Каралийчев издава „Мечо” - неговата първа
книга за деца. И като от рог на изобилието започва да се сипят неговите книги за деца, неговите сто
книги, които с преводите им на чужди езици сигурно вече са станали двеста, а може и триста. И
тръгват приказки, оригинални и чужди, но преразказани от него. Пише разкази и повести пак за деца.
С всичко това той става един истински първенец на българската детско-юношеска литература и се
нарежда до най-бележитите й представители: Елин Пелин, Петко Рачев Славейков, Ран Босилек, Дора
Габе.
Авторът на толкова много книги за деца е имал две деца - едното момченце, което било кръстено Иван
на неговия баща, умира на седем месеца още преди да проходи, още преди да проговори. Второто дете
- Ането се ражда в друга квартира. Дора Габе предоставила на Каралийчеви своето малко таванско
апартаментче, което се намира над популярния и досега ресторант „Под липите”. Там се заселват те,
за да може детето им да расте близо до птиците, до гората, до природата. Ането е кръстена на
известната културна деятелка Ана Каменова, дъщеря на възрожденеца Михаил Маджаров. Кръщават
го на нея да бъде здраво, умно, да знае няколко езика и да разбира и обича целия свят. За нещастие и
Ането не живее дълго. На две години тя умира в ръцете на баща си, там сред зеленината на Борисовата
градина. Умира Ането, без да доживее да прочете повестта „Ането”, която баща й вече пише по това
време, без да прочете нито ред от всичко прекрасно, което баща й е написал за българските деца.
И по-късно, когато ходехме с него по различни четения децата му задаваха много въпроси - знаете
децата много обичат да питат. И сред многото нерядко се намираше и някое дете да попита: „А вие
имате ли деца?”. При този въпрос Каралийчев потъмняваше, тежка сянка минаваше по лицето му, но
той намираше сили и винаги отговаряше: „Да, имам! Всички български деца са мои деца!” Тази обич,
която Каралийчев не можа да даде на своя Ваньо и на своето Ане той щедро раздаваше на всички деца,
на децата от трийсетте и четиридесетте години, когато беше и моето детство, на децата от следващите
поколения, които обичаха и ще обичат хубавата книга, които ще вървят по дирите на сладката
приказка започваща с вълшебните думи „Имало едно време”.
- Непосредственият повод за нашия разговор е наградата, която съвсем наскоро получихте - наградата
за мемоари на Съюза на българските писатели. Тази награда ви беше присъдена за книгата „Ангел
Златоуст” - книга за Ангел Каралийчев. Колко време работихте над нея?
- За мен тази награда е третата, която получавам от Съюза на писателите за моето творчество, но за
мен тя е особено ценна, защото книгата заради която я получих е свързана не само с моя живот, но и с
живота на любимите ми писатели - Ангел Каралийчев, Дора Габе, Елисавета Багряна, Емилиян Станев,
за които именно става дума в тази книга.
Каралийчев почина през 1972 година едва навършил 70 години. Тогава аз написах една юношеска
книга, която беше книга за неговия живот и дело и която нарекох „Имаше един вълшебник”. Тази
книга аз посветих на неговата съпруга Вела Ушева - тази вярна и достойна спътница на големия
писател. Тя ми оказа неоценима помощ при работата върху книгата, защото ми предостави много
материали и ми разказа неща, които аз нямаше откъде да науча. Тя почина през 1979 г., но още докато
беше жива аз започнах да събирам материали за сегашната си книга. Книгата беше публикувана през

2008 г. Така че може да се каже, че върху „Ангел Златоуст” съм работил малко повече от трийсет
години.
- За Ангел Каралийчев са писали много автори. Кои произведения посветени на неговото дело са
най-ценни според вас?
- От това, което е писано за Каралийчев, а за него са писали всички български критици, аз най-високо
ценя книгата на Симеон Султанов, книгата, която написа Божана Константинова - дъщеря на Георги
Константинов, който беше един от най-близките приятели на Каралийчев, и спомените на Йовко Киров
- един от добрите негови приятели. За Ангел Каралийчев е писано много и много още ще се пише.
Смятам, че моята книга е достойна да се нареди редом до тази на Симеон Султанов. Неговата книга
има повече литературоведски характер, докато моята е в много по-голяма степен публицистична и е
предназначена за много по-широк кръг читатели.
- Изглежда, че четете много. Как намирате толкова много време за четене?
- Аз съм прочел хиляди книги. Още от детството ми едното ми око, дясното, беше увредено кривогледо, с другото виждах 50%. И с тези петдесет процента на лявото си око аз съм прочел хиляди
книги, обиколил съм цяла Европа и почти целия свят. Написал съм както виждате повече от 50 книги.
Редактирал съм стотици книги на млади, а и не само на млади автори.
- Кога намерихте време за всичко това?
- Ами, как кога? Ами, Каралийчев кога е имал време да напише сто книги? Има време за всичко. Човек
живее двадесет и четири часа, а аз ако е трябвало съм работил и по двадесет и пет. И в двайсет и петте
часа е имало време и за четене, и за писане, и за редактиране, и за пътуване, и за любов, и за омраза, и
за обществена дейност. Когато човек живее 70 - 75 години, време има за всичко. По-важното е да има
какво да каже на хората, да иска да им го каже и сърцето му да е пълно с богати и многообразни
впечатления, а моят живот беше наистина щастлив. Щастлив първо с това, че съм се родил в един
чудесен български край, края на Владимир Димитров - Майстора, на Стоян Венев, на Кирил Цонев,
Асен Василиев, Емануил Попдимитров. Щастлив бях да израсна сред значими български писатели.
Щастлив бях, защото имах възможност да пътувам из Русия и всички републики на бившия Съветски
Съюз, да пътувам в Германия и Англия, в Куба и Америка. Щастлив бях да се срещам с много хора, с
много писатели. Участвах в организирането на много писателски срещи. Познавах се лично и съм
общувал с много писатели от цял свят - Константин Симонов и Алексей Сурков, Янис Рицос и Никос
Казандзакис, с големия кубински писател Николас Гилен. За много от тези срещи сигурно ще напиша в
книгата със спомени, „Крила и корени”, върху която вече работя. Така че време съм имал и даже
съжалявам за това, че не съм написал и повече книги. Та какво толкова, стиховете например се пишат
докато ходиш по улицата. Стиховете се пишат наум, а след това се записват на пишещата машина и на
хартия. Виж прозата, статиите, публицистиката се пишат на пишещата машина и естествено се
обмислят много по-дълго.
Мисля си, че до голяма степен съм осъществил това, което съм искал, но съжалявам, че не успях да
направя и повече. Много съжалявам за това, че през 1989 г. след една несполучлива операция в
Клиниката на Фьодоров в Москва изгубих зрението на по-здравото си око. Бях отишъл там уж за
най-доброто, а стана така, че при една елементарна операция на перде изгубих зрението на окото, с
което виждах много по-добре. И после в една частна клиника в Лондон успяха да ми спасят другото
око, окото, с което виждах само 10 - 15 %. Здравото око, с което написах големите си книги вече го
няма, но и с болното око продължих да чета. Отначало с лупа с малко увеличение, после с по-голямо
увеличение, после с увеличение от десет пъти, а сега вече с никаква лупа не мога да чета. Виждам с
него, с него се движа и се ориентирам по улиците, но вече не мога да работя.
- А сега как работите?
- Чете ми жена ми. С нея четем вестниците и по-малки неща, а за по-големите материали плащам на
човек, една културна жена, която ми чете и на която диктувам това, което искам да напиша. През
последните пет - шест години работя изключително с помощта на тези две жени и смятам, че в
последните книги, които написах има частица и от техния труд. С тях работя и книгата, която може би
ще се окаже и последната ми книга, за която ви споменах - „Крила и корени”. Тя ще бъде в две части,
като първата е анкета с литературния критик Константин Младенов. Впрочем той беше приятел на
вашия бивш главен редактор Георги Братанов. Втората част ще съдържа различни фрагменти - мои
спомени, мои размишления за живота, за литературата, за приятелството, за любовта, за детската

литература и т.н. Надявам се да я приключа до края на годината и следващата година да се представя с
нея пред литературната общественост. Радвам се, че ще успея с второто издание на книгата за
Каралийчев и се надявам да успея да направя и второ издание на томчето със стихове за възрастни.
За жалост много от моите приятели и връстници, хора с които съм живял и общувал, починаха,
починаха и много по-млади. Владко Башев почина при катастрофа на 33 години, Пеньо Пенев се
самоуби в хотела в Димитровград на 29 години, на 29 години се нагълта с отрова приятелят ми,
най-големият писател на нашето поколение Андрей Германов почина от инсулт на 49 години,
приятелят ми Слав Христов Караславов почина на седемдесет, на вазовската възраст. А аз какво, скоро
ще достигна възрастта на Владимир Димитров - Майстора, за когото съм написал три книги и когото
заедно с Каралийчев обожавам. И друг път съм го казвал, че ако Каралийчев не беше писател, а
художник, той щеше да посегне към светлата палитра, към светлите бои на Владимир Димитров Майстора и ако Майстора не беше художник, а писател, той щеше да посегне към езиковата
съкровищница на богатия, крилатия език на Ангел Каралийчев. Така че годините, които аз вече гоня са
годините на Владимир Димитров - Майстора. Преди двайсетина години си купих една селска къща не
в моето родно село, а в село Шишковци, където Майстора е работил през най-зрелия си период в
продължение на двайсет и шест години от1924 до 1950 г.
Аз не пиша случайно за тези двама велики български творци. Написах за тях, защото независимо от
двайсетте години разлика във възрастта им те са душевно родствени. Каралийчев е роден през 1902 г.
а Майстора през 1882 г., но те са се познавали. Каралийчев е писал за изложби на Майстора, ходил е в
Кюстендил и в Шишковци. Така че, пишейки за тези двама душевно родствени хора, аз, макар и да съм
много по-малък от тях, се чувствам душевно родствен с Майстора и Каралийчев.

Бележка за Автора

ГЕОРГИ СТРУМСКИ е литературното име на Георги Асенов Йорданов. Той е роден на 25 ноември
1932 г. в село Слокощица, Кюстендилско.
Основното си образование завършва в родното си село в училище „Кирил и Методий", средното си
образование в Кюстендилската гимназия „Неофит Рилски", а висше - в Софийския държавен
университет „Св. Климент Охридски" по специалността български език и литература и втора
специалност руски език и литература. В Университета няколко години е председател на литературния
кръжок „Васил Воденичарски". Специализира литературознание при академиците Георги Цанев,
Пантелей Зарев и Петър Динеков.
Пет години е учител по литература в гимназии в Пирдоп, Кюстендил и София. След това работи
последователно като редактор в Националното радио, главен редактор на младежкия двуседмичник за
литература и изкуство „Пулс", завеждащ отдел „Детско-юношеска литература" на издателство
„Български писател", заместник главен редактор на предназначеното за чужбина
литературно-художествено списание „Обзор", секретар на Съюза на българските писатели по
международната дейност и главен редактор на литературно-художественото списание за деца
„Славейче". Пише за възрастни, за деца и юноши.
За възрастни е издал петнадесетина стихосбирки, между които „Две поеми", „Моите пролети и зими",
„Огънят, на който съм се грял", „Владения", „Син на Костадина", „Докато живея, докато обичам" избрано, „Рилска тетрадка", „Сред картините на Майстора", „Под листопад и цветопад" - избрано,
„Божествена искра живот" - избрано в две издания. Издава художествено-публицистични творби,
между които „Книга за Майстора" - в три издания, „Имаше един вълшебник" - в две издания, „Застават
синовете до бащите", „Големият малък човек", „Техни величества децата", „Земята на огъня",
„Гъливер и Лилипутия".
През 2007 г. издателство „Пропелер" отпечата сборника „Майстора”, в който бяха събрани,
преработени и допълнени белетристичните, поетичните и публицистичните произведения на писателя,
посветени на големия художник.
Издателство „Български писател" през 2008 г. отпечата „Ангел Златоуст" - книга за живота и
творчеството на Ангел Каралийчев. Голяма част от творчеството му е предназначено за деца и юноши.

За тях е издал повече от двадесет стихосбирки и картинни книжки, сред които „Три писма", „Слънце,
дай ръка", „Горната земя", „Писма до твоето детство", „Детелина" - избрано в две издания, „Бяло,
зелено, червено", „Рисувам своята родина", „Космонавт хиляда и едно", „Големият и Малкият",
„Портрети на момичета и на момчета", „Дете с ябълка", „Песен, Приказка, Палитра", „Гатанки,
броилки, въртележки", „Българчета" - избрано, и повестите „Наско Защото" в три издания,
„Художникът и слънцето" - повест за Владимир Димитров - Майстора преди да е станал Майстор - в
четири издания, „Великото преселение на децата" и „Безсмъртният отряд".
Като дългогодишен председател на секция „Детско-юношеска литература" в СБП е участвал активно в
организирането на традиционната Седмица на детската книга и изкуствата за деца и юноши. Заедно с
образцови учители и университетски преподаватели е съставил редица литературни сборници и
учебници по литература за ученици от първи до седми клас.
Като секретар на Съюза на писателите по международната дейност е посетил повече от петнадесет
страни, за да подписва двустранни договори и да участва в разнообразни форуми, фестивали и
чествания. Посрещал е или е съпровождал из нашата страна известни чуждестранни творци, между
които Назъм Хикмет, Азиз Несин, Янис Рицос, Менелаос Лундемис, Рита Буми Папа, Микис
Теодоракис, Иля Еренбург, Алексей Сурков, Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Дмитро
Павличко, Валентин Разпутин, Сергей Михалков, Агния Барто, Юрий Трифонов, Лев Озеров, Евгений
Евтушенко, Андрей Вознесенски, Роберт Рождественски, Нил Гилевич, Едуардас Межелайтис,
Владимир Соколов, Булат Окуджава, Маргарита Алигер, Амрита Притам, Джани Родари, Алдо ди Яко,
Ахмад ал Ахмад, Владимир Солоухин, Василий Фьодоров, Николас Гилен, Николай Федоренко, Ерве
Базен, Пиер Гамара, Джеймс Олдридж, Джон Чийвър, Уилям Сароян, Гор Видал, Ласло Наги, Ян
Козак и др.
Участвал е в подготовката и провеждането на първите Международни писателски срещи в София под
мотото „Мирът - надежда на планетата", а така също - в организирането и провеждането на първите
Международни детски асамблеи „Знаме на мира".
Получавал е литературни награди от Съюза на писателите, Софийската община, алманах „Струма" и
Министерството на отбраната. Носител е на голямата награда на Министерството на образованието и
науката на името на Петко Р. Славейков за стихосбирката „Портрети на момичета и на момчета".
Международният съвет по детска книга го е отличил на конгреса си в Токио с почетен диплом на
името на Ханс Кристиан Андерсен.
Произведения на писателя са превеждани на различни езици. Дългогодишна и ползотворна творческа
дружба го свързва с мнозина художници и композитори от различни поколения.
Писателят е носител на ордените „Кирил и Методий" - 1-ва степен и „Народна република България" 1-ва степен.
Георги Струмски е удостоен със званията „Почетен гражданин на Кюстендил" и „Заслужил деятел на
културата".
Литературни портрети за творчеството на Георги Струмски са включвали в свои книги Николай
Янков, Петър Димитров - Рудар, Цветан Ангелов, Иван Спасов, Юлиян Йорданов, Благовеста Касабова
и Тодор Янчев. Рецензии за отделни книги на писателя са публикували в литературния печат Ефрем
Каранфилов, Николай Янков, Петър Димитров - Рудар, Леда Милева, Асен Босев, Симеон Хаджикосев,
Васил Колевски, Симеон Янев, Юлиян Йорданов, Димитър Танев, Атанас Свиленов, Христо Стефанов,
Александър Миланов, Александър Спиридонов, Александър Пиндиков, Наташа Манолова, Ваня
Бояджиева, Нина Пантелеева, Людмила Григорова, Иван Спасов, Пенчо Черняев, Божанка
Константинова, Татяна Цонева, Нора Николчина, Георги Черняков, Деко Василев, Велин Георгиев,
Любен Блажиев и др.

Интервю без микрофон

Публикуваме откъс от новата книга на Георги Струмски “Ангел Златоуст”, която е посветена на
живота и творчеството на Ангел Каралийчев.

Посрещнах Ангел Каралийчев пред входа на Националното радио. Трябваше да му се извади пропуск
и двамата да се запътим към студиото, определено за записа.
В коридора пред студиото няколко колежки ме изтласкаха вежливо, наобиколиха слисания писател и
насочиха микрофоните на портативните си магнетофони към устата му - искаха да вземат интервю.
Въпросите им се надпреварваха, заглушаваха се един друг.
Каралийчев се беше посъвзел от неочакваната атака.
- Вие по-точно с кого искате да разговаряте - рече той, - с писателя или с общественика, с преводача
или с разказвача на приказки? Или може би искате да разговаряте с един застаряващ и омаломощен от
въпросите ви мъж?
Журналистките все пак успяха да изтръгнат от устата на Каралийчев един отговор на въпроса кои са
най-черните дати в българската история.
- Мисля, че и вие ги знаете, но щом искате, ще ви ги повторя. Те са две черни дати. Едната е през 1396
година, когато страната ни окончателно попада под безпросветното робство на османлиите. Втората аз

съм я преживял и добре я помня - това е черният 27 ноември, 1919 година, когато в парижкото
предградие Ньой Стамболийски, тогавашният министър-председател на България, бе унизен да
подпише Ньойския договор. Така страната ни бе затрупана за десетилетия напред с непосилни
репарации, а от България бяха откъснати живи части - Добруджа, Вардарска Македония и Тракия.
Спасих Каралийчев от повече журналистически въпроси, като му пробих път до звукозаписното
студио.
След час коридорът, за щастие, беше пуст. Нападателките с микрофони бяха отлетели към други
жертви.
Излязохме на булеварда, но не продължихме към моста на Перловската река, а навлязохме в
прохладните сенки на парка. Приседнахме на закътана пейка. Септемврийският ден беше спокоен и
ведър, както е спокойна и ведра есента в София. До нас не достигаше тътенът на булевард „Драган
Цанков". Не бързахме за никъде.
Каралийчев остави голямата си чанта до пейката. Скръсти ръце пред гърдите си и радостно зарея
погледа си в зашеметяващата зеленина, която ни заобикаляше.
Разговорът ни лъкатушеше между различни теми, повече или по-малко важни. Дългите паузи се
изпълваха с песента на невидими птици, скрити в клоните на дърветата.
В мрежата на паметта ми от този разговор се заплетоха три възелчета, които съхраних и запазих до
вечерта, когато можах да се наведа над бележника си. Поставих и свои заглавия на трите възелчета „Розата", „Стихотворение от Кирил Христов" и „За критиката". Разплитам ги сега върху страниците на
книгата си - тези редове са ехо от оня разговор и три мигновения от тогавашния септемврийски ден.
1. РОЗАТА
Каралийчев разсъждаваше на глас:
- Учителят може да възпита и да съхрани в душите на младите разбиране и обич към художествената
литература. Учителят също така може да убие тази обич. Има примери и за едното, и за другото.
Достатъчно примери има.
Главната причина за убиване на тази обич е, когато след емоционалното изживяване при прочитането
на литературното произведение, учителят започне бъбриво и неумело „да обяснява" творбата на
писателя. Разглобява я на части, като че ли тя е някаква машина. „Анализира" я с такива граматикарски
термини и похвати, че унищожава емоционалното преживяване.
Емоцията у ученика се изпарява, остават само досадата и безразличието. А още Ушински е казал:
„Възпитание, което се грижи изключително за ума, прави голяма грешка, тъй като човекът е повече
човек в това, което чувства."
Каралийчев онагледи разсъждението си с една поетична миниатюра, която го беше впечатлила:
- Момчетата от един клас си имали развлечение - една голяма лупа. Те разкъсвали разцъфналата и
уханна роза, за да я сложат под увеличителното стъкло. Под лупата розата загубвала своята хубост,
ухание и смисъл - повяхвала и умирала... Розите на изкуството трябва да се вдишват, а не да се
препарират „грижовно и неловко".
2. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ КИРИЛ ХРИСТОВ
Обичам да пътувам из чужбина и много съм пътувал - рече Каралийчев. - Но да живея в чужбина ми е
невъзможно. Така съм устроен - още на десетия ден нещо отвътре властно ме влече към България.
Вчера в някаква папка на бюрото си намерих отдавна откъснато и забравено листче, на което имаше
кратко стихотворение на поета Кирил Христов. Той беше добър познайник на Вела и Елена Ушеви.
Разбира се, познавах го и аз. Човек с чепат характер и с остър език, Кирил Христов беше доста
конфликтна личност. Кой прав, кой крив, не зная, но той, обиден на нашата действителност, напусна
през тридесетте години България и дълго време живя в Германия и Чехословакия. Доколкото знам, там
създаде и семейство. Сърцето на този иначе суров и гневлив човек обаче е трептяло с болка по родния
край. Шестнадесет години емигрантство не е лесна работа. От стихотворението в паметта ми се вряза
последният томителен куплет:
Как чудотворно би зарасла рана, как грейнали би слънце и простор, да зърнех аз отнякъде Балкана,
макар и през решетка на затвор.
Бе написана отдолу и датата - 1934-1937 г. Един добър поет - рече Каралийчев - би завършил строфата

си с третия стих - „да зърнех аз отнякъде Балкана... Но Кирил Христов е отличен поет. И той добавя и
четвърти стих, който извисява до божествени висоти болката му: „...макар и през решетка на затвор".
3. КРИТИКАТА
В чантата, оставена до пейката, Каралийчев носеше машинописния текст на бъдещата си книга
„Подрумчета". Същия ден трябваше да го предаде на критика Любен Георгиев и на издателство
„Народна младеж".
Прочете ми няколко от „подрумчетата". Съгласи се да си препиша едно, което ми допадна много.
„Подрумчето" за бай Вичо Атанасов, народен певец.
Бай Вичо беше гост на Писателския съюз. На тази среща старецът ни разказа как веднъж като изпял
новата си песен, казали му:
- Хубава ти е песента, само че е много нагласена. На това Вичо отговорил:
- Момата, когато тръгне на хоро да се показва на хората - и тя се наглася и кичи, че песента ли да не е
нагласена?
Има какво да се поучат от думите на бай Вичо ония писатели, които вадят от литературната си пещ
недопечен хляб и тичат да го продават на издателствата. Книгата трябва да бъде така нагласена, че да
хване очите и душата на читателя!
Каралийчев прибра ръкописа на „Подрумчета" в чантата си. Изправи се и се усмихна:
- Е, какво? Колежките ти останаха в коридора пред радиостудиото, а ти направи с мене едно интервю
без микрофон.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”

във връзка с публикуваната в брой 5 на сп.”Зари” жалба от Лиляна Добрева Русева
Не зная дали би могло да опровергавам лъжи и доноси, тъй като всичко написано в жалбата не
отговаря на истината. Учудващо е как един човек може да събере толкова злоба и завист в себе си.
Относно отпусканата помощ от ССБ по проект, а именно 10 % от членския състав да получи пакет с
продукти, ръководството на ТСО „Оборище” се съобрази с изискванията по заповедта, а именно да
получат пакети самотни, социално слаби, тежкоболни. При цялото ни желание не бяхме в състояние да
удовлетворим всички нуждаещи се. На заседанието, на което се решаваше на кого да се отпусне
помощта, г-жа Л. Русева отсъстваше. Сътрудничката ми я търси няколко пъти, но не я откри. Срокът за
предаване на списъците беше кратък. Г-жа Русева ме обвинява, че съм виновна за разпадане на
читателската група, въпреки че аз съм тази, която помолих г-н Карафезов да осигури четец и то в
нашия приемен ден. Г-н Карафезов се отзова с удоволствие на молбата ми и изпрати Сашка
Дюлгерова. За съжаление желаещите постепенно намаляха и групата се разпадна.
Кръвното налягане на съюзните членове се измерваше във вторник от 13,30 ч. от г-жа Ватева, не от
г-жа Русева, както тя твърди.
Намаляването на членския състав не е по моя вина, а затова, че голяма част от членовете преминаха в
ІІІ група. Само 2-ма души се преместиха по желание в ТСО „Възраждане” /Анка Лефтерова и Гето
Велков/, други починаха. По-голямата част от нашата организация са възрастни хора.
Не е вярно и твърдението, че сме водили на отчет “мъртви души”. Своевременно сме отписвали
починалите, след като сме били уведомени от близките им.
Не е вярно също, че съм присвоявала суми при организирането на екскурзии. Напротив винаги съм
осигурявала по-ниски цени, което могат да докажат пътуващите. Например екскурзията до Рилски
манастир, Рупите, Петрич и Солун – цената беше 120 лв., а аз уредих да платят по 87 лв. Посещенията
на музеите също уредих да бъде безплатно за нашите членове. Колкото до обвинението, че аз пътувам
безплатно, то е привилегия за всеки организатор на групи и е за сметка на туроператора, а не за сметка
на пътуващите.
Относно обвинението, че съм се представяла като директор със секретарки на Шипковски минерални
бани е абсолютна лъжа. Напротив г-жа Л. Русева с приятеля си странеше от групата ни, което могат да

потвърдят М. Пеева, В. Бонева, Р. Шопова, Г. Иванов и др.
Не отговаря на истината и обвинението в злоупотреба с продукти от спонсори. Имам фактури и
списъци с подписи на получилите помощи. В тях фигурира и името на г-жа Л. Русева.
На заседанията при обсъждане на парични помощи за членовете г-жа Русева винаги се е изтъквала
като най-нуждаеща се и искаше всяка година да й се дават такива. В момента, в който й се отказа
парична помощ, имайки предвид, че има много по-нуждаещи се от нея, тя се обърна срещу мен и
започна да злослови.
Чиста измислица са и отрицателните й изказвания на годишното отчетно събрание проведено на
24.10.2008 година. Това се потвърждава от изказалите се членове след нея: Л. Илиева, Данка
Даскалова, Теменужка Данкина, Надка Христова, М. Пеева и др., отразени в протокола. Тъй като не
получи подкрепа на твърденията си, г-жа Л. Русева напусна събранието преди края му.
Предложението за моето награждаване е от ръководството на ТСО „Оборище” с докладна записка
подписана от всички членове на УС, включително от г-жа Русева. Същата, която твърди, че е с богат
организационен опит като член на ръководството, а с нищо не е допринесла за организацията.
Колкото за преизбирането ми за председател, това е дело на присъстващите на общото събрание, които
са оценили моите организационни качества и образователна подготовка.
Смятам, че е под достойнството ми да се занимавам с подобни клевети и да слизам на нивото на г-жа
Русева.
С УВАЖЕНИЕ:
Милка ИВАНОВА
София, 17.06.2009 г.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ Носителят на литературната награда "Георги Братанов" за 2009 година в
раздел "Проза" Илия Богданов.

Илия Богданов е издал десет книги с белетристика, между които романите "Курортно селище" и
"Възкресенията на Елица" (отличен с наградата на Съюза на българските писатели), повестта
"Шапката на Мадам", сборниците с разкази и новели "Нещо си отиде" и "Бели пламъци".
Завършил е ВИФ, днес НСА, и право в Софийския университет. Известно време работи като треньор и
юрист, след което четиринайсет години е отговорен и главен редактор на популярното в миналото
списание "Антени".
През пo-голяма част от годината живее в родното си село Ракита, община Червен бряг.

Публикуваме откъси от наградения роман на Илия Богданов - "Шапката на Мадам 2".
Мадам и другите
Този герой, рецидивистът, е малко "показван" в бългapcкaтa литература и то главно като "поддържащ
образ". В частност Мадам не е непознат за пo-възрастното поколение читатели. През далечната 1986
год. издателство "Български писател" издаде повестта "Шапката на Мадам" в голям и за онова време
тираж. Мадам е престъпник-рецидивист, или както сам казва - пандизчия. Но при допира му с добрите
и честни люде в изтерзаната му и противоречива душа бързо покълва доброто; нещо
сантиментално-българско има в опиянението му да съгражда. Мадам и неговите съвременници по
"професия" нямат нищо общо с днешните рожби на демокрацията - мутрите. "Щото за артистичния
професионалист - изповядва той, - за човека с въображение, място на терена няма да има... Почнат ли
да се сдружават в банди и фамилии колегите, намеси ли се и политическият интерес, играта много
загрубява, става напечено. Без мене, мадам!" Неговото желание е било винаги да бъде смел, красив и
свободен. И в същото време действията му са нелогични, необясним е инстинктът му да извърши нещо
нередно, противозаконно. Неговият свят няма нищо общо с нашия. Той прави това, което ние мечтаем!
Жълтите обувки с високото токче
Бай Желязо и как Неца ме обичаха като син, чувствах го това, мадам. Само за обичта им днес си
спомням. Абе, паметта няма милост - трие се като магнетофонна лента. Имало е добро, зло, човек, a
вече го няма. Ала помня жената, която за първи път обикнах - знаеш, първата любов се помни до гроб.
И днес сърцето ми трепва, като си помисля колко много я обичах и как тя затри тая любов, превърна я
в горчив спомен, в който се мяркат само едни жълти обувки с високо токче. И направи това само с
две-три сакати приказки. Вече лицето й го няма, в паметта ми звънтят само тия недомислия.
Бях излязъл от пандиза с бон и половина в джоба. В ония времена това бяха мангизи! Ти знаеш, мадам,
как ако яко бачкам и винаги излизам в цивилизацията баровец. Реших: Я иди, Мадам, в по-голям град,
заводи има, строителство - колкото щеш. Все ще те вземат на работа някъде, а и общежитие може да ти
дадат. Пък, викам си, да се спастря от нашего брата - знаеш, патил си, съберем се, напием се от
сантимент, разциврим се над гopката си съдба - и белята готова.
Не е за вярване, ама всичко стана по ноти - работа намерих, влязоха ми в положението, в общежитие
ме курдисаха. В него се запознах с тая жена - млада и разведена. То не аз се натиснах, тя ми даде
иширет. Почнах, без да влагам кой знае какъв ентусиазъм. А се олях, не, кофти дума е тая - влюбих се!
Животът с нея ми изглеждаше бижу. Щом я нямаше при мен (тя се казваше Лидия, Лидка й виках),
побърквах се да я мисля, боях се дори нещо да не й се случи. То това не бе мислене от грижа, ами
страдание, болест. Не можех да допусна дори за миг, че някога ще живеем разделени. В такива
самотни часове толкова се измъчвах, че не ядях. Отслабнах бе! Ходех като въртоглава овца, cякaш в
тежък махмурлук бях изпаднал.
Лидка не беше красавица, a, даже сега преценявам, че беше малко грозничка. Много съм си блъскал
мисълта през самотните пандизчийски години, та да разкрия кoe бе онова нещо, което ме теглеше и
привързваше към нея. Не мога да разбера тая магия. По тая причина си казвам - това е била истинската
любов. Тя сигурно така идва: без нищо да разбираш, вървиш след нея като овце подир овен. Taкa
казваше и Лидка - обича ме, а не може да обясни защо.
Един ден подло ме клъвна подозрението (знаеш, мадам, колко мнителен е пандизчията). В паметта ми
тогава и сега я няма причината, но си въобразих, че у нея нещо се беше скършило, сърцето й е
изстинало за мене. А се любехме все така сладко и все повече ми се набиваше тъпото подозрение, че
нещо от нея е отлетяло. Ако щеш, ми вярвай, мадам, но истински ме болеше сърцето. Бях се превърнал
в безволев роб на подозренията си, в парцал, закачен на ръждив пирон. Любех я, гледах я, а вече не се
радвах, не живеех, а се влачех.
Най-лошото стана, когато й признах страховете и болката си. После, а и днес, се отвращавам от
собственото си лигавене. Мисля си, мадам, че и в любовта не бива да се пресищаме. Разбираш, нали аз бях жаден за нежност, за близък човек, и съсипах най-сладкото нещо, което животът ми поднесе на
тепсия. Щото моето не беше любов, а жажда за притежание, болест. Не знам дали ще можеш да

разбереш като какво беше това - постоянен страх да не загубиш нещо много скъпо, само твое; у теб се
насажда чувството като че всички се стремят да ти го отнемат. И имаш шубето, че колкото повече го
вардиш само за себе си, виждаш как все повече го изпускаш. Спомням си какво ни говореше Хахото такова чувство в любовта е чиста ревност, пък ревността била жажда за собственост, за притежание.
Това, казваше, е световната болест пo човечеството, тя ражда алчността, престъпността, завистта...
Пфу, мамка му, я какъв философ се извъдих, та чак се олигавих. Омръзнах на себе си. Друг път ще ти
доразкажа тая сантиментално-тъжна историйка моя. Обични приятелю, да не ги даваш тия мои писма
на жена си!
Здраве ти желае твоят приятел: Мадам

ПРОЕКТИ Постигнати резултати по проект

"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на
Съюза на слепите в България" по Оперативна програма "Административен капацитет"
От 04.02.2008 г. Съюзът на слепите в България в партньорство с "Национален център за рехабилитация
на слепи" - гр. Пловдив изпълнява проект: "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо
развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България". Проектът е по Оперативна
програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. От началото на проекта до момента, дни преди приключването му, са постигнати
следните резултати по проекта:
* Проведени обучения:
* Управление на НСО - 34 обучени, 26 от тях жени, 18 - хора с увреждания
* Работа с компютърни програми и Интернет - 32 обучени, 25 от тях жени, 22 - хора с увреждания.

* Проведени семинари:
* Семинари на тема: "Нормативна уредба за хора с увреждания" - 307 участници, 209 от тях жени, 211
- хора с увреждания.
* Семинари на тема: "Управление на нестопанска организация" - Подготвени 44 представители от
местните структури на ССБ, от тях 26 жени, 21 - хора в неравностойно положение.

* Разработени и отпечатани информационни материали:

* "Сборник нормативни документи за правата на хората с увреждания в Р. България" в тираж 150 бр.
* "Сборник вътрешни нормативни документи на ССБ" в тираж 150 бр.
* Брошура "Права на хората с увреждания" в тираж 5 000 бр.
* Компакт диск "Структури на ЕС" в тираж 400 бр. - Как работи ЕС, институции на ЕС.
* Дипляна "Структура и дейност на Съюза на слепите в България" в тираж 15 000 бр.
* Дипляна "В помощ на хората със зрителни увреждания" в тираж 10 000 бр.

* Разкрит ресурсен център за стратегическо планиране, информация и консултиране към ССБ - София,
който ще бъде интелектуален, социален и маркетингов актив за регионалните структури на ССБ.
* Разработена Обща "Стратегия за развитие на Съюза на слепите в България", на база разработените
стратегии за развитие на 16-те регионални организации на ССБ. В момента се разработва оперативен
план за изпълнението на стратегията.
* Разработена компютърна програма за администриране на база дани за зрително-затруднени лица. В
общи линии програмата осигурява възможност за уеб базирано въвеждане на данни от страна на
структурите на ССБ. След това централизирано всички данни се виждат от едно място, като е
осигурена възможност за създаване на справки. Селектирани и обобщени данни се показват
(публикуват) в сайта на ССБ.
* Обновена Уеб страница на Съюза на слепите в България - ssb-bg.net. Новите рубрики в сайта на ССБ
са:
* Проекти - съдържа подробно описание на осъществяваните от ССБ проекти.
* Статистика - Статистическа информация за членската маса на Съюза на слепите в България.
* Организации - Статистическа информация за всяка от 16-те регионални организации на ССБ.
* Полезни връзки.
В рубриките "Статистика" и "Организации" поетапно се публикуват статистически данни за 16-те
регионални организации на ССБ от разработения софтуер по проекта.

* Други резултати по проекта:
* 39 публикации в Уеб страницата на Съюза на слепите в България - ssb-bg.net - в хода на изпълнение
на проекта.
* Проведена 1 пресконференция за представяне на проекта, предстои още една заключителна
пресконференция.
* 4 публикации в печатни издания, 3 от тях и на Брайл и в "говорещ" вариант.
На 7, 8 и 9 юли 2009 г. в х-л "Латинка", Старозагорски минерални бани, се проведе заключителен
семинар за обобщение на резултатите по проекта. На семинара присъстваха представители на 16-те
регионални съюзни организации на Съюза на слепите в България - председатели и сътрудници на РСО
и председатели на РКС.

Анкетно проучване:
За оценка на резултатите по проекта беше извършено анкетно проучване сред преките бенефициенти
по проекта - председатели и сътрудници от 16-те регионални структури на Съюза на слепите в
България. Бяха анкетирани 25 човека, активно участващи в организираните мероприятия по проекта.
По-долу са дадени в обобщение отговорите на въпросите:
Въпрос: Смятате ли, че е полезно организирането на подобни на проведените по проекта семинари и
обучения? Вашето мнение и предложения относно организацията им.
100% от участниците в проучването са отговорили, че мероприятията са били полезни или много
полезни. Голяма част от тях са изявили желание и занапред да се провеждат подобни мероприятия. 8
човека са пожелали повече прецизност в организирането им.
Въпрос: Оправдахме ли Вашето очакване по темите? Каква е оценката Ви за лекторите /
преподавателите? Харесаха ли Ви методите на обучение? Беше ли полезна и актуална информацията?
Оценката за лекторите и преподавателите е от добра до отлична. 100% от отговорите са в посока харесаха ни методите на обучение. Информацията беше полезна и актуална.
Въпрос: Влизали ли сти в обновения сайт на Съюза на слепите в България /ССБ/? Какво е Вашето
мнение за сайта и софтуера за попълване на годишните организационни отчети на регионалните
организации на ССБ? Смятате ли, че ще Ви улесни директното им попълване и изпращане онлайн?
7 човека не са влизали в сайта на ССБ, поради липса на компютри и Интернет. Над 90% от отговорите
са в посока – Сайтът е добър и трябва редовно да се поддържа и актуализира. Софтуерът за попълване
на годишните организационни отчети на местните организации на ССБ улеснява при директното им
попълване и изпращане онлайн. 5 човека са имали забележки относно техническата част на
софтуерния продукт, която е поправена и се надяваме, че вече удовлетворява изискванията на
ползвателите. 3 човека са отговорили, че ще бъде още по-добре, ако и 109-те териториални
организации на Съюза на слепите в България /ТСО/ изпращат по този начин в 16-те регионални
съюзни организации /РСО/, информацията от организационните отчети. Това на този етап е
невъзможно, поради липсата на компютри и Интернет, както и капацитет за работа в 109-те ТСО на
ССБ. В бъдеще ще се работи за решаването на този проблем.
Въпрос: Ще Ви бъдат ли полезни за бъдеща работа разработените стратегии за развитие на 16-те
регионални организации на ССБ?
С изключение на 1 човек, който не е отговорил на този въпрос, всички отговори са, че разработените
стратегии за развитие на РСО ще бъдат полезни в голяма степен. Ще се придържат максимално към
тяхното реализиране в регионалните организации на Съюза на слепите в България, но на част от тях
ще е необходима допълнителна професионална помощ при реализирането на част от инициативите, за
което могат да разчитат на новосъздадения ресурсен център.
Въпрос: Вашите идеи за развитие на проекта?
Изразените идеи за развитие на проекта са:

* Устойчивост във времето чрез продължение на обучението по компютърна грамотност, различни
семинари по наболели и актуални теми с цел продължение и увеличение на информационния
капацитет - 2 отговора.
* Проучване на европейския опит в областта на НПО /на слепи и други/ - 8 отговора. Повишаване на
квалификацията и капацитета на ръководни кадри в Организацията в тази връзка - 5 отговора.
* Обучение на сътрудници и председатели на териториални организации на Съюза на слепите в
България /ТСО/, както и доброволци - 2 отговора.
Анализ на прилагането на хоризонталните политики на ЕС по време на осъществяването на проекта:
Проектът прилага принципа на равенство между половете - От всички участници в обученията и
семинарите по проекта, 67% са жени.
Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности - Проектът като цяло
допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности, като се има предвид спецификата на
ССБ - организация на хора със зрителни увреждания. 64% от участниците в обученията и семинарите
по проекта са хора с увреждания. Част от ръководния екип на проекта, лекторите на семинарите по
нормативна уредба, както и на обучението по компютърни програми и Интернет, също са хора със
зрителни увреждания.
Проектът създава условия за превенция на дискриминацията - Чрез обучението за правата на хората с
увреждания на служителите в регионалните структури - оттам индиректно чрез тяхната работа със
зрително-затруднени лица и тяхното обкръжение до широката общественост.
Проектът предвижда въвеждане на нови или усъвършенстване на съществуващи услуги - Ще се
усъвършенстват услугите за крайните потребители - лицата със зрителни увреждания и техните
семейства, чрез повишения капацитет на обслужващите ги служители на местно ниво.
Проeктът прилага политиката на устойчиво развитие - Чрез проекта беше утвърдена устойчива схема
за работа в областта на социалната политика и социално-икономическото развитие на регионалните
структури на ССБ.
Автор:
Диана ТОДОРОВА

Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни
увреждания”

На 11-и юни се проведе заключителният семинар по проект: „СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ В ПОМОЩ
НА МЛАДЕЖИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” на Европейския Съюз. Този проект фондация „Хоризонти” изпълни в
партньорство с Национално читалище на слепите „Луи Брайл”.
При откриването на семинара ръководителят на проекта г-н Иван Кацарски обобщи основните цели и
постигнатите резултати. Основни цели на проекта:
- помощ и съдействие в процеса на активно включване на пазара на труда на младежи със зрителни
увреждания
- подкрепа и съдействие при социалната адаптация на младежи със зрителни увреждания при
завършване на специализирани училища
- предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на членовете на семействата и
близките на младежи със зрителни увреждания завършили специализирани училища
- асистиране в процеса на обучението, квалификацията, развитието и самообразованието на зрително
затруднени млади хора
- асистиране при реализиране на социални контакти и контакти с публични институции, както и при
организиране на свободното време на зрително затруднени младежи.
- натрупване на професионален и организационен опит при ефективното предлагане на услугата
социален асистент за лица със зрителни увреждания.

- повишаване на интереса, квалификацията и практическите умения на студенти от социално
ориентираните специалности за приложението на социалната услуга „асистенти на лица с
увреждания”.
Освен за младежи със зрителни затруднения, проектът предвиждаше предоставянето на услугата
социален асистент и на възрастни хора, които покриват съответните критерии за предоставяне на
услугата.
Предвидените по проекта средства са 87 956 лева, като почти 97% от тази сума бяха получени като
безвъзмездна финансова помощ.
Изпълнението на проекта започна на 12 май 2008 г и протече на няколко етапа:
Набиране и подбор на желаещи да работят като социални асистенти.
Трябваше да се определят конкретните лица за участие в обученията – кандидатите за социални
асистенти. За тази цел бе изработена длъжностна характеристика на социалния асистент, с която бяха
запознавани кандидатите. Извършван бе внимателен подбор на желаещите от тричленна комисия.
Провеждане на обучение за социални асистенти.
С това се целеше повишаване на квалификацията и придобиване на практически знания и умения за
предоставяне на услугата социален асистент на зрително затруднени лица. За целите на обучението
бяха ангажирани хабилитирани лица с отлична теоретична и практическа подготовка. Изработени бяха
обучителни материали и програми за обучение. През първия месец бе проведен основният курс на
обучение, а след това бе осигурено поддържащо обучение с предимно конкретна практическа
ориентация.
Доставка на услугата социален асистент на младежи и студенти със зрителни увреждания.
Тази дейност определя основната цел и смисъл на проекта – удовлетворяване на конкретните и
специфични потребности на ползвателите на услугата „социален асистент” и гарантиране на високо
качество и надеждност на услугата. За да се постигне тази цел, бе направено следното: Организирани
бяха опознавателни срещи между потребител и асистент в присъствието на социалния консултант.
Изготвени бяха план-графици на социалните асистенти. Създаден бе регистър за жалби и оплаквания.
Фондация „Хоризонти” изработи надежден план за управление на рискови и кризисни ситуации.
Социалните асистенти бяха инструктирани за правилата и нормите, които трябва да се спазват в
отношенията между потребител и асистент – в обичайни и извънредни рискови ситуации.
На този заключителен семинар присъстваха представители на институции и организации, имащи
отношение към предлагането на социални услуги за хора с увреждания, а също най-мотивираните и
изявени участници в проекта.
Проектът е изпълнен успешно. Качеството на предоставените услуги е високо, за което говорят
положителните отзиви, а също липсата на жалби и оплаквания. Същевременно се създаде човешки
потенциал в лицето на социалните асистенти, способни да предоставят квалифицирана помощ на хора
със зрителни увреждания.
Нека да поздравим екипа на Фондация „Хоризонти” за успешно завършения проект!
Димитрина МИХАЙЛОВА

РАЗКАЗ НА БРОЯ Сърце назаем

Иван се облегна назад в голямото кожено кресло и разхлаби вратовръзката си. Нещо вляво му тежеше
и той за сетен път си припомни припадъка, събуждането в болницата и изумлението, когато разбра, че
е преживял сърдечна трансплантация. Имаше късмет, казваха всички. В момента, в който го приели в
спешното, някакъв старец починал и му оставил сърцето си.
Още помнеше жена му - съсухрена старица, дошла да го види. Иван се опита да й каже колко съжалява
за съпруга й, но тя го прекъсна. Каза му, че мъжът й е щастлив, тъй като е помогнал.

Онова угнетяващо чувство в сърдечната област бе все тъй силно. Според лекарите не трябваше да го
има. Новото сърце работеше идеално. Тогава какво ставаше?
Иван се огледа. Чистият офис внезапно го отврати. Той стана, взе сакото си и направи нещо
необичайно - тръгна си по-рано.
Караше безцелно. Спря на един паркинг и излезе от колата. Беше топла юнска привечер и много млади
семейства се разхождаха по центъра.
Докато ги наблюдаваше, Иван се почувства още по-потиснат, но вече знаеше защо - проблемите, които
имаше със съпругата си. Бяха пред развод.
Всъщност и двамата още се обичаха. Но Иван бе отдал живота си на бизнеса и съвсем незаслужено
пренебрегваше Люси.
Съвсем случайно се бе озовал пред магазинче за цветя. Понечи да го отмине, после спря. Вгледа се в
малките разноцветни слънца и си спомни как преди години купуваше с последните си пари роза и я
подаряваше на Люси. А тя го поглеждаше щастлива и очите й се пълнеха със сълзи.
- Добър ден! Избрахте ли си нещо?
Иван вдигна очи - младо момиче го гледаше с приветлива усмивка.
- Не... аз не търся... всъщност искам да взема цвете на съпругата си. Предложете ми!
- Знаете ли, с удоволствие бих Ви препоръчала нещо, ала цветя не се подаряват, ако не са взети с
желание. Те ще усетят, че не ги вземате със сърце и няма да разцъфнат.
- Но аз ще взема с желание цветята! Обичам съпругата си...
- О, не! Въпросът не е в това дали обичате или не този, на когото ще го подарите. Трябва да обикнете
самото цвете... Огледайте се - момичето направи широк кръг с ръка. - Трябва да има едно цвете, което
ще ви покори.
Иван посочи букет с азалии.
-Браво! Очаквах че и Вие ще се насочите към традиционните рози.
Той взе и един лилиум. Когато момичето му върна рестото, й го поднесе.
- Благодаря, госпожице!
- За мен беше удоволствие - поруменяла отговори девойката.

Семейство Енчеви живееха в панелна кутийка в края на града. По принцип Иван гледаше на
апартамента си като на място, където да се изкъпе, да спи и да проведе няколко делови разговора. Едва

преди време - на връщане от болницата след операцията, забеляза колко потискащо еднакви са
блоковете наоколо. Сиви безлични къщички на още по-сиви и безлични хора.
Люси бе в кухнята - пиеше кафе. Като го видя, изумено погледна часовника.
- Днес се прибирам по-рано! - обясни й той. Подаде и букета и я целуна.
- Как... - заекна изненадана тя. - Какво става? Коледа ли е, що ли?
- Не. Просто реших, че е грехота в събота следобед да работя. Прииска ми се да си дойда вкъщи.
- Ами тогава - засуети се Люси - ще взема да ти приготвя нещо за вечеря!
- Имам пo-добра идея. Защо не отидем да вземем една вана и после да излезем да хапнем навън?
Тя съвсем се слиса. Иван се приближи и я прегърна:
- Липсваше ми, Люси! Обичам те. Жената леко се отдръпна и рече:
- Плашиш ме! Какво се е случило, та толкова рязко се промени?
- Не съм сигурен. Откакто ме оперираха осъзнах, че животът е твърде ценен, за да го пропилявам. Пък
и... как да ти кажа - Иван вдигна безпомощно рамене. - Нещо отвътре ме кара да се променя.
Задушавам се в онзи офис и в тия панели... А мисълта, че ще те оставя да си тръгнеш ме влудява. Иска
ми се да вярвам, че не съм пропилял цялата ти любов!
Очите и заблестяха меко. Люси се сгуши в него и въздъхна облекчено.
През следващите дни обаче тревогата в душата на Иван не изчезваше. Сякаш трябваше да свърши
нещо, но не знаеше какво е то. Люси усещаше какво става със съпруга й, но не знаеше как да му
помогне.
- Слушай! - каза му една вечер тя. - Утре е неделя. Искаш ли да идем да видим баба Пенка?
Баба Пенка бе жената на стареца, дарил сърцето си.
- И без това обещахме да отидем - продължи Люси.- Пък и тъкмо ще се разсееш!
Иван сви рамене. После кимна:
- Добре. Да отидем!
Нещо се стопи в сърцето му. Тази нощ спа спокойно. Малката двуетажна къща се бе притаила сред
китна градинка. Бабата ги посрещна на прага:
- Добре дошли! Не очаквах да дойдете!
-Нали обещахме! - весело отвърна Люси.
Седнаха около маса под лозата, отрупана с грозде.
-Ще останете за обяд, нали?
- Ако няма да те затрудним?
- Не. Толкова рядко ми идват гости. Ей сега ще направя салатата...
- Остави на мен! - помоли я Люси. -Ти си почини. Обичам да се занимавам с такива неща.
Баба Пенка и Иван гледаха след нея, докато се скри в лятната кухничка.
- Лельо Пенке... - започна колебливо той.
- Каква леля, баба съм ти аз!
- Разкажи ми нещо повече за мъжа си. Какъв беше той?
- Много добър човек беше моят Минко. Никога лоша дума не съм чула от него. Много работен и с
широка душа.
Иван слушаше внимателно. Внезапно нещо отвътре го накара да произнесе:
Аз... мисля, че Ви обичам...
Бабата го погледна съвсем сериозно:
- Това е нормално. Носиш неговото сърце.
- Но аз... ами Люси...
- Обичаш жена си, чедо. Сърцата на хората служат на този, който е техен господар.
На Иван му стана по-леко. Той взе да й разказва за тежестта вляво, за промените в разбиранията му за
живота.
Баба Пенка го изслуша внимателно и рече:
- Минко не обичаше затворените пространства. Обичаше планината и горите. Понякога дори тук се
чувстваше зле.
От кухнята излезе Люси. Носеше чиния със салата в ръцете си. Старата жена стана:
- Седни, чедо, аз ще донеса останалото!
Иван погледна жена си. Изглеждаше толкова млада и ведра.

- Обичам те, Люси.
- И аз тe обичам,
Баба Пенка се зададе, усмихвайки се.
- Имаш много красиви цветя. - рече Люси.
- Имаме и азалии - отвърна бабата, - любимите цветя на Минко. Изсъхнаха няколко дни преди да
почине.
Тръгнаха си привечер. Докато се качваха в колата, Иван каза:
- Знаеш ли, Люси? Хрумна ми нещо. Хайде да си имаме едно бебе!
Оставям героите си. Те вече нямат нужда от мен. Но се питам, трябва ли на всеки един от нас да се
смени сърцето, за да почнем да обичаме хората около себе си и да ги правим щастливи?
Северина АЛЕКСАНДРОВА

СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ НЦРСГ "Хелън Келър" е на световно ниво

Уважаема редакция,
Искам да споделя с Вас и с читателите на нашето любимо списание "Зари" впечатленията си от
посещението ми в НЦРСГ "Хелън Келър" – Пловдив.
Посещението ми в центъра беше частно. Центърът се намира в централната част на града. Още отвън
се вижда добре обозначена кокетна сграда. С чист и подреден двор, обрасъл със зеленина.
Вътре блестеше от чистота. Останах очарована от прекрасните битови условия, създадени тук за
хората с увреден слух и зрение. Тук те се обучават в няколко дисциплини: компютърна грамотност,
мобилност, ежедневни умения и навици и говорна и жестомимична техника. Кабинетите са много
добре оборудвани. Когато се запознах с преподавателите, останах възхитена от отношението,
вещината и търпението, с които те помагат на тези ощетени от съдбата хора, за да стане животът им
по-лек и по-спокоен.
Този център е създаден, благодарение на неуморния труд на г-н Димитър Парапанов, който не жали
сили и време, за да помага на хората с двойно сензорно увреждане.
От името на курсистите и от свое име благодаря на персонала на центъра за тяхната всеотдайна работа
в тази благородна дейност.
С поздрав:
Иванка ХРИСТОВА

