*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ" Добре дошла отново, Мира!

Драги читатели,
тази есен списание "Зари" отбелязва своя 60-годишен юбилей. По повод годишнината в продължение
на няколко броя ние ще се постараем да обхванем в най-голяма степен дългогодишната история на
нашето списание, да ви срещнем с хората, работили всеотдайно в редакционния екип през годините, да
покажем каква е била и каква е и днес ролята му и неговото място в живота на слепите хора и на
нашата организация.
Първата публикация, която ще поднесем на уважаемата читателска аудитория е посветена на
представянето и спомените на дългогодишния редактор, уважаваната от всички Мира Попова.
Едва ли има някой, който да не е чувал името на Мира Попова – дългогодишен редактор в списание
"Зари", журналист с огромен опит и подчертано позитивен подход и стил, струящ от многобройните й
публикации, а сега, излъчващ се и от ефира на радио "Алма матер класик-FM", където тя от много
години е автор и водещ на предаването "Тези мънички минути". С огромно удоволствие Мира
откликна на поканата да бъде отново на страниците на "Зари" в качеството си на първия гост, уважил
нашия юбилей.
- Още веднъж, добре дошла! Разкажи как попадна в редакцията на списание "Зари"?
- Работех в Университетската библиотека до 1968 година, когато загубих зрението си. Винаги съм
имала редакторски наклонности и съм обичала да пиша. Поради невъзможност да продължа работата
си в библиотеката, аз започнах да правя публикации в "Отечествен фронт", "Пламъче", а също и да
сътруднича в радиото. За четенето на глас разчитах на приятелки.
След като вече имах известен брой публикации, случи се така, че ме запознаха с Константин Гайдаров,
който тогава беше един от тримата зам. председатели в Съюза на слепите в България, заедно със Спас
Карафезов и Тодор Шошев, а председател беше Иван Илиев.
Именно Гайдаров ми предложи да започна работа в редакцията на списанието, първоначално на
половин бройка. И така постъпих на работа през пролетта на 1972 година.
- Колко човека работеха в редакцията по онова време?
- При постъпването ми бяха главният редактор Минчо Стоянов, Лиляна Елицина, която работеше като
редактор и Роза Бояджиева, която беше уредник и сътрудник. Ние с Таня Йовева постъпихме като
литературни сътрудници на една бройка, която малко по-късно се трансформира в две самостоятелни
редакторски.
Тогава списанието все още се наричаше "Животът на слепите". Между другото, след като станах член
на Съюза, аз получих един брой от списанието, отпечатано на циклостил. Дали тогава такава е била
практиката - на новопостъпилите в ССБ членове да се изпраща брой от списанието - не мога да кажа,
но добре си го спомням.
Редакцията се помещаваше в единия апартамент на пл. "Славейков", където сега е читалището.
Спомням си, че почти веднага след назначаването ми председателят на Съюза пожела някой от
новоназначените да напише поздравление към съюзните членове по случай 8-и март. Когато го чух от
Минчо Стоянов, аз реагирах, че нямам нищо против да го направя, но ще ми е трудно, тъй като все още
не познавам тези хора и няма да мога да ги почувствам. Тогава той се съгласи с мен и така или иначе
не го написах, но започнаха да ми се дават материали за редактиране. Правех го с два магнетофона.
- Какви материали се получаваха и публикуваха тогава?
- Най-различни, някои от тях изключително слаби, изискващи често основно преработване. Както и
сега в списанието изпращаха материали различни съюзни членове. Тогава имахме много сътрудници в
страната и им се изплащаха хонорари.
Искам да подчертая, че когато постъпих на работа аз заварих един много солиден главен редактор в
лицето на Минчо Стоянов. Това беше човек, който много добре познаваше живота и проблемите на

слепите - човек ерудиран, който получаваше списания на френски и на есперанто, и превеждаше
различни публикации от тях. Той следеше живота на слепите в други страни, имаше поглед върху
много проблеми и беше човек, към когото аз се отнасях с изключително голямо уважение и много
съжалявам, че той си отиде твърде рано, на 60 години.
- Колко време продължи работата ти в редакцията и как премина за тебе това време?
- Работих в списанието 20 години – едни от най-хубавите години в живота ми. С течение на времето,
след моето назначаване, постепенно списанието започна да набира скорост. Бяха назначени повече
зрящи сътрудници, имахме непрекъснато дописници от страната. И след като списанието започна да се
нарича "Зари", то запази своя облик. Продължавахме да отразяваме живота на съюзните организации,
пишеха се очерци, публикуваха се интервюта, но според мен разцветът на списанието настъпи
по-късно - вече през 80-те години. Тогава беше назначен един изключително талантлив човек,
художник, Петър Тончев, който правеше художествения макет на изданието.
Тъй като бях работила в университетската библиотека, аз познавах много хора. Една от първите ми
задачи, след като постъпих на работа в списанието, беше да се опитам да привлека талантливи и
интересни хора за сътрудници. Спомням си, че един от първите материали, който поръчах на един
колега историк от библиотеката, беше за рубриката "Разкази за родината", която поддържахме доста
години.
За известно време съществуваше литературен клуб на всички сътрудници на "Зари", който
обединяваше пишещите хора от цялата страна. Организираха се и срещи с читатели.
- До колко души е достигал броят на редакционния екип?
- Както казах, в началото бяхме петима, заедно със зрящия сътрудник. Постепенно през годините бяха
назначавани нови хора и така в средата на 80-те години в редакцията работеха не по-малко от 10 души
– редактори, сътрудници, художник, фотограф и коректор на хонорар.
Тогава вече се работеше много задълбочено, имахме свои ресори, в които всеки от редакторите се
беше специализирал да пише.
- Имаше ли в списанието критични материали и как се приемаха те?
- Разбира се, че имаше и не ми е известно някой да е имал неприятности заради критичен материал. Не
може да се каже, че е имало цензура, имаше свобода в публикациите. Никога не съм чула някой
материал да е бил спиран или някой да е имал проблеми.
- Имаше ли практика да се отговаря на критични материали?
- Да, имаше такава практика. Често на критичните материали се отговаряше от страна на
ръководството или на засегнатите в тях. Изобщо през 80-те години се работеше изключително добре,
дори самият външен вид на списанието беше на много високо ниво. Беше назначен фотограф,
сътрудниците станаха няколко, между другото специална благодарност на Искра Николова, която от
длъжността на сътрудника направи истинска професия, толкова съвестно и отговорно се отнасяше към
задълженията си.
- Често ли пътувахте из страната?
- Тогава нямаше никакъв проблем да отидеш в командировка. Лично аз си бях поставила задачата да
ходя из селата, където рядко някой отиваше.
- Кажи, според тебе в онези хубавите си години списание "Зари" обичано и търсено ли беше?
- Обичано беше и имаше голям тираж. Не зная колко хиляди беше той, но беше много голям. Имаше
дори известен период, когато се разпространяваше свободно в мрежите на РЕП.
- Работата ти е продължила от 1972 г. до октомври 1992 година. По какъв начин се отразиха
демократичните промени на списанието след 10 ноември 1989 година?
- Лично моят стил и тематика не се промениха, но колегите започнаха да правят ново говорещо
списание. Всъщност за новите неща аз нямам кой знае какъв поглед, въпреки че си спомням как спадна

активността на живота в организацията, имаше малко стагнация.
- Какви са спомените ти за Георги Братанов?
- Аз имах възможност да работя с него твърде кратко. Георги Братанов правеше впечатление на много
сдържан човек. Беше много взискателен и се стремеше да повишава художественото равнище на
списанието. Спомням си го като изключително талантлив и трудолюбив творец.
- Задоволително ли беше тогава заплащането на редакторите?
- Бих казала съвсем прилично, не много високо, но напълно задоволително. Спомням си, че когато се
пенсионирах заплатата ми беше около 360 лв., около три пъти по-голяма от пенсията, а и се изплащаше
редовно.
- Изплащаха ли се хонорари за авторски материали в списанието?
- Да, хонорари също получавахме. Обикновено хонорарите, поне по мое време, бяха в размер на
някаква твърда сума, а не за написани страници. Първоначално взимахме по 25 лв., после станаха по
30, 40, а към края се получаваха и по 50 лв. за материал. Но на авторите задължително се изплащаха
хонорари и при повече от една публикация те представляваха една твърде прилична сума за ония
години.
Тук искам да кажа нещо любопитно. Понеже често се случваше в един брой да имаме повече от една
публикация, не зная защо беше решено да се подписваме с други имена. И така аз съм публикувала
материали като Ирина Стефанова, Христина Петрова и един единствен материал е излязъл подписан от
Петър Христов, тъй като в броя вече присъстваха и Мира Попова, и Христина Петрова.
- Стараехте ли се да поддържате редовни рубрики?
- Разбира се, редовно се пишеше за живота в организациите, новости в тифлосредствата, но постепенно
с годините се появяваха все повече проблемни материали, за разлика от началото, когато
преобладаваха информационните материали и очерците. Обикновено за очерците отговарях аз и това
ми беше много приятно. Разбира се не всичко пишех аз, много от тях поръчвах на различни автори, но
публикуването на очерк във всеки брой беше почти задължително. Имаше рубрика "Разкази за
родината", поддържана от външни автори. Имаше за новости в офталмологията, хумористична
страничка, за събитията по света, творби от слепи автори. Спомням си, че, когато след демократичните
промени организационният живот стана по-слабо наситен откъм събития, предложих на Георги
Братанов да открием рубрика "Без помощта на очите", която той одобри и където публикувахме
материали с практическо приложение за невиждащите хора и техните близки.
- Спомняш ли си първия си по-значителен материал?
- Имам много материали, но първият по-значителен беше за един фестивал във Варна, мисля, че беше
през 1974 година. Тогава много се вълнувах, но тогава се запознах и с много хора. Спомням си и
заглавието, което и досега ми харесва: "Ще процъфтява, защото е искрено". Писала съм и няколко
есета, едното от които се наричаше "Малко е да се прекланяме", посветено на майките и съпругите на
слепи хора. Като цяло аз не пишех много критични материали, поставях проблеми в статиите си, но го
правех деликатно. Стараех се да показвам хубавото, да стимулирам хората към доброто, показвайки
постижения, доброта и човещина. Наблягах на положителното.
- Ще кажеш ли нещо и за дайджестните издания – брайловите и говорещи списания?
- Когато постъпихме, още в началото на Таня Йовева беше възложено да прави говорещите "Знание" и
"Съвременност", докато аз дълго време нямах такъв ангажимент. Чак по-късно ми възложиха да правя
брайловите списания "Другарче" и "Съвременна литература". "Другарче" е предшественикът на
днешното списание за деца "Светулка". То започваше винаги с някое стихотворение, в първата част
имаше литературни материали, задължително приказка, след това гатанки и смешки, а във втората
половина – научно-популярни материали за деца. Подготовката на това списание беше изключително
приятна за мен. На брайл излизаха също "Спортен преглед", "Кръгозор", "Женски свят", "Съвременна
литература" и списание "Лира", което се правеше от Кирил Костов и беше посветено на музиката.

- Колко души е нормално да работят според тебе в такава редакция за специализирани издания,
каквато е редакцията на "Зари"?
- Във всеки случай не двама, както сте сега. Може да са 5 или 6 души, заедно със сътрудниците,
имайки предвид стагнацията, но поне два сътрудника на щат и четири редактора трябва да има.
- Според тебе много ли е променено списанието от времето, когато е било в най-голям разцвет и подем
и ако се е променило, то в каква посока?
- Сигурна съм, че вие полагате много усилия и правите всичко възможно списанието да бъде такова,
каквото бихте искали. При положение, обаче, че не се изплащат хонорари, при положение, че
сътрудниците са много малко, това може да се постигне много трудно. Може би преди списанието
беше по-богато по съдържание, в него имаше повече разнообразие, докато сега се публикуват
материали от двама редактори и добре, че имате няколко постоянни дописници от организациите,
които да пишат на доброволни начала.
Въпреки това, смятам, че вие се справяте достойно и ви се възхищавам, защото при тези условия това е
много, наистина.
- Какво липсва освен разнообразието? Имаш ли някакви препоръки?
- Трудно ми е да кажа, но, може би, би могло да се посочват повече проблеми, да се публикуват повече
проблемни и критични материали. Хубаво е да има препоръки, повече интелигентна и градивна
критика, без оскърбления и грубост. Но пак казвам, вие правите много и сега, имайки предвид
условията, при които работите.
И днес Мира Попова продължава да практикува професията журналист. Нейното предаване се излъчва
всеки четвъртък от 17 до 18 часа по радио "Алма матер класик-FM" и е посветено на проблемите и
живота на хората с увреждания.
За работата си в "Зари" тя сподели:
"Освен че ми беше приятно да работя с думите, да пиша, да редактирам, да насърчавам младите, аз съм
много доволна, защото се запознах с десетки умни, талантливи незрящи хора. Имах възможността да
видя и науча, че, въпреки че са незрящи, хората живеят нормално и пълноценно, а това е много важно,
защото виждащите хора нямат представа за това."
"Много се радвам, че работата ми в "Зари", беше по времето, когато Съюзът беше във възход, когато
всички имаха работа – нямаше човек, който да иска да работи и да няма работа за него, когато
навсякъде кипеше живот и художествената самодейност процъфтяваше, в студиото се записваха много
книги, имаше възможност за предоставяне на повече тифлотехнически пособия. Изобщо, хората
живееха достойно, имаха пенсии, имаха заплати и като цяло обстановката беше много ведра, което се
отразяваше и на облика на списанието. Всичките тези положителни неща ни стимулираха и нас да
пишем материали, в които да разкриваме и отразяваме, да представяме живота на слепите хора, който
ставаше все по-пълноценен и достоен."
А ето какво каза Мира за финал на нашия разговор:
"На колегите от списание "Зари" пожелавам да работят със същото дръзновение и да направят
списанието още по-полезно, да привличат много сътрудници, като се надявам и съюзното ръководство
да обръща по-голямо внимание и да им осигурява по-добри условия за работа."
Разговора води
Марина ПЕТКОВА

160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ Автобиография

На 9 юли се навършиха 160 години от рождението на големия български писател Иван Вазов. Във
връзка с юбилея публикуваме автобиографията на твореца, както и един от безсмъртните му разкази.

Родих се в Сопот на 1850 година.
Свърших трикласното училище там; следвах на 1867 година в четвърти клас на Пловдивската
гимназия. По-горе не отидох… Чрез постоянно и безсистемно четене книги довърших - тъй да се рече моето самообразование. Но в него останаха големи празнини.
Записах стихове - зачиракувах в поезията - от 18-та си година. От 20-годишната ми възраст се захвана
периода на моите безконечни скитания из странство, имайки два неотлъчни другаря: бедността и
вдъхновението. Нуждата и съдбата ме развождаха цели 25 години из Румъния, Турция, Русия, Гърция,
Швейцария, Франция, Италия и пр., винаги сиромах, винаги богат със звучни рими и песни.
От 1895 година, по-честит от Скитника евреин - аз видях края на моите странствания, познах вече
мирен живот в София.
Но пак не патаса творческият демон постоянно ми нашепваше: "Работи!". И аз работих и изливах
съдържанието на моята душа в песен. Дадох всичко добро, каквото можах да дам на отечеството.
Малко бе, но толкова имах.
През моя дълъг писателски живот имах и радости, и страдания. Първите бяха къси, скоропреходни,
вторите бяха по-големи: аз понесох неизчислими удари, изтърпях болежки от немилостиви бодове на
честолюбието и на вярата ми.
Но аз не клюмнах, все вървях напред, защото Стара планина, под чиито борове се родих и чист въздух
дишах предаде на духа ми твърдостта на своите скали.
Но да не хуля Бога: 24 октомври т.г. чрез най-величавия начин ме обезщети, той освети с лучезарно
слънце облачното небе на моята късна есен.
3 ноември 1920
И. Вазов

Дядо Йоцо гледа

Когато си спомняме за нашите бащи, деди, роднини, преселили се на оня свят преди освобождението
на отечеството, преди да лъснат пред очите им сладките лъчи на свободата, често ни минува през ума
какво би било учудването им, радостта им, ако по едно чудо се събудеха от вечния си сън в гробовете,
излезеха на бял свят и погледнеха около себе си: как щяха да бъдат поразени от всичко онова
непознато, невероятно в живота, което ще ги обикаля и в което те ще се чувстват чужденци.
Нещастните родни души няма обаче да възкръснат и да се порадват на чудесиите на свободата, на
които ние, обръгнали вече, гледаме равнодушно сега и за които те не са сънували даже в най-дивните
си блянове!
Не, те няма да възкръснат, никой не е възкръснал...
* * *
Имаше обаче един човек, който бе умрял в навечерието на Освободителната война и който възкръсна,
не - а можа да изпита удивлението на един възкръснал при вида на освободена България без да изпита
разочарованията на нас, живите, които гледаме.
Той беше осемдесет и четири годишният старец дядо Йоцо.
Той живееше в едно затънтено планинско, от няколко кошари селце, загнездено в един висок усоен
валог на Стара планина, над Искърската клисура.
Тоя дядо Йоцо, прост, но събуден старец, прекарал тежкия живот на роба във всичките му тегла,
грозотии и безнадеждност, беше имал злочестината внезапно да ослепее в родното си гнездо на шейсет
и четвъртата си година, тъкмо при отварянето Руско-турската война.
Той остана жив, но умря за живота, за светлината, с неугасен таен копнеж в сърцето да види
"българското" - така той наричаше свободна България!
В душата му живееха само образи от черното минало; в неговата старешка бодра памет върлуваха се
тъмен рой спомени от робския живот, спомени грозни и лоши. Той виждаше в мисилите си ясно, което
е виждал с очите си някога: ясно му се мяркаха в мрака червени фасове, гъжви, камшици, свирепи

турци със свирепи лица, една дълга робска нощ без проблясък от радост и надежда, роден в нея и
умрял в нея.
* * *
В тия непристъпни тогава балкански пустини екът на войната слабо стигна. Войната се почна и
свърши без да се отрази почти гърмежът й в канарите на неприближимата Искърска клисура.
Настана своодна България.
И дядо Йоцо стана свободен - казаха му това.
Но той беше сляп, свободата не видеше, нито я чувстваше осезателно по нещо.
Свободата се изразяваше за него в думите: "Няма турци вече!".
И той усещаше, че ги няма вече.
Но той жадуваше да види "българското", да му се порадва. В своите прости едноселци, в разговорите
им, в мислите им, в грижите на всекидневния живот той не усещаше нищо особено ново. Все същите
хора, със същите страсти, неволи и сиромашия, както и преди. Той слушаше същата глъчка и шум в
кръчмата; същите селски крамоли, същите борби с нуждите и с природата в тая изгубена безплодна
покрайнина, отдалечена от света.
"Де е българското?" - питаше се той учуден, седнал на сянка под клоните на кривите церове пред
държавата му, с поглед безжизнен, мечтателно впит в пространството.
Да бе имал зрение, той би хвръкнал като орел, да погледа какво има по новия свят.
"Анджак сега ми трябваха очите!" - мислеше си той горчиво.
Да види свободна България - това беше неотстъпната му мисъл. Тая мисъл засланяше всичко друго,
шумът на околния живот го оставяше равнодушен, безучастен - всичко беше тъй малко, незначително,
нищожно и обикновено. Той се боеше, че ще умре, преди да разбере какво е нещо "българското"; или
че може да изгуби от старост ума си, без да познае това чудно нещо.
* * *
Един път - на петата година след Освобождението - разнесе се слух из селото, че иде кой знае по какви
неизповедими божии съдбини околийският началник.
Развълнува се селото от тая вест.
Разигра се и бедното дядово Йоцово сърце; разбуни се душата му от сладки парливи вълнения,
неизпитвани още. Сега чак щеше да види той "българското"! Именно да види...
Разпита, да разбере тоя големец като какъв е, като какъв маймурин. Казаха му по-вещи селяни, че
началникът е нещо като каймакамин, като паша.
- Ама български паша? - пита той, запъхтян от вълнение.
- Български, ами какъв! - отговарят му.
- Наш си? Българин? . . . - пита пак учуден.
- Турчин ли искаш да бъде, Йоцо? - отговарят му съжалително селяните, които отдавна са видели и
началници, и по-големи хора във Враца - защото никой от тях не е бил в София.
Но дядо Йоцо не се задоволяваше с тоя отговор. Той пита началникът как е пременен, как ходи, носи
ли сабя. Разправят му.
- Та и сабя ли носи?. . .
И той въздиша от радост.
"Ще го видим, като дойде" - мисли старата му глава и се тресе.
* * *
Пристигна началникът и спря у Денкови.
Денковата къща - едничката в селцето по-прилична, на две ниски катчета, измазана с кал, с прозорчета,
от които едното даже със стъкло, с тесни стълбици отвън - беше отредена от селото да приеме високия
гост.
Затече се и дядо Йоцо към Денкови, тупа с тояжката си по плетената вратня и вика:
- Денко, тука ли е гостът?
Денко го вижда и се понамусва:
- Тука е, дядо Йоцо. За каква работа идеш? Началнико е уморен, остави го сега!

- Абе кажи му да излезе за един час! - дума старецът и тупа с тояжката си по двора, отивайки към
стълбиците, що водят на одърчето.
- Що си тъй припрян? За кого, за какво дириш началнико? - пита домакинът.
- За никого, за мене си, тъй. . . кажи му: "Дядо Йоцо слепият иска да те види!"
- Да го видиш? - усмихва се горчиво Денко и си дума: - Ще го видиш ти, когато си видиш муцуната в
кладенеца.
Но старецът настоява. Той тупа вече с тояжката си по първото стъпало на стълбите. Старата му глава
се тресе.
Домакинът влиза при началника и му обажда, че един вдетинен старец, слепец, го търси.
- За каква работа? - пита началникът.
- Иде да те види.
- Да ме види? . . . И сляп, казваш? . . .
- Сляп от пет-щест години. - И той му разправи как дядо Йоцо ненадейно изгубил зрението си, когато
братушките да дойдат.
- Беше заможничък и разбран челяк - допълни Денко, - но нали даде господ, ослепя, кой знае от какво. .
. Сега гледа, ама не види. . .
Вика се, умрял човек. . . Защо си го не прибере господ! Добре, че остави имотец - държава, стокица, та го гледат син му и снаха му. И добре го гледат челяко. . .
- Любопитно - каза си началникът, - нека дойде! Не, чакай да изляза!
И той излизе на одъра и слезе по стълбите.
Дядо Йоцо по тропането на чизмите позна, че е той, българският паша, па свали шапката.
Чиновникът видя пред себе си един белобрад старец, но със здрав още изглед, с едро, почерняло, грубо
лице, с окъсан безрамник и с чешири, увити с връв. Цялото му тяло се тресеше. Той стоеше в смирено
положение, с наведена беловласа глава.
- Какво има, дядо? - попита началникът приветливо.
Старецът вдигна глава, обърна към него безжизнените си очи, които не се движеха. Само мишците на
едрото му лице нервно затрепераха.
- Ваша милост ли си, синко?
- Аз съм, дядо.
- Пашата ли?
- Той, същият - каза началникът усмихнат.
Дядо Йоцо приближи към него, премести си шапката под лявата мишница, взе му ръката, побара
сукнения ръкав; похвана медните копчета на гърдите му и екселбантите; попипа с трепетна ръка
сребърните плетени еполети на раменете му, па се подигна, та ги целуна.
- Господи, видох! - продума старецът, който се прекръсти, па си изтри с ръкава сълзите, що бликнаха
из мъртвите му очи.
Па се поклони ниско и рече:
- Сега прощавай, синко, че ти направих труд! - И тупайки с тояжката, гологлав, излезе.
* * *
После настанаха за него пак еднообразни, безпросветни дни; пак дълбокият мрак на слепотата, в който
светеше със зарист блясък, като ясна звезда в тъмна нощ, само това видение - българският
началник-паша! Чинеше се на стареца, че той пръв път след пет години бе прогледнал за един миг и
видял "българското" - една лучица от "българското" - и се беше напълно уверил, че няма турци вече и е
настанала слободия по света.
Освен тоя случай всичко друго си беше, както и по-напред: той пак срещаше в кръчмата същите
селяни, слушаше същите крамоли и глъчки. Животът наоколо продължаваше да шуми еднакъв със
своите неволи, трудове, дребни борби, без сам да вземе в тях участие, чужди за него и чужденец за тях.
Една радостчица само му оставаше и му облажаваше тъмния живот: съзнанието, че България е
свободна. И като внимаваше понякога на местните вражди и гонения, той се чудеше как тия хора си
тровят живота, когато трябва да бъдат все весели и да се радват, че е българско и слободия. Та те имат
очи: трябваше да бъдат честити!
"Ще рече човек, че те са слепци, а аз гледам" - мислеше си той.

И той сядаше под церовете, слушаше как долу шуми Искърът, мислейки, че той пътува отдалеко и е
видял много по-големи работи, и се радваше. И времето минаваше.
* * *
Един ден дядовото Йоцово сърце се разигра от ново вълнение. Дойде си в отпуск за Великден
едничкият войник от селцето.
- Ами как дойде? С войнишки дрехи? - пита развълнуван дядо Йоцо.
- Във войнишки дрехи - отговарят му.
- И с калъчка?
- Да чуеш само как звънти, дядо Йоце!
Тича старецът при Кольовия син:
- Брей, юнако, тука ли си бре?. . .
- Какво дириш, Йоцо? - пита старият Кольо.
- Де аскерлият, да го видя?
Кольо извика сина си да го види дядо Йоцо и се усмихна самодоволно. Войникът излезе.
Старецът го усеща по сабята, която чатка по камъните. Той се спуска и стиска пъргавата ръка, която
войникът му подава весело. Па му бара дебелия шинел, копчетата, фуражката, хваща сабята и я целува.
После го погледва с безжизнения си поглед и зачудено лице, по което се проточили две сълзи.
- Та сега си имаме българска войска? - пита той и трепери от щастие.
- Имаме си, дядо Йоцо: и войска, и капитани, и наш княз - отговаря войникът гордо.
- Няма ли да подойде насам някога?
- Кой? Княза? - И войникът, и Кольо се смеят на простотията Йоцова.
И дядо Йоцо цял час разпитва за българския сарай в София, за българските топове, за българския
талим и за всичко... И като слуша чудесиите, що му разправя войникът, нему се струва, че някъде в
дълбочините на душата му едно слънце изгрява и осветлява всичко и той вижда пак зелени планините
и голите чуки, с орли, накацали по тях, и белия божи свят, чудесно хубав!
А войникът, застървен, все разправя чудосии. . .
- Ух, да се не види макар: анджак сега ми трябват очи! - ядосва се пак старецът
* * *
Дълго време дядо Йоцо живя под тия нови впечатления. В затънтеното селце не идеше вече никой
външен човек от нова България, за да влее нова струя от благодатно вълнение в душата му. Не се случи
никакво събитие в еднообразното прозябание на селцето му, което отдалеко даже да науми кипящия
живот на България. Политическите трусове, които се заредиха и потърсиха издъно цялата страна,
минаха без отглас в спокойния небосклон на селцето. В тия няколко бедни хижи вестник не идеше,
защото никой не четеше; даскал нямаше, защото нямаше школо; поп нямаше, защото нямаше черква;
стражар не стоеше, защото нямаше община, а зимата със снеговете си и каловете си спираше съвсем
през седем месеца и така мъчното им съобщение със света. . . Даже слабо се чу и сръбската война, в
която бе загинал едничкият от това село войник. Стигнаха като мътни, неопределени слухове, че нещо
става там, някъде зад планините, но какво - никой добре не знаеше. В упоритата борба за добиване
коравия ръжен, недопечен залък не остана време за любопитство и за работа на тъмните умове на тия
тъмни хора.
И дядо Йоцо плъзнеше в незнание за световните събития в ненарушимия покой на селцето си.
Той падаше полека-лека в безучастна апатия към всичко, що го заобикаляше, в едно незлобиво
състояние, близо до старческо полишване. По цели часове и дни стоеше под сянката на церовете
замислен, с поглед умрял, безцелно вторачен в пространството, вслушвайки се в глухия шум на
Искъра.
Изглеждаше, че нищо ново отвън няма вече да дойде да изтръгне душата му от това бавно и тихо
умиране.
* * *
Това се случи обаче.
Разнесе се слух, че ще прокарват железен път из клисурата на Искъра: инженери вече мерили там. Тоя

слух стигна и до ушите на дяда Йоца и разтресе като с чук душевната му летаргия. Събуди се в
дълбочините на паметта му един заспал отколешен спомен: той бе слушал в младини от един
врачански чорбаджия, чорбаджи Мано, как паши и големци и френски мендизи казвали, че железница
не е край да мине из устието; че милиони и милиони да се похарчат - нахалост е.
- Как? Българска железница? . . .
Той не искаше да повярва. Железница?. . . Из това устие, из тия стръмни места, дето кон не намираше
място да закрепи копитата си по канарите? Дето кози крак мъчно се задържаше по стените?. . .
- Една голяма царщина не се нае, та ние ли?
Но слухът упорствуваше, продължаваше да смущава въображението на слепия старец; той даде работа
на ума му - по всичко друго останал в състояние на детска незлобивост.
Но обадиха му един ден, че се захваща направата на железницата из устието. Селяните се наемаха за
работници и слазяха долу при Искъра.
Удиви се старецът.
- Види се, намериха се някъде още по-учени инженери - свят голям . . . Френци ли са пак?
Казаха му, че са българи.
Смая се старецът.
- Как, наши? Български инженери! Дето паши и учени френци казваха, че не може! Та сме имали
по-учени хора ние?. . . Ами милионите, хилядите милиони дето казваше чорбаджи Мано?
- И милионите си имаме. . . Който си има брада, има си и гребен! . . .
Изпълни се душата на дяда Йоца с възхищение. И войска, и паши, и топове, и княз, и учени хора, и
милиони, и чудосии над чудосиите!
Сега “българското” му се представи нещо велико, могъществено, необятно. . . Неговият убоги ум не
можеше да побере всичкото това величие. Досега символите на “българското” се изразяваха за него
само в еполетите на околийския началник и в сабята на войника, които бе попипал и целувал; сега то
го поразяваше, смайваше със силата си и пълнеше с гордост душата му, българска ръка сечеше
планините, българският ум измисляше работи, да се чуди и мае човек!
Де сега Мана чорбаджи, да видим какво ще каже?
Когато чу първите пукоти на канарите, които се строполяваха долу от мините, той си отри с ръкав
очите, защото се просълзиха.
* * *
Оттогава неговото любимо място за стоене беше скалата на петдесетина крачки от държавата му,
надвиснала над дълбоката клисура на Искъра, загърмяла от трескава работа.
От заран до вечер той стоеше на скалата, слушаше гълчът, пукотите, ударите на мотиките в земята,
търкалянето на колцата, движението, смесения шум от усилията на гигантското дело.
Железницата се свърши и заработи. Дядо Йоцо чу с трепет първите писъци на свирката на паравоза,
трещенето на колелата по релсите.
Пищеше и трещеше “българската железница”! Той сякаш оживя, възроди се.
Отиваше редовно на скалата, щом наближаваше часът на влака, за да чуе свирката и да погледа
българската железница как фучи из устието.

Железният път се свърза в мислите му с понятието за свободна България. Той му говореше с гърмежа
си ясно за новото, за "българското" време. Както преди нищо не наумяваше в селото за него: само
"свирката" му обаждаше това. И когато наближаваше тя да изпищи, той зарязваше всичко и тичаше с
тояжката си на канарата, за да гледа...
Пътниците, изправени на прозорците на вагоните да гледат живописните завои на пролома, съгледваха
учудени на един рът отсреща, че стои един човек и им маха с шапка. Това беше дядо Йоцо. Той
поздравяваше по тоя начин нова България.
Съселяните му привикнаха да го виждат всеки ден на скалата и си казваха ухилено:
- Дядо Йоцо гледа . . .
Тоя умрял за живота и за света човек възкръсваше само при ехтежа на влака и му се радваше с
детинска радост. Само той вече олицетворяваше пред него свободна България; понеже не беше видял
железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който
пуща пламък из устата си, бучи и реве, фучи с невъобразима сила и бързина из планината,
разгласявайки силата, славата и напредъка на свободна България.
Слепотата и умствената му незлобивост бяха запазили като с броня душата му от разочарованията на
тъмните й страни, които разочарования изпитваме ние, окатите...
Честит слепец!
Често някой нов кондуктор, учуден, че вижда все на същия час на канарата един старец, който маха с
шапка към летящия влак, запитваше на ближната станция селяните, що се качваха в третия клас:
- Кой е този човек, дето все маха с шапка там от канарата? Някой луд?
И селяните отговаряха обикновено:
- Не бе, дядо Йоцо гледа . . .
* * *
Една вечер Йоцо се не върна вкъщи. Заранта син му отиде да го дири право при скалата, мислейки, че
може да е паднал в пропастта.
Но той го завари умрял там с шапка в ръка.
Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравлявайки нова България. . .

АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ

По инициатива и с решителната финансова подкрепа на внучката на композитора Изабела
Стайнов-Уилкокс (дъщеря на големия му син - американски гражданин от началото на 50-те години на
миналия век), която е изкуствовед, в края на м. май 2010 г. в Съединените американски щати бяха
изнесени два концерта изцяло с музикални творби на Петко Стайнов.
Концертите бяха организирани от Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" и фондация
"Петко Груев Стайнов" със съдействието на Американска фондация за България, Посолството на
Република България в САЩ и Българското музикално общество във Вашингтон.
Куратор и творчески ръководител на концертите бе българската пианистка със световна известност
Павлина Доковска, ръководител на Клавирния департамент на "Мейнес колеж" Ню Йорк,
подпомогната от също така международно известната певица Стефка Евстатиева.
Първият концерт
се проведе в Ню Йорк на 25 май в зала "Уайл" на Карнеги хол от 20,00 ч. Той бе открит със слово на
куратора Павлина Доковска, която очерта ключовото място и роля на Петко Стайнов в развитието на
българската музикална култура и разкри спецификата на творчеството му като синтез между
интонационната същност и ритмиката на националния фолклор и традициите на европейския
симфонизъм. Концертът включваше представянето на следните творби на композитора:
Симфонична сюита "Приказка", части Пусто горе, тилилейско, Змей и Педя човек, лакът брада аранжимент за камерен ансамбъл от Пламен Джуров, създаден специално за концер¬та.
"Нощ" (1915), песен за баритон и пиано.
"На печалния ми брат" (1915), песен за сопран, пиано и цигулка.
Два септета за флейта, кларнет, две цигулки, виола, виолончело и контрабас, неизвестни до 2000 г.,
когато са открити и дешифрирани от брайлов нотопис.
"Легенда" (1915): Анданте, Алегро кон спирито, Анданте транквило и
"Фантазия" (1916).
Четири песни за детски хор:
"Месечинка" (1947)
"Родното ми село" (1958)
"Поточе" (1958)
"Преди ваканцията" (1961).
Три вокални квартета (хорови песни, адаптирани за вокален квартет от Стефка Евстатиева):
"Хайде бре, Яно" (1932)
"Що ми е мило и драго" (1932)
"Ела се вие, превива" (1931).
Симфонична сюита "Тракийски танци", части Пайдушко, Мечкарски танц, Хоро и Ръченица
(1925-1926) - аранжимент за салонен оркестър (1951) от Евгений Столица.
Концертът бе изнесен от състави, формирани за целта от известните, работещи или учещи в САЩ,
български и американски музиканти с водещото участие на Павлина Доковска – пиано, Стефка
Евстатиева – сопран и Герган Ценов – диригент, както и на Джон Макмъртери – флейта, Игор
Бегелман – кларнет, Били Хънтер – тромпет, Уестън Спрот – тромбон, Георги Вълчев – цигулка, Сара
Прат-Парсамиан – цигулка, Теодора Димитрова – цигулка, Д. Златинова – цигулка, Ирена Момчилова
– виола, Джеймс Уилсон – виолончело, Робърт Буркхарт – виолончело, Трой Ринкър – контрабас, С.
Стоянов – ударни, Милослав Антонов – баритон, Адриана Велинова – сопран, Мариана Карпатова –
мецосопран.
Участва и Български детски хор-школа "Гергана" с диригент Красимира Иванчева и педагози: Стефка
Евстатиева, Красимира Иванчева, Виктория Цоцкова, Нели Хаджийска, Зора Бояджиева и Таня
Георгиева.
Концертът протече при пълна зала (с листа на чакащи за билети). Преобладаващата част от публиката
бе американска. Присъстваха със семействата си Генералният консул на Република България в Ню
Йорк Радослав Точев и Княгиня Мария Луиза, както и президентът на Американската фондация за
България Тед Василев и съпрузите Нели и Робърт Гипсън – едни от най-щедрите спонсори на
фондация "Св. Св. Кирил и Методий". На присъстващите бе предоставена брошура, съдържаща

подробна програма на концерта, биография и творчески портрет на Петко Стайнов, анализ на
представените творби и кратки творчески портрети на всички изпълнители. Публиката възнагради
изпълнението с продължителни аплодисменти. Концертът приключи със слова на благодарност от
страна на Изабела Стайнов-Уилкокс и на председателя на Фондация "Петко Груев Стайнов" Стефан
Стайнов.
В последвалия коктейл гостите от публиката и особено американските изпълнители изразиха
откровено възхищението си от музиката на Петко Стайнов и удовлетворението си, че тя най-после е
представена на американска сцена.
Вторият концерт
бе изнесен на 27 май във Вашингтон в зала "Милениум" на Кенеди център от 18 ч. Поради
ограничението за едночасово протичане, валидно за всички прояви в зала "Милениум", от програмата
на втория концерт отпаднаха двата септета - "Легенда" и "Фантазия", и изпълнението на детския хор
"Гергана". И този концерт бе открит със слово на Павлина Доковска и завърши с благодарствени думи
от страна на Изабел Стайнов-Уилкокс и Стефан Стайнов. И тук залата бе пълна, като този път
преобладаваше българската публика. Концертът бе почетен от г-н Тихомир Стойчев, изпълняващ
длъжността посланик на Република България. След концерта в продължение на повече от половин час
много от присъстващите изказваха личното си възхищение и благодарност на организаторите и
изпълнителите.
На втория концерт е направен видео запис, който е достъпен по Интернет на сайта на Кенеди Център
на адрес:
http://www.kennedycenter.org/explore/videos/?id=M4258
Информация за двата концерта с фотоси и отзиви може да се види на сайта, създаден от Изабел
Стайнов-Уилкокс специално за проявите на адрес:
http://www.petkostaynovmusic.com
София, 08.06.2010
Снимки от концерта:

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на Съюза на слепите в България

На 29-и юни Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе своето първо заседание
след общото събрание.
Като първа точка от дневния ред членовете на УС обсъдиха и приеха с 11 гласа "за" отчета за
финансовата дейност на ССБ през първото тримесечие на 2010-а година.
Следващата точка се отнасяше до финансовия отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД. В рамките на
дискусията по тази точка управителят на холдинга призова да се съберат вземанията, за да се
превеждат редовно на държавата. Главният счетоводител Р. Янчева предложи да се увеличат вноските
от предприятията към холдинга, но това предложение ще трябва тепърва да се обсъжда. Без повече
обсъждания отчетът беше приет с 11 гласа "за".
Развойната база в Русе бе следваща точка от дневният ред на УС. Новото в ситуацията около нея към
датата на заседанието на управителния съвет е това, че базата има сключен договор за изработване на
три щанцови инструмента за едно варненско предприятие на стойност 7 500 лв. За тяхното изработване
ще бъдат необходими още два месеца. Ето защо г-н Мирчев предложи въпросът за базата да се отсрочи
за след три месеца.
Управителният съвет взе решение да се продължи дейността на инструменталния цех в Русе, като се
препоръчва да се приемат необходимите мерки за оптимизиране на разходите за дейността му. На
заседанието на УС, което ще се проведе през септември 2010-а, управителят на холдинга да внесе в УС
на ССБ информация за финансовото състояние на инструменталния цех клон Русе. Гласували 7 "за",
един "въздържал се" и двама "против".
УС прие за сведения докладната записка на В. Мирчев, управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, за
освобождаването му от отговорност по отношение събирането на вземания към свързани лица и
свързаното с тези вземания финансово състояние на ръководеното от него дружество.
След това УС разгледа докладната записка за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
отчетите и балансите на ССБ и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2010 г. По тази точка с 11 гласа "за" УС
реши: Избира за одитори на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и ССБ за отчетната 2010-а година
регистрираните одитори Мария Вълканова и Севдалина Паскалева.
Членовете на управителния съвет обсъдиха и въпроса за определяне на периода за провеждане на
регионалните общи събрания на пълномощниците и нормата на представителство при избор на
пълномощници за 16-ото Общо събрание на пълномощниците на ССБ и промяна на наредбата за реда
и условията за свикване и провеждане на Общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на
пълномощниците.
Управителният съвет реши регионалните събрания на пълномощниците да се проведат през периода
15-и септември - 30-и ноември 2010-а година. Членовете на УС определиха нормата на
представителство за 16-ото Общо събрание на пълномощниците на ССБ: на 300 члена - един
пълномощник и за остатъка над 150 члена съответната РСО да има право на още един пълномощник.
Броят на пълномощниците се определя на база численост на РСО към 31 декември 2009 г. Тези
решения бяха приети с шест гласа "за" и пет "против".
Регионалните съюзни организации с членски състав под 300 човека имат право на един пълномощник.
В срок до 30-и август 2010 г. председателите на РСО да съгласуват с председателя на ССБ датата за
провеждане на Регионалното общо събрание на пълномощниците, като се вземат предвид
ангажиментите на ръководството на Съюза.
Бяха приети и решения за промени в чл. 30, ал. 2 и ал. 3, от наредбата за реда и условията за свикване
на Общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците. Промените са следните:
чл. 30, ал. 1 - Регионалното събрание на пълномощниците избира пълномощници за Общото събрание
на пълномощниците на ССБ. Ал. 2 - за пълномощници на Общото събрание на пълномощниците на
ССБ се избират съюзни членове от състава на Регионалното събрание на пълномощниците. Заличава се
текстът "или от избраните пълномощници в системата".
Като следствие от това решение се заличава и текстът на ал. 3, който урежда процедурата за избор за
пълномощник за общото събрание на съюзен член, който е пълномощник в регионалното събрание на
пълномощниците в друга регионална организация, но не може лично да присъства на регионалното

събрание, на което неговата кандидатура ще се издига за пълномощник на Общото събрание на
пълномощниците на ССБ. Тези предложения бяха приети единодушно от всички единадесет члена на
управителния съвет.
По следващата точка бе обсъдена и приета програма за отбелязване на 60-годишния юбилей на
списание "Зари".
След това УС прие информациите за участие на представители на Съюза на слепите в мероприятия,
организирани от Балканския консултативен комитет. Членовете на УС дадоха положителна оценка на
участието на делегацията ни в конференцията за помощните информационни технологии за хората със
зрителни увреждания, проведена в Рушка Гора, Сърбия. УС даде също положителна оценка и на
работата на нашата делегация, която взе участие в 18-ото поредно заседание на Балканския
консултативен съвет към Европейския съюз на слепите, проведено в Хърватска.
Издръжката на рехабилитационната ни база в Дряново е тема, която винаги възбужда напрежение и
сериозни размисли. Постъпи предложение от юни месец базите ни в Шипково и Обзор да превеждат
по 600 лева месечно за издръжка на база "Поп Харитон" Дряново. По това предложение обаче
повечето от членовете на УС бяха на мнение, че по този начин ще бъдат ощетени двете ни работещи
бази. Бе разгледано и предложение за редуциране на състава на заетите в базата в Дряново. Стана ясно,
че това е невъзможно, тъй като там работят само 4 човека. Не е възможно да се мисли и за намаляване
на тяхното трудово възнаграждение, тъй като всички те са на минимална работна заплата. С 4 гласа
"за" и 7 "против" бе отхвърлено предложението да се превеждат финансови средства на базата в
Дряново.
УС прие предложената от председателя на ССБ информация за организираната кръгла маса на тема
"Трудовата заетост на хората с увреждания", където са били дискутирани възможностите за
повишаване на трудовата ангажираност на хората с увреждания. Председателят на ССБ информира
присъстващите за връчените обръщения на председателя на парламента и на министър-председателя.
УС разгледа и прие докладна записка относно стартирането на нови схеми по оперативните програми
"Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособност на българската икономика",
които имат отношение към дейността на НПО, специализираните предприятия и кооперации на и за
хора с увреждания.
Членовете на УС задължиха председателя на ССБ да информира всички регионални организации за
откритите процедури, по които бенефициент са общините. Председателят на ССБ трябва да информира
УС и председателите на РСО за всички новоприети документи, определящи реда и условията за
участие по програмите и методиките за оценка. Председателят на ССБ да докладва на следващото
заседание на УС за проектите, с които нашата организация ще участва и за партньорите, чрез които
тези проекти ще бъдат реализирани.
УС задължи управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД да запознае управителите на дъщерните
дружества с параметрите на откритите процедури за безвъзмездна подкрепа на специализираните
предприятия и кооперации за хора с увреждания и съвместно с тях да работи по конкретни проекти. На
следващото заседание на УС управителят на холдинга да докладва намеренията на ръководените от
него дъщерни дружества за това с какви проекти те възнамеряват да участват.
С цел събиране на информация за съществуващите практики в областта на трудовата заетост на хора с
увреждания и в частност на лица със зрителни увреждания в страните от Европейския съюз УС
разгледа предложена от председателя на ССБ анкетна карта, чрез която да се събере информация за
различни форми и начини за осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания от съответните
страни. Така или иначе, когато се борим за подобряване положението на пазара на труда на незрящите
в България, ние трябва да имаме предвид достигнатите стандарти в страните от Европейския съюз.
УС даде право на председателя на ССБ и управителя на холдинга да учредят втори по ред договор за
ипотека за обезпечаване на кредита, който ще получи "Успех ССБ Холдинг" ЕООД. Всъщност не става
дума за получаване на нов кредит, а само за удължаване срока на действие на договора за овърдрафта,
който се ползва и досега от холдинга. Това предложение беше прието с девет гласа "за" и двама
"въздържали се".
По повод на възникнали недоразумения и спорове между предприятията в Плевен и Шумен УС реши:
Управителят на холдинга и управителите на предприятията в Плевен и Шумен, в срок до 3 юли, да се
срещнат и решат възникналите недоразумения и проблеми във връзка с техните производствени

взаимоотношения.
УС даде мандат на председателя на ССБ да проведе преговори с фирма "МВ Груп 2009" ЕООД и след
постигане на основните параметри в договора за наемни отношения да го предостави за утвърждаване
от управителния съвет.
Г-н Долапчиев запозна членовете на УС с изпратения писмен сигнал от съюзния член Слави Славов от
РСО Бургас, изпратено до кмета на града и ръководните органи на общината по повод легитимността
на Спортен клуб "Вая".
Във връзка с тази информация г-н Долапчиев каза следното: "Ще си позволя по този въпрос да изразя
личното си мнение. Ако следващата година община Бургас стане отново спонсор на РСО Бургас, то ще
трябва да признаем, че кметът наистина е изключително толерантен към хората с увреждания, щом
може да продължава да ни спонсорира, независимо от това, че ние се топим един друг като същински
първолаци."
Димитрина МИХАЙЛОВА

Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010

На трети и четвърти юли 2010 г. в Перник, квартал Църква се проведе Четвъртият национален
фестивал на хората с увреждания. Броят на участниците беше между 800 и 900 души от цялата страна,
които се представиха на сцената в Перник с музикални, танцови и певчески изпълнения. Във
фестивала взеха участие и гостуващи формации на хора с увреждания от Сърбия и Македония, както и
групи на деца от специализирани институции.
Четвъртият национален фестивал на хората с увреждания се проведе под патронажа на кмета на
Перник Росица Янакиева, която откри двудневната проява. Община Перник има най-голямата заслуга
за неговото организиране и провеждане, тъй като именно тя е предоставила основната част от
необходимите за провеждането на фестивала финансови средства, а недостигащите средства са
набрани от други спонсори.
Гости на церемонията по откриването бяха депутати и дипломати от посолствата на Русия и Гърция,
както и директорът на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски. Проявата беше уважена и от
Драгомир Стойнев - председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика.
Пред журналистите, участниците и гостите на фестивала г-н Стойнев сподели, че според него е
необходимо изцяло да бъде преразгледан Законът за интеграция на хората с увреждания. Той определи
като проява на дискриминация спрямо хората от тази социална група отнемането на двете безплатни
пътувания годишно с автобусен превоз, тъй като не във всяко населено място има железопътен
транспорт. Поне 500 човека от тези, които са заявили желание да участват на фестивала не са дошли
заради отнемането на тези права.
Г-н Стойнев съобщи и че предстои парламентът най-сетне да ратифицира приетата от Общото
събрание на Организацията на обединените нации "Конвенция за защита правата на хората с
увреждания".
От своя страна г-н Коралски сподели пред присъстващите, че броят на хората с увреждания в България
варира между 800 и 900 хиляди. Техният най-голям проблем след здравословния е невъзможността на
огромното мнозинство от тези хора да се интегрират на пазара на труда в България. По данни на
ръководената от него агенция безработицата сред хората с увреждания е около 95%.
Четвъртият национален фестивал се организира от Дружеството на инвалидите "Силен дух" в кв.
"Църква" с председател Анита Тараланска, която беше и водеща на фестивалната програма.
Мащабната проява имаше конкурсен характер и естествено имаше жури, чийто председател беше
много популярната звезда от българската естрада Мими Иванова. При откриването на фестивала тя и
Развигор Попов отправиха към всички участници специален музикален поздрав.
Така в продължение на цели два дни от сцената в пернишкия квартал "Църква" се разнасяха звуците на
тържеството наречено Четвърти национален фестивал на хора с увреждания. Многобройните
участници в различни жанрове и категории трябваше да бъдат оценени по достойнство и поради това

бяха раздадени много награди. Журито присъждаше диплом трета, втора и първа степен, бронзови,
сребърни и златни медали, както и най-високи отличия "Гран при".
Във фестивалната програма взеха участие и наши колеги от различни градове - Добрич, Варна,
Кърджали, Пловдив, София, Плевен, Белица. Всички участващи незрящи, които се представяха или от
Съюза на слепите, или от Асоциацията на сляпо-глухите получиха отличия.
С приза "Гран при" бяха удостоени: Групата за автентичен фолклор към зоналната организация на
Асоциацията на сляпо-глухите в Добрич, Борис Петров от Кърджали и Роберто Абрашев от Плевен.
Димитрина МИХАЙЛОВА

На събор край Асеновград

В стари времена, преди много, много години по тези места са живели цели мюсюлмански фамилии.
Тук някъде, където сега е Араповският манастир, на север е живял големият род на Арап бей. Той имал
чудно красива дъщеря, но девойчето било напълно лишено от зрение. Къде ли не ходил беят, какво ли
не правел, но отникъде лек нямало.
Отчаян напълно, бащата решил да я заведе в Истанбул, та белким там намери лек за болестта й.
Тръгнал той от север на юг и стигнал до това място. Харесали на бея поляните, дърветата и малкото
изворче и той наредил тук да спрат за почивка преди да продължат дългия път.Разпънали шатрите,
почивали ден два, но им харесало и рекъл беят да поостанат още малко.
Всяка сутрин момиченцето ставало и миело очите си на изворчето, разхождало се по зелените поляни
между дърветата.
Една сутрин девойчето отново отишло да измие очите си и о, чудо!
"Татко, слънцето изгря" - извикала радостно тя. - "Виждам и дърветата, и цветята, и зелените треви!".
Беят останал като гръмнат. Не можел да повярва, че в малкото изворче на полянката бил скрит оня лек,
който никъде не можел да намери.
Тогава той наредил изворчето аязмо да стане и на него да се лекуват всички с болни очи. Беят
заповядал на своята свита да останат тук завинаги. Разработили земите и така създали село Арапово.
По-късно, при разкопки на това място били намерени златни монети и тогава селото се преименува на
Златовръх. Но легендата за прогледналата красавица си остава и до днес.
Тази легенда ми разказа сътрудничката на ТСО Асеновград - г-жа Руска Димитрова, на събора,
организиран съвместно от Община Асеновград и ТСО Асеновград при ССБ.
- Как се зароди този празник?
- Преди четири години в ръководството на организацията се зароди идеята да изведем незрящите от
домовете им, да ги заведем някъде сред природата, да послушат песента на птиците, да се насладят на
аромата на полски цветя и трева, да ги облъхне вятърът и най-вече да усетят, че някой мисли и се
грижи за тях, че не са сами.

И тогава на 21-и юни ние дойдохме на това свято място, за което разказва легендата, и го направихме.
Отначало беше плахо, неуверено, защото нямахме опит. Доведохме хората тук при аязмото и
проведохме спортни състезания, попяхме, който имаше желание рецитира стихове... Така поставихме
началото.
Бяхме поканили кмета на града да открие събора. Тогава той каза, че приветства това наше начинание
и че трябва то да стане традиция. Така и стана. Всяка година през месец юни го провеждаме под
патронажа на кмета на Асеновград. Организираме състезания по някой спортни дисциплини и
културна програма с песни и стихове. Имаме много наши участници и много гости, които идват да ни
поздравят, да подкрепят незрящите и да им вдъхнат вяра и кураж.
За голямо съжаление извънредни обстоятелства наложиха на нашия териториален председател - Иван
Шопов, да отсъства от днешното събитие. В програмата ни днес гостуват приятели от Първомай,
Харманли, Поповица, Пловдив, певчески състави от Асеновград, група "Родопа пее", група "Люлин" от
София и много други.

Всички присъстващи и гостите от различни места, както и участниците от Асеновград можахме да
вкусим от чудесно приготвения боб по манастирски и курбана, определен за този събор край
лековитото аязмо.
Всичко, което се случваше през този ден беше в унисон с красотата и спокойствието на природата организаторите бяха изпипали нещата перфектно до най-малката подробност, дори и това, че след нас
поляната край аязмото беше отново чиста и се чуваше само бълбукането на изворчето.
Както каза г-жа Димитрова: "Това е не само спортен, не само културен празник. Този ден е по своему и
здравословен, защото тук хората се зареждат, стават силни духом".
Димитрина МИХАЙЛОВА

ДИСКРИМИНАЦИЯ Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея

Кондуктор и шофьор брутално изхвърлиха сляп мъж от тролей в Плевен. Незрящият Венцислав
Иванов и кучето му водач, за което общината плати 12 000 лв., бяха свалени от мотрисата. Това стана
само седмица след като кметът Найден Зеленогорски подари обучения лабрадор на слепия мъж.
В тролей номер 4 в кв. "Сторгозия" кондукторът видял кучето Жара, което е със специална каишка и
емблема на БЧК.
Веднага изкрещял на шофьора, който забил спирачки. Двамата не обърнали никакво внимание на
обясненията на Венцислав, че по закон той и кучето имат право на достъп до всякакви превозни
средства и обществени сгради. Не помогнали протестите и на възмутените пътници.

Слепецът и кучето безпардонно били изритани на пътя. Лабрадорът водач е на 2 години и е обучаван
във фондация "Четири лапи" в София. Парите за покупката му били гласувани от общината в Плевен.
Незрящият мъж бил избран от неправителствената организация, защото било установено сходство в
характерите между него и животното. Венцислав Иванов сподели, че свалянето му от тролея не е
единствен случай на такова брутално отношение към него. Забележки му били правени дори на
влизане в кметството.
Светофарните уредби пък подават сигнали, които объркват кучето. За разлика от домашните любимци
Жара разбира, че е "на работа", когато е с твърд повод. Тогава тя не си позволява да играе с други
кучета, а околните не трябва да я галят и разсейват.
Евгени ГОРАНОВ

Използван източник: вестник "Стандарт"

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ София

Пролетните изяви на Вокална група "Люлин"
На 28-и, 29-и и 30-и май тази година се проведе Десетият юбилеен фестивал на старата градска песен
"Нежни чувства" в град Пловдив. Както всяка година, така и тази Вокална група "Люлин" беше
поканена да вземе участие във фестивала. На 30 май ние успяхме да свършим всичко - пътувахме до
Пловдив, явихме се на фестивала и спечелихме.
И този път трудът ни не беше отишъл напразно и се увенча с успех. Вокална група "Люлин" бе
наградена с диплом втора степен в категорията "Групи".

Не след много време на 19-и юни гостувахме на организирания от Териториална съюзна организация
на ССБ Асеновград събор край Араповския манастир. Това наше участие нямаше състезателен
характер. Ние пяхме, за да доставим удоволствие на всички дошли на събора наши колеги и приятели
от Асеновград, Пловдив, Първомай, Поповица и Харманли.
Само месец след фестивала в Пловдив Вокална група "Люлин" взе участие и във фестивалната
програма на Четвъртия национален фестивал на хора с увреждания, който се проведе на трети и
четвърти юли в Перник, квартал "Църква". На този много престижен форум, на който се явиха повече
от 800 човека, нашата група получи своето заслужено отличие - Златен медал.
Драги приятели, много от вас знаят колко вълнение, колко много напрежение съпътстват тези изяви на
нашия състав и колко уважение, и нови запознанства срещаме по тези фестивали. Дано някога да дойде
ден, в който Съюзът на слепите в България да може да се грижи повечко за своите самодейци.
Райна МИТИНА,
художествен ръководител на Вокална група "Люлин"

Плевен

На 28 май 2010 в клуба на ТО на ССБ Долни Дъбник бе проведено годишното отчетно събрание на РО
на сляпо-глухите Плевен.
На последното си заседание УС взе решение да изнесе по целесъобразност събранията извън
областния център.
Събранието уважиха почти всички членове. Гости ни бяха председателят на РО на сляпо-глухите
Перник и член на УС на НАСГБ - Соня Захариева, и председателите на ТО на ССБ Долни Дъбник - В.
Вълчинкова, и на град Левски - Тодор Любенов. Събранието беше открито от председателката на РО
Плевен - Величка Драганова, която поздрави присъстващите с "Добре дошли" и думата бе дадена на
сътрудника г-н Димитър Андонов, който прочете изчерпателен доклад за едногодишната работа на
организацията, подробен финансов отчет и констативен протокол от проверката на контролния съвет.
Отчетено бе, че основна грижа на УС е издирването на лица със зрителни и слухови увреждания и
тяхното слухопротезиране, но срещаме големи трудности, тъй като 11 от 13-те председатели на ТО в
състава на РСО Плевен не взеха присърце този толкова важен въпрос. Единствено председателите от
Левски и Долни Дъбник ни помагат, за което им благодарим.
Нашите членове активно участваха в мероприятията на НАСГБ в Пловдив. Величка Драганова участва
с лично творчество във фестивалите за художествена самодейност в Пловдив и Перник, а също и в
Националното спортно състезание в Пловдив, откъдето се завърна с медал. Иванка Христова взе
участие в Националния брайлов конкурс в Пловдив, посветен на 200 години от рождението на Луи
Брайл, и спечели втора награда. Тя участва и във викторината, посветена на същата годишнина, и се
представи добре.
Присъстващите зададоха много въпроси от различно естество, на които г-жа Захариева отговори
изчерпателно.
Г-н Любенов разказа накратко за решенията на Общото събрание на пълномощниците на ССБ.
Взето бе решение следващото събрание да се проведе в Левски, бяха приети и основни насоки за
бъдещата ни работа.
След изчерпване на дневния ред продължихме с почерпка и се веселихме под звуците на акордеона на
Марин Паскалев от Левски, за което сърдечно му благодарим.
Сърдечни благодарности и на г-жа Вълчинкова за отличната организация.
Иванка ХРИСТОВА

Добрич

Новини
На 26 юни 2010 година в село Дебрене, Добричка община трябваше да се проведе фолклорен събор
"Песни и танци от слънчева Добруджа". Поради лошото време всички участници бяха разпределени в
пет села: Стожер, Плачидол, Стефан Караджа, Бранище и Победа.
Певческа група "Пей сърце" към Териториална организация на слепите Добрич с художествен
ръководител Кирил Сотиров и музикант Ахмед Мехмед Мустафа беше разпределена в Стожер.
На 26 юни с автобус, отпуснат от Община Добрич, се отправихме към село Стожер. Всички бяхме
много развълнувани от това как ще се представим. Предварително знаехме, че ако бъдем класирани за
много добро изпълнение през м. август тази година ще се явим на събора в Копривщица. Този събор се
провежда веднъж на 5 години. Като пристигнахме, видяхме, че са дошли много състави - 23 на брой,
със своите индивидуални изпълнители. Бяха все състави с авторитет и отдавна съществуващи, а ние
сме млад състав от 2 години. Наистина вече се бяхме представяли и на други места, но тук като че ли
беше друго. Въпреки това смятахме, че сме добре подготвени.
Доста състави минаха преди нас. Дойде и нашият ред. Представихме се. Публиката ни одобри с много
възгласи, ръкопляскания и ставане на крака. Започна най-трудното - чакането на резултатите. Журито
доста време заседава. Започнаха да излъчват първенците. Всички бяхме стаили дъх в очакване. Имахме
чувството, че сърцата ни щяха да се пръснат. Разбрахме, че от 23 състава са класирани само 9 и двама
индивидуални изпълнители. Изведнъж чухме, че певческа група "Пей сърце" при ТСО на слепите
Добрич е класирана за Копривщица, получава парична награда от 30 лв. и грамота за участие, а и
Мария Минева за индивидуално изпълнение също е класирана за Копривщица, получава парична
награда и грамота за участие. Всички извикахме от радост и вълнение. Публиката ръкопляскаше.
Останахме доволни, че трудът и желанието ни бяха възнаградени.
Паунка ПЕЕВА
Нашият втори дом
ЦСРИ Добрич е открит през октомври 1998 г., първоначално като заведение за елементарна
рехабилитация за зрителнозатруднени. До края на 2003 заведението е към Дирекция "Социално
подпомагане", но от началото на 2004, с промяна в Закона за социалното подпомагане, ЦСРИ е на
пряко подчинение към Община град Добрич. По своя статут ЦСРИ е социално заведение, предлагащо
социални услуги в общността.
Към настоящия етап ЦСРИ работи с деца и възрастни с увреждания, като по-голям е делът на
зрителнозатруднените.
Екипът на заведението се състои от двама социални работници, социален педагог, логопед и двама
рехабилитатори.
Предлагат се обучения по брайл, машинопис, компютърна грамотност, ориентиране и мобилност.
Организират се различни курсове както за осмисляне на свободното време на потребителите на
социалните услуги, така и за придобиване на умения за самообслужване. Ежеседмично се провеждат
занятия по готварство, ръчно плетиво или макраме, гимнастика. Тези групови събирания обикновено
се ръководят от самите потребители. Например дългогодишен лидер в ръчното плетиво е Златка
Андонова, а в групата по тапицерия – София Ганчева. В определен ден от седмицата служебният
микробус на ЦСРИ извозва участниците в занятията до социалното заведение и обратно до дома им.
Друг основен дял от работата на социалното заведение е консултиране на хората с увреждания по
отношение на техните права и придобивки, регламентирани по Закона и правилника за социално
подпомагане и Закона и правилника за интеграция на хората с увреждания. Когато е необходимо,
социалните работници от екипа на ЦСРИ осъществяват техническа подкрепа при набавяне, попълване
и придвижване на необходимата документация, съгласно горепосочените нормативни актове.
За четящите редовно се осигурява художествена литература в брайлов, електронен или говорещ
вариант.
Екипът на ЦСРИ организира различни инициативи за отбелязване на дните на хората с увреждания.

През годините са провеждани много състезания за придвижване с дълъг бял бастун, игри по дартс или
кегли, четения на брайл и т.н. Когато е необходимо, се оказва методична и логистична подкрепа на
териториалната организация.
Благодарим от все сърце на социалния педагог Кристина Димитрова, която с много търпение и такт ни
обучава в брайловата азбука, компютърните възможности и машинописа. Благодарим на Силвия
Красимирова и Галя Маринова – социалните работнички, които с усмивка ни оказват подкрепа в
различните ни инициативи! Благодарим на Димитрина Станчева – рехабилитаторката, която
ежеседмично проследява стойностите на кръвното налягане, провежда гимнастика и ни съветва по
въпроси, свързани с нашето здраве!
Община Добрич е една от малкото в страната, която създаде подобен рехабилитационен център.
Благодарение на това ние имаме възможност да придобием различни умения, които спомагат за
по-доброто ни справяне в ежедневието. Повечето от половината членове на Териториалната
организация на сляпо-глухите Добрич ползват социалните услуги на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция.
Определено може да се твърди, че с течение на времето Центърът за социална рехабилитация и
интеграция в Добрич се превърна в наш втори дом.
Калинка КОВАЧЕВА
Кметът и общински представители от Негру Вода на гости в НПО "ХобиСклуб"
По покана на УС на НПО "ХобиСклуб" и с любезното съдействие на краеведа и преводач Марин
Атанасов на 22 юни ни гостуваха кметът г-н Йон Никулин и общински представители от град Негру
Вода, Румъния. Темите на разговор бяха за социалната политика спрямо хората с увреждания и
организационни въпроси по предстоящото гостуване в Негру Вода, свързани с проекта ни "По
стъпките на преселниците през 1940 г."
Румънските гости се впечатлиха от дейностите и единството на организацията ни, въпреки че ние не
получаваме държавно финансиране, от юбилейната изложба във връзка с 10-годишнината ни,
проектите в полза на хората с увреждания и членството ни в NASO и ЕASPD (Брюксел).

Румънските гости с гордост отбелязаха, че, въпреки световната финансова криза, парите за социални

дейности и пенсии не се редуцират. При тях човек с увреждане с първа група получава на месец 350
евро.
Набелязаха се срещи със сродни НПО от Румъния, където ще бъдат обменени добри социални
практики, а председателят на НПО "ХобиСклуб" Иван Тодоров ще сподели своя опит за постигането
на тези значителни успехи.
Паралелно ни гостува и г-жа Светла Петрова от РБ "Дора Габе", която ни представи живота и
творчеството на Фредерик Шопен във връзка с 200-годишнината от рождението му.
Дискусиите протекоха под нежната музика на големия полски виртуоз.
"По стъпките на преселниците през 1940 г."
Трансграничен проект, разработен и реализиран от НПО "ХобиСклуб" Добрич на 27 Юни 2010 г.
Проектът е одобрен от Община Добрич и е посветен на 70-годишнината от Крайовския договор и на 10
години от създаването на НПО "ХобиСклуб".
Въодушевлението от предстоящото събитие започна още от 7.00 ч. пред ЖП гара Юг - Добрич с
регистрация на 110 участника.
В 8.00 ч. ръководителят на проекта Иван Тодоров с мегафона събра дошлите и обяви програмата за
предстоящото събитие. На посоченото място едночасова лекция ни поднесе краеведа Веселина
Малчева на тема – "Преселението на българите през 1940 г. и 70 години Крайовски договор". Със своя
увлекателен разказ, мелодичен глас и изчерпателна фактология тя завладя вниманието на участниците,
сред които имаше и много потомци на тези българи.

Потеглихме с два автобуса към ЖП гара Север - Добрич, а след това към паметника на генерал Колев в
едноименното село. Посрещна ни кмета, след кратък разговор с него историческата част пред
паметника поде г-н Тодор Нинов. Тихата обстановка, цветната алея и увлекателният разказ на г-н
Нинов бързо ни пренесоха в ония паметни дни на геройство, безсмъртие и всеотдайност в името на
народа и майка България. Сведохме глави в едноминутно мълчание, поднесохме цветя от името на

всички присъстващи организации – НПО "ХобиСклуб", ТСО на слепите, ТО на глухите, Съюз на
инвалидите "Надежда", Дружество на краеведите, пенсионерски клубове и държавни институции.

Продължихме към паметника на ген. Стефан Тошев в едноименния град. Там г-н Нинов ни поднесе
увлекателни исторически разкази, свързани с живота и делото на ген. Тошев и преселниците през 1940
г. Поднесохме цветя и отдадохме почит. Проектът продължи на площада пред паметника на Бялата
лястовица до сградата на общината в Генерал Тошево. Засвири гайдата на Руско Христов и акордеонът
на Станчо Станчев, извиха се кръшни български хора, запя и певицата Мария Минева.
Следващата ни спирка бе в село Кардам, отделихме време за обяд и кратка почивка.
В 12.30 ч., според поканата, бяхме в Културния дом на град Негру Вода, Румъния. Лично ни
посрещнаха кметът г-н Йон Никулин и представителите от общината. Приветствия в препълнената
зала се поднесоха от г-н Иван Тодоров и г-н Йон Никулин. Наред с румънските песни и танци се
разнесоха и български като част от културната програма на деня. Групови вокални изпълнения от
българска страна се представиха от НПО "ХобиСклуб", група "Да останем млади" с ръководител
Мария Димитрова, група "Пей сърце" с ръководител Кирил Сотиров. Като индивидуални вокални
изпълнители се представиха Мария Минева, Руско Христов и Станчо Станчев.
След празничния концерт кметът Йон Никулин ни покани в двете административни зали, където се
проведоха съвместни срещи, подпомогнати от краеведа Марин Атанасов. Обмениха се идеи за нови
проекти и съвместни инициативи.
Тържеството продължи в гориста местност до града, където имаше открита сцена за творчески изяви.
След подобаваща почерпка от страна на домакините с прочутото вино "Мулфатлар", денят продължи с

песни и кръшни български и румънски хора.
Организатори на проекта:
Иван ТОДОРОВ, Христина СТОЙКОВА, Светла СТОЕВА и Данчи ТОДОРОВА
Още снимки от събитието:

Пловдив

Вести
На 20 май в Пловдив се проведе регионалното състезание по брайлово четене и писане за слепи.
От години, в чест на празника на българската писменост – 24 май, Пловдивската регионална съюзна
организация събира хората със зрителни увреждания, за да подклажда огъня, запален от Луи Брайл.
Дошлите ентусиасти бяха разделени на две групи – преминали през училищата за слепи и самообучили
се. След като припомни на участниците правилата и изискванията, председателят на журито Стефка
Стойчева даде старт на мероприятието.
Първият кръг беше по бързо и правилно четене за самообучили се. Тук на първо място се класира
Кирил Дамянов, а на второ Иван Михайлов. След това пред комисията премина групата от училищата.
Във втория кръг – правилно писане, Кирил Дамянов отново беше пръв, а след него се наредиха Иван
Лазаров и Петър Караиванов. Накрая дойде моментът за обявяване на комплексното класиране.

Победител при допълнително образовалите се е Кирил Дамянов, а при завършилите училища –
Елисавета Стоянова. Те ще участват по право на националното състезание по брайлово четене и
писане в края на годината.
***
На 27 май в града на седемте хълма се проведе демонстрационен турнир по канадска борба за
инвалиди. Той премина в два етапа:
Жени, лява и дясна ръка, категория абсолютна.
Мъже, лява и дясна ръка, категория абсолютна.
В турнира взеха участие двама мъже и три жени от Пловдив и четирима мъже от Сливен. Много
оспорвано протекоха борбите при мъжете. На дясна ръка нашите представители тръгнаха надолу още в
началото. Никола Стоянов не успя да преодолее напрежението, а Кирил Дамянов подцени един от
противниците си и това му изигра лоша шега. На лява ръка той обаче не допусна подобна грешка. По
време на борбите мобилизира силите си, достигна до финала и, отстъпвайки единствено на 110
килограмовия сливенчанин, зае почетното второ място.
При жените завърналата се в играта Ана Маринова не даде шанс на своите съотборнички от спортен
клуб "Марица" - явното и превъзходство беше очевидно и не будеше съмнение. Затова пък Ася Бурова
и Димка Дамянова се бориха здраво и в крайна сметка си поделиха по едно второ и едно трето място
на лява и дясна ръка.
***
В началото на месец март Националното радио "Христо Ботев" приведе в действие една своя
инициатива. Водещата на предаването "Познати-непознати" - Цвети Николова, започна набиране на
авторски стихотворения от слепи поети за конкурса "Незрящи сърца". В края на май тричленно жури
излъчи и представи пред аудиторията на националната медия крайното класиране. Приятна изненада за
ТСО "Марица" Пловдив е почетното трето място на Кирил Дамянов за стихотворението му "Изповед".
На читателите на списание "Зари" поднасяме наградената творба.
ИЗПОВЕД
Кажи ми Господи, защо съм тъй несретен?
С приятели защо не ме дари?
Останал сам сред бурите и ветровете,
огнище търсих, планини от лед открих.
Дали те има? Ако те има, до мене застани.
Душа страдална с думи благи изцери.
Повикай вярата, надеждата, повикай любовта Доброто, Боже, нека властва над света.
Прости ми всемогъщи! Ако можеш, на неверника прости!
Приятелите да говорят както искат.
В живота има истина една Ще дойдат дни, в които силният от немощния помощ ще поиска.
Кирил ДАМЯНОВ
Кратък разбор на отчетно-изборната кампания в РСО Пловдив
Тазгодишните отчетно-изборни събрания в Съюза започнаха малко по-рано – още от средата на март.
Графикът приет от РУС на пловдивската регионална организация беше по-сгъстен и наситен, защото
стартът реално бе даден със събранието в ТСО Белозем на 20 април, а финалът беше събранието в
Карлово на 3 юни (то беше отложено за тази дата поради участието на Алекси Начев – председател на

ТСО Карлово, на заседанието на Общото събрание на пълномощниците в Шипково).
Събранията на териториалните организации към РСО Пловдив преминаха конструктивно и делово, в
съответствие с Устава и съюзните наредби. Това в Хисаря беше посетено от Живка Павлова от ЦУ, а в
Карлово – от председателя на ССБ Васил Долапчиев. Отчете се снижаване на посещаемостта –
причините за всяка организация са специфични, но ръководството на всяка ТСО трябва да си направи
собствен и точен анализ и изводи. Своевременната разгласа, перманентната връзка с хората и
мотивацията им да присъстват на най-важните събития за ТСО са основните инструменти за
осъществяване на пълноценен организационен живот.
Три от териториалните организации си избраха нови председатели – Иванка Геновска за Белозем,
Жана Матова за Пещера и Мария Муховска за Панагюрище. Останалите деветима бяха преизбрани –
това са или дългогодишни ветерани в съюзното движение, уважавани и обичани от хората по места,
като Иван Шопов в Асеновград, Елена Василева в Хисаря, Георги Къртев в Стамболийски, Алекси
Начев в Карлово, или председатели, доказали с работата си, че достойно могат да продължат и
занапред – Милко Орешков в Раковски, Георги Генов и Данчо Данчев в Пловдив, Мария Димова във
Велинград и Пламен Илиев в Пазарджик.
Управителните съвети бяха значително обновени, включиха се нови хора в работоспособна възраст –
една положителна предпоставка за по-активна бъдеща дейност. Освен това обща тенденция беше, че
по-големите организации избраха 5-членен състав на УС – по-големият им числен състав водеше до
тромавост и неефективност в работата, а по-малкият означаваше фиктивно съществуване на хартия.
Избрани бяха и 99 пълномощниците в Регионалното общо събрание – голямата им численост
съответства на най-голямата регионална организация на Съюза на слепите в България.
Георги ГЕНОВ

Кюстендил

Отборен турнир по шахмат "Пауталия 2010"
От 2 до 4 юни 2010 г. се проведе традиционният отборен турнир по шахмат "Пауталия 2010" за
незрящи хора, организиран от Спортен клуб "Пауталия спорт -2005" . Състезанието се проведе в
Профилакториум "Трите буки" в планината Осогово. Участваха отборите на СК "Светлина" Шумен,
СК "Пираните" София, СК "Успех" Варна, СК "ВАЯ" Бургас и два отбора на СК "Пауталия
спорт-2005" (отбор "Пауталия" и отбор "Руен").
Състезанието беше открито от г-н Петър Паунов - кмет на Община Кюстендил и от председателя на
Общинския съвет в града г-н Васил Иванов. Те поздравиха състезателите в турнира.
Състезанието бе отборно и се проведе в пет кръга по системата "всеки срещу всеки". Отборите са от по
4 човека и се играе на 4 дъски.
След изиграването на всички срещи се получи следното класиране :
1 място - СК "Пираните" София - 9 м.т. и 14,5 т.
2 място - СК "Успех" Варна - 7 м.т. и 11,5 т.
3 място - СК "Светлина" Шумен - 6 м.т. и 11 т.
4 място - СК "ВАЯ" Бургас” - 5 м.т. и 10 т.
5 място - СК "Пауталия спорт-2005" - 3 м.т. и 10,5 т.
6 място - 2-ри отбор на СК "Пауталия спорт-2005" - 0 м.т. и 2,5 т.
Беше направено и класиране по дъски.
Първа дъска:
1 място - Петко Пътев, София - 4,5 т.

2 място - Александър Тодоров, Варна - 4,5 т.
3 място - Фекри Мехмедов, Шумен - 2,5 т.
Втора дъска:
1 място - Димитър Хинев, Варна - 4,5 т.
2 място - Янко Петров, София - 4,5 т.
3 място - Феим Саид, Шумен - 2 т.
Трета дъска:
1 място - Стоян Митев, Шумен - 5 т.
2 място - Величко Иванов, Кюстендил - 3 т.
3 място - Митко Демирев, Варна - 3 т.
Четвърта дъска:
1 място - Григор Григоров, София - 4 т.
2 място - Джейхан Пехливан, Бургас - 4 т.
3 място - Кънка Витова, Кюстендил - 3,5 т.
На отбора победител беше връчена купа "Пауталия", а на останалите отбори - грамоти.
Победителите по дъски получиха медали.
Състезанието протече много оспорвано и всички участници останаха много доволни от неговото
организиране. Това мероприятие не би било възможно без подкрепата на Община Кюстендил.
Състезанието е от общинския спортен календар и главен спонсор е Община Кюстендил. Искам да
благодаря от името на всички хора със зрителни увреждания, занимаващи се с някакъв вид спорт в
клуба, на кмета на града г-н Паунов, на г-жа Каратова, на г-жа Лехчанска и на всички други, които ни
помагат винаги, когато имаме нужда от подкрепа.
Спонсори на турнира бяха и г-н Милчо Христов, и фирма "DHL". Благодарим на всички спонсори!
Този вид състезания са единствената възможност за хората със зрителни увреждания от различна
възраст чрез спорта да се срещнат и създадат приятелства.
Кънка ВИТОВА
Виж снимки:

ОБЯВИ Покана

Управителният съвет на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания", на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ, свиква 1-ото заседание на второто Общо събрание на 9 октомври от 15.00 часа и 10 октомври
2010 г. в хотел "Релакс" в Шипковски минерални бани. Заседанието ще протече при следния дневен
ред:
1. Отчет за дейността на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" през периода 2008 - 2009
г.

2. Годишен финансов отчет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" за 2009.
3. Обсъждане изменения и допълнения в Устава на Федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания".
4. Избор на ръководни органи.
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Председател на УС:
В. АТАНАСОВ

Запознанства

Казвам се Георг Ранчев. Живея в Германия и търся жена с цел запознанство и сключване на брак.
Имам висше образование, специалност немска филология. На 40 години съм и търся, тъй като имам
малко запазено зрение на лявото око, жена, която също малко вижда. Нека тя да бъде на възраст между
35 и 40 години.
Моите интереси: През свободното си време обичам разходки навън, когато времето позволява най-вече разходки из планината. Освен това обичам да плувам, да играя шахмат и да карам тандем, и
да се радвам на компанията на хубави жени.
Изисквания към жената: Да бъде свободна, да обича да готви и градинарската работа. Жената трябва
да бъде добра по характер и да има приличен външен вид - леко закръглена. За предпочитане да е от
Варненския регион.
Когато не съм в Германия, се намирам при роднини в София или на вилата ни в село Осеново Варненско. Вилата е собственост на баща ми. Всяка година правим ракия и вино от грозде, берем
ягоди, череши, вишни, сливи, ябълки и други плодове. Въпреки че не пуша, много държа моята
бъдеща партньорка да е пушачка.
Телефон за връзка: 051106300; e-mail: g.ranchev@gmx.de
Когато съм в София, може да бъда намерен на телефон: 858 36 92.

60 години списание "Зари"

Във връзка с 60-годишния юбилей на нашето списание Съюзът на слепите в България и редакция
"Зари" обявяват конкурс за написване на есе на тема "Списание "Зари" в моя живот".
Краен срок за изпращане на материалите - 15 септември 2010 година.
Адрес за изпращане на материалите:
1309 София
ул. „Найчо Цанов“ 172
тел.: 812 70 36
http://www.ssb-bg.net
http://www.zari-bg.net,
e-mail: georgieva_desi@abv.bg
Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури до 20.09.2010 г.
Спечелилите първите три места творби ще бъдат публикувани на страниците на "Зари", а техните
автори ще бъдат премирани с парични награди.

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ Невидимото за очите

Ангелогласната Кристина Александрова за надмощието на духа над материята и силата на човещината
Кристина Александрова пее вечните божествени песни на Шуберт и Шуман, а Благовеста й
акомпанира на пиано. Двете момичета са толкова красиви в младостта си, но невидимото за очите е
това, което е събрало толкова много почитатели на техния талант. В Столичната градска картинна
галерия сме на поредния концерт, част от Фестивала "Камерна сцена София 2010". Слушам ангелското
сопрано на Кристина Александрова и си мисля: "Природата й е "откраднала очите", но се е
реванширала... Боже, какъв глас!".

За първи път я видях в предаване на Слави Трифонов. После разбрах, че живеем наблизо - в един и
същи квартал. Често я виждам как уверено се движи с белия бастун. Един ден я заговорих и
дружелюбна усмивка цъфна на лицето й. Така се сприятелихме...
Криси е родена през 1980 г. в семейството на Ваня и Гергин Александрови. Има по-голям брат, вече
женен, с двегодишно дете. Близките й винаги са били до нея, те са нейните "очи" за света, но

по-важното е, че са я научили "да вижда невидимото", да усети силата, с която духът може да властва
над материята.

Разговаряме с Кристина в нейния дом. Поздравявам я за концерта в Градската галерия.
- Благодаря! Слава Богу, всичко мина добре! Близо половин година се готвим с Благовеста. Даже учих
усилено немски, за да изпея автентично песните на Шуберт и на Шуман...
- Как влезе музиката в твоя живот?
- В ранното си детство обичах да слушам по радиото как пеят оперните певци и ги имитирах.
Родителите ми празнуваха 9-годишнината си от брака и тогава за първи път им пях като истинска
оперна певица! Беше много забавно и се почувствах щастлива... А за истинското пеене ме откри
преподавателят ми по музика в Средното училище за деца с нарушено зрение в квартал "Надежда" г-н Георги Холянов. Тогава баща ми по негова препоръка (бях 13-годишна) ме заведе в Софийското
средно музикално училище, за да ме чуят. Всички казаха, че гласът ми много рано се е развил и е с
голям диапазон.
- Първите ти певчески изяви кога бяха?
- Пак по това време. И заминах за Белгия, благодарение на телевизионното предаване "Избор", което
водеше Снежана Атанасова. Изобщо много добри и благородни хора съм срещала в живота си. Пях
"Аве Мария" в Кралския музей и спечелих приза на фестивала, който се организираше от Фондация
"Кенеди". 16-годишна дебютирах с Камерния ансамбъл "Софийски солисти", а на 17 пях на една сцена
с Райна Кабаиванска... Лауреат съм на фестивалите "Надмощие на духа", носител съм на диплом от
Международния конкурс за незрящи музиканти в Прага. Учих класическо пеене при Христина
Ангелакова, имам магистърски степени от Музикалната академия - по оперно пеене, и от Софийския
университет - по музикална педагогика. Ще повторя още веднъж - без добрите и благородни хора,
които съм срещала по пътя си, без силата на човещината, едва ли щях да реализирам таланта си.
Неотлъчно до мене са проф. Благовеста Константинова - преподавателка по камерно пеене и моя
акомпаниаторка, нейният съпруг Стоян Ангелов - композитор, и тяхната дъщеря Благовеста Ангелова,
с която участваме в много концерти. Обичам ги и им благодаря!

- Разкажи за Фондация "Старт".
- Инициативата за нейното основаване е моя и на Стефка Джонева – от Българска национална
телевизия. Фондацията има за цел не само интегрирането на "различните", но главно - да мотивира
младите таланти с физически увреждания, да им помогне, да им даде шанс и поле за изява. Още
нямаме дори постоянно помещение за офис, но по-важно е администрацията на район "Люлин" да ни
помогне в осъществяването на голямата ни цел - създаване на Дневен център за музикални и творчески
занимания, за рехабилитация на деца и младежи с физически проблеми. Вече успяхме да наложим
Фестивала "Надмощие на духа" - засега това е триумфът на Фондация "Старт". Държа да отбележа и
другите организатори, защото иначе няма да е честно: Община Девин, Представителството на
Европейската комисия в България, Българската национална телевизия, Българското национално радио,
Националната музикална академия. Постоянно си сътрудничим с Министерството на културата, на
труда и социалните грижи, на здравеопазването. Тази година ще се проведе четвъртото поредно
издание на фестивала. Той е международен, за талантливи хора с увреждания - от 5 до 35-годишна
възраст. Ще бъде пак в Девин. Отново ще прозвучи химнът на фестивала "Небесна нота", написан
специално за нас от Хайгашод Агасян, по текст на Мая Дългъчева и аранжимент на Светослав
Лобушки. Всички участници ще получат дипломи, а наградените - статуетка във формата на музикална
нота, направена от скулпторката Рая Георгиева. Българска национална телевизия вече по традиция

излъчва концерта на наградените, за което много, много, много благодарим!...

Надмощие на духа над материята... Винаги се сещам за този спорен философски въпрос. Всичко е
въпрос на гледна точка. Защото таланти като Кристина Александрова и приятелката й Благовеста
Ангелова, като другите, които ще открие фестивалът "Надмощие на духа", като онези, които им
помагат, са от плът и кръв, материални, има ги. И всички те правят света около нас по-чист и красив
със силата на човещината, с добротата на душите си...
Неотдавна в Консерваторията се състоя концертното изпълнение на операта "Крадецът на праскови".
Автор на музиката е проф. Благовеста Константинова, а на либретото - Цонка Великова, която
представи и своя книга за операта. Кристина пя главната роля, а й партнира талантливият Ивайло
Донков, също незрящ. Замислям се над тази дума. Нейни синоними са невиждащ, сляп... И нито една
от тях не е на място, когато мисля за Кристина и хората като нея. Особено когато слушам диска с
нейни арии и песни, който тя ми подари в знак на нашето приятелство. Нейният красив и силен глас ме
уверява, че най-същественото всъщност е невидимо за очите. Защото има толкова много "слепци с
очи", както го е казал Ботев. И обратното - зрящи с душите си...
Петра ТАШЕВА
Използван източник:
"Вестник за жената"
28 юни - 4 юли 2010 г.

Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града

Една идея - един от най-древните градове на нашия континент да има свой химн - близо година и
половина владее умовете и сърцата на пловдивчани. Именити и начинаещи поети и композитори,
утвърдени културтрегери и "печени" химнописци се втурнаха да творят, за да оставят името си в
аналите на историята на Пловдив, а и да отнесат наградата, обявена от общината.
Състезанието за престижния приз беше изключително оспорвано – в деловодството на Община
Пловдив постъпиха над 60 кандидатстващи песни, в това число и песента "Ноктюрно за Пловдив" по
текст и музика на покойната Величка Кърпарова и в изпълнение на дует "Амур" от Пловдивската

регионална организация на слепите. Макар и недостигнала до финала, тя беше една от
най-мелодичните и съдържателни композиции, която ще остане в музикалния архив на града.
Конкурсът мина през различни етапи – през комисии одобряващи текста и музиката и общинска
комисия, одобряваща окончателно представените песни. Под силния натиск на общественото мнение,
преди да каже окончателната си дума, Пловдивският общински съвет взе решение да чуе и мнението
на гражданите - проведе се електронно гласуване и представянето на най-добрите песни пред публика,
която трябваше да бъде анкетирана след края на концерта.

На 12 юни (събота вечер) повече от 1000 пловдивчани загърбиха жегата, футболните страсти и
културните мероприятия с големи знаменитости - същия ден в Пловдив имаше концерт на Елтън Джон
- и се стекоха в лятно кино "Орфей", като го изпълниха до краен предел с много правостоящи.
Раздадените на зрителите 900 анкетни карти за гласуване далеч не стигнаха за всички.
Пловдивчани чуха 12-те предложения за химн на Пловдив, събрали най-много гласове от електронното
обществено гласуване. Някои от песните се изпълняваха от именити певци като Орлин Горанов и
Христо Кидиков, а детската музикална формация "Омайниче" и малката Нели Солакова вдигнаха
градуса на настроението още в началото. Цецо от "Респект", по думите на хората от киното, ги накара
да настръхнат от чутото. Непринудени овации и бурни аплодисменти съпроводиха спечелилата
наскоро наградата в шоуто на БТВ "България търси талант" Богдана Петрова.
При преброяването на бюлетините от гласуването след концерта се установи, че песента "Химн на
Пловдив" по текст на Петър Анастасов и музика на Георги Славчев и в изпълнението на талант № 1 незрящата Боги Петрова, хор "Детска китка" и мъжко трио спечели убедително подкрепата на
публиката с 292 гласа. Класиралата се на второ място песен събра почти два пъти по-малко гласове 150, а гласовете за останалите можеха да се изпишат с двуцифрени, дори с едноцифрени числа.
Едно пловдивско момиче, загубило зрението си още в бебешка възраст, се пребори с невероятната
конкуренция на хора с разнообразни таланти. Както убедително грабна приза на "България търси
талант", по същия недвусмислен начин с топлия си, звучен и красив глас Богдана спомогна за
утвърждаването на предпочетената от пловдивчани песен за химн на града. Ученичката от Пловдив за
пореден път доказа, че, когато Господ раздава различни дарби на хората, не се интересува дали
човекът чува, вижда или е в инвалидна количка.
Георги ГЕНОВ

ПЪТЕПИС Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя

Пътуването ми за Париж започна от автобусната гара до Виктория стейшън в Лондон. Народ от
всякакви националности и цвят на кожата чакат на огромна опашка за регистрация. Започваме да се
опасяваме със съпругата ми, че ще изпуснем автобуса.
Кой да знае, че един час преди пътуването трябва да сме на гарата. Пред мен някакъв господин се
обръща и ме пита: "Пил, не пил водка?".
- Каква водка бе, братко - мисля си - аз съм тръгнал за Париж!
Оказа се, че човекът е поляк. Дошъл на автогарата към обяд с намерение да пътува за Дортмунд, но
мъртво пиян и поради тази причина не го качили на автобуса. Презаверили му билета за два дни
по-късно и след това той три пъти се реди на опашка само и само да замине, за който и да е град в
Европа. Три пъти го връщат с едно и също обяснение - "Вие сте бил пиян и затова билетът ви е сменен
за 15 февруари." Той спори, че никъде в инструкцията за пътуването не е казано, че не може да се качи
пиян на автобуса. Казано е, че не може да внася взривни вещества, да говори силно и тем подобни
неща, но за пиянство и дума не е споменато. Властите са непреклонни. Не го пуснаха и за Париж.
Потегляме навреме. Сутринта в 6 часа трябва да сме в Париж. Осем часа пътуване през нощта не е
най-удобният вариант, но е най-евтиният. Експрес "Евростар" взема разстоянието Лондон - Париж,
което е около 450 километра, за три часа, но е много скъпо, ако не си направиш резервация поне месец
преди пътуването.
Прекосяваме добре познатата ни провинция Кент и след около 2 часа сме в Дувър - мястото откъдето
потеглят фериботите за Кале, Франция. Рутинни, но доста щателни проверки на паспорти, багажи и
т.н. Част от мерките за сигурност са заради качването на кораба. Закъсняваме. Редим се на огромна
опашка от автобуси, коли и тирове. Независимо от това, че е 12 часа през нощта, оживлението е
небивало. Най-после автобусът влиза в огромния търбух на ферибота. Всички пътници са задължени
да слязат и да се качат на горните палуби. Слизаме и въобще нямаме усещането, че сме на кораб.
По-скоро ми се струва, че се намираме на огромен закрит паркинг. Качваме се на асансьор, някой
натиска някакво копче и потегляме нагоре. Когато се отвори вратата, видяхме, че сме на палуба номер
7. Тази и по-горната палуба са огромен комплекс от магазини за парфюми и алкохол, барове и
ресторанти. Жена ми се интересува от парфюмите, аз от алкохола. В крайна сметка не купуваме нито
едното, нито другото, защото пазим парите си за Париж.
В говорителите звучи гласът на капитана, който обяснява, че корабът потегля с 30 минути закъснение,
пътуването ще продължи около 1 час и половина в леко развълнувано море. Следват инструкциите за
безопасност. При шест къси и едно дълго изсвирване на корабната сирена всички пътници трябва да се
съберат на обозначените места, за да получат спасителни жилетки. Тръпки ме побиват само при
мисълта, че може да се наложи да се натопя в ледените води на "Ла Манш"-а. Това е малко вероятно,
но все пак съществува като възможност. Движенията на кораба са толкова плавни, че не се усеща нито
когато потегля, нито когато акостира. Полюшването е съвсем леко. Бутилките в бара леко звънят от
време на време от вибрациите на двигателите.
Въпреки късния час двете палуби са пълни с пътници, най-вече деца от всякакви възрасти, тръгнали на
почивка през междусрочната ваканция. Капитанът предупреди, че на кораба е забранено лица под 18
години да играят на машинките за хазарт. Предупреждението имаше обратен ефект. Много бързо
всички машинки бяха заети от деца.
След акостирането на кораба пътниците се връщат в превозните средства и започва да се точи огромна
колона от всевъзможни возила. Ако човек я наблюдава отстрани, ще се учуди как всичко това е
побрано на кораба.
Понасяме се по осветената магистрала за Париж. Във Великобритания и Франция повечето
магистрали са оборудвани с осветление. Мисля си, че това е голямо разхищение на електроенергия.
Съвременните автомобили имат много добри фарове и ние в България дори не си помисляме за
осветление по магистралите. В 7 часа сутринта (с 45 минути закъснение) автобусът ни оставя на Шарл
дьо Гол авеню. Влизаме в станцията на метрото и потегляме към сърцето на града. В парижкото метро
станциите и влакчетата не са толкова нови, колкото в софийското, но релефните линии, които
разграничават перона от коловоза са много по-ясно изразени. Те всъщност представляват ленти от

гума или някакъв подобен материал с много изпъкнали точки. Тези ленти просто се залепват и едва ли
струват много скъпо. В Англия има плочки с такъв релеф, които се използват не само в метрото, но и
за обозначаване на пресечките или местата на автоматичните светофари и пешеходните пътеки. Много
е трудно да не усетиш този релеф.
Рано сутринта влакчето в метрото на линия 3 е празно. Срещу мене някакъв господин сладко похърква.
Най-вероятно се прибира от купон. Преди да отидем в квартирата за освежителен душ се отбиваме в
квартално парижко кафе за сутрешната доза кофеин. Аз пия чай, който ми беше сервиран в малък
чайник. Когато платихме сметката, цената му се оказа зашеметяваща - 3 евро и 80 цента. За тези пари в
близкия супермаркет можех да си купя две бутилки вино. Това беше първият и последният чай, изпит
от мен в Париж. Кафето на съпругата ми струваше 2 евро, а 4 дни по-късно на същото място същата
освежителна напитка ни беше сервирана за 1 евро и 20 цента.
Изглежда и тук барманите не се церемонят с чужденците. Закусваме по френски с кроасани от
най-близката боланжери - така се наричат тук местата, където се продават кифли, франзели и
всевъзможни сладкиши. Французинът закусва с кроасан или франзела, напълнена със сладко. Това не е
по моя вкус и затова добавям два сандвича с прекрасен колбас и много ароматно сирене. Френските
фромажери (магазините за сирена) пръскат специфично ухание в радиус от поне 20 метра. Същото
ухание леко се чувства и във всички супермаркети. За мен лично това не са неприятни миризми.
Макар и недоспали, потегляме на първата си разходка в примамващия ни град. Човек в непознат град
се чувства откривател. Качваме се на едно влакче, което не може да се нарече метро, защото се движи
над земята и предоставя чудесната възможност да се насладиш на пейзажа. За допълване на френската
атмосфера се качва един акордеонист и засвирва прекрасни валсове. След няколко изпълнения мина
през вагона, за да получи скромното си възнаграждение.
Слизаме от влакчето и потегляме по безбройните стъпала на един хълм. На върха е известната
базилика "Секрекьор" (свещено сърце). Това е втората по височина точка след Айфеловата кула. През
1870 година двама католически бизнесмени дали обет, че ако Париж не бъде разрушен през войната с
прусите, ще издигнат базилика на име - Светото сърце на Христос. Градът бил под обсада 4 месеца, но
не бил разрушен. През 1875 г. започнало строителството на базиликата и продължило до 1934 г.
Камбанарията на тази забележителна постройка се намира на 83 метра височина и тежи 18 тона. Само
езикът на камбаната е 800 килограма. Архитектурата на тази сграда много наподобява византийските
базилики.
Спускаме се обратно надолу по хълма с едно вагонче, теглено нагоре с въже, чиято макара се намотава
с помощта на електромотор, когато се движи нагоре, а после леко се спуска надолу по обратния курс.
Не мога да си представя какво ще стане, ако въжето се скъса.
Слизаме надолу по друг маршрут през Монмартър. Тук са художниците. Предлагат се много картини,
голяма част от които прекрасни, на цена от около 500 евро. Любуваме се, но не купуваме. Може би
по-нататък.
Озоваваме се пред известното кабаре "Мулен руж". То не е музей, а е действащо и днес.
Малко по-нататък се намира Триумфалната арка. Тя е висока 50 метра и широка 45. Това е
архитектурно чудо, което буди възхищение и днес. Тя увековечава победите на армията на Наполеон.
По страничните й колони има барелефи от различни художници. Тридесет щита символизират 30
победи на славния пълководец. Арката е проектирана от Жан Шалгрен. Той започнал строителството
през 1810 година. Същата година Наполеон се жени за австрийска принцеса. Той много искал да я
впечатли, като на път за Лувъра, където е била сватбата, минат под арката. Понеже тя била току що
започната, конструкторът бил принуден да направи фалшиво копие. Днес осем километра по-нататък
от това място е построен небостъргач, който имитира арката, но с много по-големи размери. Двете
вертикални колони и хоризонталната отгоре на тази новопостроена арка всъщност са сгради, в които се
помещават офиси, магазини и т.н. Небостъргачът въобще не изглежда, че е на такова разстояние.
Минаваме под Триумфалната арка и тръгваме по известния булевард Шан-з-Елизе. Тротоарите и
платната за движение на автомобили са много широки и пълни с пешеходци и коли. Никога на едно
място не съм виждал толкова хора. Имаш чувството, че тук се е събрал целият свят. Свири шотландски
духов оркестър. Тук там се виждат и шотландци в техните полички - вероятно привърженици на
гостуващия отбор по ръгби. Множеството е от всякакви националности. Дори си мисля, че французите
са малцинство на този булевард.

Хората са много, но кафетата още повече - има място за всички. Отбиваме се в едно от тях и си
купуваме кафе и сладкиши - тарталета с малини и френски ябълков пай. Аз не съм голям ценител на
сладкишите, но съпругата ми казва, че ядем нещо изключително.
Булевардът завършва с площад "Конкорд". Място забележително не само със своя простор, но и с това,
че по време на Великата френска революция тук са обезглавени много забележителни и по-малко
забележителни личности. Представям си неуморно работещата гилотина. Оттук не е далеч река Сена и
един от най-забележителните й мостове - "Александър ІІІ". Той е подарен на Франция от Русия по
случай Парижкото Експо през 1889 г. Изискването на французите е било мостът да няма нито една
колона, а да се крепи само на двата бряга, за да не пречи на корабоплаването. Руските конструктори не
само са спазили това изискване, но от двете страни, по парапетите и извън тях, са разположени
изключително красиви скулптори. Мостът е достатъчно широк и здрав да понесе и сегашния парижки
трафик. Отдолу реката често се вълнува от преминаващи корабчета и лодки. Движението във водата е
доста интензивно.
Насочваме се към двореца Тюйлери. Неговата огромна градина е свободна за разходка на туристите и
парижаните. Алеите не са асфалтирани, а са покрити с чакъл - така както е било някога. Дърветата са
подрязани в квадратна форма. Цари спокойствие и зеленина в сърцето на многомилионния град. В края
на градината се озоваваме пред Лувъра. Входът на тази впечатляваща сграда представлява огромна
пирамида от стъкло. Лувърът е построен във формата на буквата "П". В него се съхранява
най-голямата колекция от картини и други произведения на изкуството. Не зная колко дни са
необходими, за да бъде разгледана, но ние сме решили да й посветим един от следващите дни.
В съседство, под земята, се намира огромен търговски комплекс. В него дневна светлина прониква
през една друга пирамида от стъкло, обърната с върха надолу. Сякаш, за да я подпре от пода се издига
още една малка каменна пирамида. Шегата на конструктора е, че върховете на тези две пирамиди
въобще не се допират, а между тях има около 30 сантиметра разстояние.
Архитектурните чудеса в Париж са навсякъде. Както в миналото, така и сега французинът иска да
изгради нещо уникално, красиво и забележително. В града се чувства простор и релаксираща
атмосфера, независимо от голямото оживление навсякъде. Стремежът към красота рефлектира и в
облеклото на местното население. Хората са облечени елегантно, с много изискан вкус. Да не говорим
за уханието на всевъзможни фантастични парфюми. Англичаните се обличат спортно - с дънки,
маратонки, тениска и някакво яке. Така сме облечени и ние със съпругата ми. Чувстваме се като хора
дошли от дълбоката провинция.
Отправяме се към известната катедрала Нотър Дам дьо Пари.
Влизаме в нея 10 минути, след като е започнала вечерна служба. Под звуците на органа пееше
момченце с ангелски глас. Храмът се намира на остров Ил дьо ла сите в река Сена. Преди 2000 години
тук са се заселили две келтски племена под общото име Паризии. От тях идва името на града. Няма
по-старо място в Париж. По-късно именно оттук римляните и франките разширяват населеното място.
През 1163 година папа Александър ІІІ поставя първия камък на катедралата. Започва усилен
170-годишен труд на армии от архитекти и занаятчии. Строежът е завършен през 1330 г. Катедралата е
дълга 130 метра, а кулите й са високи 69 метра. Има три главни входа.
През 1793 г. революционерите я ограбват и сменят името й. За известно време тя се е наричала Храм
на разума. През 1804 г. тук е провъзгласен Наполеон за император.
Напускаме храма и се отправяме към Латинския квартал. Винаги съм си мислил, че това място е
образец за аристократизъм, но се оказа, че не е така. В миналото този квартал е бил средище на
студентската младеж, а днес кипи от жизнерадост, поддържана от стотиците ресторантчета - пицарии,
кебапи и типично френски места за ценителите на кулинарното изкуство. Тук уличките са тесни и
павирани. Няма никакво движение на коли. Към 7 часа вечерта пред ресторантчетата излизат хора,
които канят клиентите да влязат - "Заповядайте да опитате нашата пица!", "Влезте да похапнете
истински кебап!".
Ние потъваме в едно френско ресторантче със скромното име 33. За 10 или 15 евро можеш да си
избереш меню – ордьовър, основно ястие и десерт. Това мисля, че трудно ще се случи и в софийски
ресторант. Поръчвам си за ордьовър охлюви, основно ястие - телешка пържола в сос от синьо сирене и
десерт - изненадата на готвача. Заведението е малко, но на два етажа. По-голямо летене на келнери не
съм видял никъде. Много хора, много бързо обслужване и точни сметки - това може да се каже за

сервитьорския труд.
Пристига ордьовърът, разбира се с чаша червено вино. В чинията има 6 охлюва с черупките. Трябва да
извадя месото със специален инструмент. Става ми ясно, че охлювите са били извадени, почистени,
подправени с чесън, опържени в масло и отново набутани в черупките. Да се извадят не беше трудно.
Сетих се за хилядите охлюви, които обитават градината ни в България и никога не съм си представял,
че са такъв деликатес. Телешкото е алангле – сочно и крехко, а изненадата на готвача се оказа ябълков
пай със сладолед.
Излизаме от ресторанта към 9 и 30 ч. и отвън още се вие опашка от чакащи да влязат. За французина не
е скъпо да отиде на ресторант и той ходи. Тази възможност не пропускат и многото туристи.
На следващия ден вземаме влакче и потегляме за Версай. Оказва се, че Версайският дворец, в който са
живели много крале и кралици, е доста извън града. Седемнадесети век е бил златен за Франция.
Кралят-слънце Луи ХІV е построил много бляскави сгради. Една от тях е Версайският дворец. Не
можахме да го разгледаме, защото опашката отвън беше огромна. Затова пък напълно безплатно се
разходихме в неговия парк. Той е огромен. От единия до другия край се обхожда за около час и
половина. Като прибавим към това и час и половина връщане, можем да си представим за какво ходене
става дума. Тук някога придворните и кралете са яздили коне. Разбира се в средата има огромно езеро,
по което плуват патици, лебеди и диви гъски. Храстите са подрязани в причудливи форми. Например
храстът може да представлява едно кълбо отгоре и куб надолу или няколко кълба едно върху друго. Не
мога да си представя каква поддръжка изисква всичко това. Тревата не е като английската трева. Тя
стои малко на туфи. В Англия всяка тревна площ е като килим. Оформени са различни кътчета за
отдих и всичко това е на разположение на французите и туристите напълно безплатно.
Третият ден от нашето пребиваване в този град посвещаваме на Лувъра. Входът за слепите посетители
и техните придружители е напълно безплатен. Ако носех със себе си лична карта или паспорт щях да
получа безплатно и аудиогид със слушалки, в които чрез радиосигнал звучи описание на всяка
картина. Изобразителното изкуство е най-недостъпното за слепите хора. Не вярвам, че слепите могат
да рисуват, а глухите да пеят. Стоя пред Джокондата и никак не мога да си представя усмивката на
Мона Лиза. В главата ми се въртят мисли как тя е украсявала спалнята на Луи XIV, а по-късно на
Наполеон. Преди Първата световна война е била открадната и за няколкото години, през които е била в
неизвестност, от нея са направени 6 копия, сполучливо продадени на американски милионери като
оригинали на цена от около 15 милиона сегашни долара за всяка от тях. Когато Перуджи - крадецът на
картината, опитал да продаде оригинала бил арестуван, а на 4 януари 1914 година Джокондата се
завръща в Лувъра и никога повече не го е напускала. Съпругата ми казва, че в това произведение на
изкуството има някакъв магнетизъм. Тръгваш си, а тя те привлича отново да я видиш.
Представих си най-образно една картина на Давид за коронацията на Наполеон. Може би за това ми
помогна и фактът, че бях прочел една книга за императора и първата му съпруга Жозефина.
Излизаме от Лувъра и на път за квартирата в метрото малко се забавих, за да направя път на един
господин да слезе. Той на чист български език ми каза: "Айде бе, тъпак!". В главата ми моментално
дойде идея за достоен отговор, но се въздържах. Очевидно този човек ме мислеше за французин и
затова реши да прояви тази нашенска любезност. После си помислих - двама българи се срещнахме в
многомилионния град и щяхме да се поздравим съвсем подобаващо.
За десерт на нашето посещение оставихме Айфеловата кула. Построяването й е било възложено на
Аугъст Айфел по случай Парижкото Експо през 1889 г. - сто години след революцията. Първоначално
е било предвидено тя да просъществува около 20 години, но благодарение на един глас повече "за" в
Парижкия общински съвет за нейното оставане, тя съществува и днес. По-голяма конструкция само от
желязо едва ли съществува на друго място в света. От началото на миналия век и досега тя има и чисто
практичното предназначение да бъде важен комуникационен възел. Оттук е излъчен първият радио
сигнал, а през 1935 година и първият телевизионен сигнал. Поддръжката й изисква средства, но и
приходите от желаещите да се качат на върха туристи не са никак малко. В пространството под нея се
вие огромна опашка и всеки плаща по 14 евро. За мен и съпругата ми намалението беше 50%. Понеже
се виеха две опашки, ние се наредихме на по-късата. Оказа се, че тя е за пешеходци хора, които желаят
да катерят безбройните стъпала. Попитахме дали по-нагоре има асансьори и ни отговориха, че има от
втория етаж. Викам си един етаж - колко му е. Кой да знае, че този етаж е висок 100 метра – колкото
33-етажна сграда! Добре, че сме добри катерачи - взехме тази височина само с една почивка. После

нова опашка - още по-голяма, защото нагоре има още 183 метра, но няма стъпала. За асансьора се
плаща допълнително. Търпението ни беше възнаградено. Ние се изкачихме на 283 метра височина.
Гледката към всички посоки на града е незабравима.
Какво има на върха на Айфеловата кула? За мое учудване офис на Аугъст Айфел, в който, разбира се,
направен от восък, седи самият той и неговата секретарка. В съседство има и тоалетна, която за
съжаление не работеше, но по принцип е действаща. Помислих си щом там има офис, трябва да има и
тоалетна. Иначе в случай на нужда колко време ще бъде необходимо на служителя да слезе до долу и
какво ще се случи, ако нуждата е особено належаща. Същото се отнася и за туристите.
Айфеловата кула е обкичена със светлини, което през нощта я прави особено бляскава. На всеки
кръгъл час лампите започват да мигат и се получава изключително светлинно шоу, забележимо от
почти всяка точка на града.
Довиждане, Париж! Вече сме на път в метрото за автогарата. Една доста мургава жена, навярно
португалка, влиза във влакчето с нещо като количка, на която има тонколони и малък усилвател. С
плейбек тя запява популярни мелодии на Сезария Евора. Удоволствие беше да я чуем точно преди да
напуснем града. Вече сме в автобуса и препускаме по магистралата за Кале. Шофьорът натиска
клаксона, защото на пътя е кацнал фазан. Това е често явление тук. В далечината се виждат спретнати
къщи, пред някои от които има струпани дърва за огрев. Пейзажът е най-вече безкрайно поле. Без
нито един квадратен метър необработена земя! Оттук идват сирената в супермаркетите, месото и
прекрасното вино.
Йордан МЛАДЕНОВ
Виж снимки:

РАЗКАЗ Тайният език на слепите музиканти

Една легенда разказва, че след Беласишката битка между византийските войски на император Василий
II и армията на българския цар Самуил през 1014, в която са пленени и ослепени 14 000 български
войници, малка част от тези осакатени бойци поемат за Рилската обител. Зимата ги застига в
землището на Добърско. Според преданието тези слепци остават завинаги в селото. През пролетта
тръгвали на просия по други земи, но зимата се завръщали в Добърско. Свирели на гусли и пеели
баладични песни. Някои твърдят, че това били трубадурите на Самуиловата войска. Напоследък в
редица писания тази легенда е преиначена и се говори, че ослепените войници на Самуила основали

Добърско, което е нелепо и нелогично. Срещат се и такива, които я оспорват изцяло - това изобщо не
било се случило - как така слепците тръгват за Рилския манастир по трудния и стръмен път през
Добърско, след като биха могли да изберат поречието на Струма до днешния Благоевград през Стоб и
Пастра, който бил по проходим и сигурен. Тук ще отговорим, че пътят за и през Добърско не бил
избран случайно. Тези осакатени бойци най-вероятно били жители от Разложкия и Чепинския край.
След страшното византийско наказание те се отправили към родните си места. Тук осъзнали, че с
тежкия си недъг ще бъдат бреме на близките си и така взели решение да се съберат заедно и да поемат
към Рилската Света обител, където се предполагало, че милосърдието на хората поклонници на
манастира ще им осигури хляб и оцеляване. През Добърско минавали поклонници, тук имало метох
към Манастира и това удовлетворявало намеренията на слепците. Тези, които останали в Добърско
събирали недъгави и хроми момчета и ги обучавали на своя занаят. Така се появила Добърската
певческа школа на слепите гуслари, чиито последователи просъществували чак до началото на ХХ век.
Те говорели и общували помежду си на свой таен език, който им бил необходим да споделят
намеренията си, впечатленията си в присъствието на свои благодетели или зложелатели.

Запомнена е една впечатляваща случка с един от добърските певци гъдулари. В селото дошли турци и
отседнали в селската кръчма. След дълъг запой един от турците съзрял седналия до дувара сляп
просяк-гъдулар и с груба сила и ритници го заставил да му пее. Слепецът настроил гъдулката и закарал
за разлика от друг път жива, весела мелодия. Песента бързо събрала селските хлапета и някой старци,
които били на мегдана и кой с усмивка, кой с ледени тръпки заслушали думите на певеца. Турчинът
сложил ръце на кръста и се впуснал в своя пиянски танц, а със съпровода на гъдулката си просякът го
псувал и кълнел на просяшкия си език. Турците така и не разбрали какво се случило и след като си
заминали селяните дълго се смели на шегата на просяка. До наши дни са известни на местните около
30 думи и изрази на този просяшки език (панга, панга, пангавела таа унджа что не танюваа пъл - огън
да я изгори тази къща, защото не дават хляб; да изповерим дуань - да изпушим цигара; шилимили ке е
шантаво - бягайте, че положението е лошо; таа цана треба уровец - тази жена ни даде вино; манарка блудница; готиво келявче - гиздаво девойче и др.). Ето и имената на последните известни добърски
просяци-певци гъдулари от края на XIX, началото на XX век: Ангел Пецьов, Петър Стивасарев,
Никола Просяков, Марен Лучков, Стоян Узунов, Кипре Мазнеов, Спас Кидиков, Райна Зарева, Заре
Найденов, стареца Божил, който бил родом от Горна Драглища и др. Изследователят-фолклорист
Серафим Ив. Боянов, с родови корени от близкото село до Добърско - Долно Драглище, записва от
слепия гуслар Никола Телев около двайсетина баладични песни, които публикува през 1884 г. в
"Сборник с български народни песни". Това е една безценна част от българското фолклорно
творчество.

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални
дирекции за социално подпомагане

Публикуваме писмото от Агенцията за социално подпомагане към МТСП до директорите на
регионалните дирекции за социално подпомагане, свързано с чл. 16 от Правилника за социално
подпомагане:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ГРАД ........................................
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с промените в Закона за социално подпомагане и тези приети с Постановление на
Министерски съвет № 53 от 01.04.2010г. (публикувано в ДВ, бр. 27 от 09.04.2010 г.) за изменения и
допълнения на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) да се има
предвид следното:
При преценка на възможността за отпускане на еднократна помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП, моля
да имате предвид и случаите на лица с увреждания, пътували след 09.04.2010 г. с автобусен транспорт
в страната, във връзка с провеждане на лечение, рехабилитация или друга инцидентно възникнала
потребност.
Настоящото да се сведе до знанието на дирекциите "Социално подпомагане" във Вашата област, за
сведение и изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Ив. Иванов)
Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и
други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ
веднъж годишно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания
минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от
упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска
еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя от директора на дирекция "Социално подпомагане" в
зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване
на лична карта, за снимки и транспортни разходи.

Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ

Публикуваме на страниците на "Зари" измененията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания.
1. С Постановление № 102 от 25.05 2010 г. на МС е изменен ППЗИХУ (ДВ, бр. 41 от 01.06.2010 г.).
С промяната се отменя чл. 25, ал. 2 от ППЗИХУ, т.е. отпада изискването хората с трайни увреждания,
които ползват интеграционна добавка за транспортни услуги по чл. 25 от ППЗИХУ да не са закупили
карта за градски транспорт. Считано от 07.06.2010 г. хората с трайни увреждания, които са закупили
карта за градски транспорт за 2010 г. могат да ползват и добавка за транспортни услуги на основание

чл. 25 от ППЗИХУ, след подаване на молба – декларация в секторите за социална закрила по
постоянен адрес.
Хората с трайни увреждания, които от 01.01.2010 г. до настоящия момент имат издадена заповед за
отказ на чл. 25, ал. 1 от ППЗИХУ, на основание чл. 25, ал. 2 от ППЗИХУ – "ползвано право на друго
основание", но желаят да ползват добавката за транспортни услуги, също е необходимо да се обърнат
към ССЗ за подаване на нова молба – декларация.
Правото за ползване на интеграционна добавка за транспортни услуги, независимо от ползване на
карта за градски транспорт, възниква от месеца на подаване на горепосочената молба в секторите за
социална закрила по постоянен адрес.
2. В Правилника за приложение на ЗИХУ от 27.04.2010 г. е изменен текстът на чл. 31, ал. 2 "изплащането на помощи се извършва по безкасов път".
Посоченият текст е изменен с Постановление № 127 от 25.06.2010 г., публикувано в ДВ, бр. 50 от
02.07.2010 г., а именно: "изплащането на помощите може да се извършва по касов и по безкасов път"
(чл. 31, ал. 2).
Желаещите да получават социалните помощи по касов път е необходимо да уведомят за това
дирекциите за социално подпомагане в населеното място, където живеят.
Живка ПАВЛОВА

