IN MEMORIAM Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът

С Жак Туиндер се запознах през 1999 година, благодарение на Иван Танев. Тогава този холандски
виждащ есперантист беше негов гост. Жак и неговата съпруга Вера, също есперантистка, преди 24
години учредяват фондация "Евиденте", която започва да подпомага различни хора с увреждания,
снабдявайки ги с помощни технически средства, предимно втора употреба.
Дългогодишният активен есперантист Данчо Данчев през 1998 година по молба на споменатия вече
Иван Танев пише писмо на есперанто до съпрузите – есперантисти да бъде снабден с компютър този
пловдивски невиждащ, останал без зрение и без двете си ръце по време на военната си служба. Или
по-точно само с един единствен пръст на лявата си ръка. И още през лятото на 1999 година Жак
пристига в Пловдив заедно с редактора на "Есперанта лигило" Ян Верхеууле и донася на Иван
компютър втора употреба. А Иван се научава да пише на компютъра и да го използва за четене на
книги, и то на една вече доста зряла възраст от 63-64 години. За тези негови изумителни успехи
огромни заслуги има учителката по компютърно обучение от Националния център за рехабилитация
на слепи Стефка Стойчева.
След време пред тази фондация Иван Танев, Данчо Данчев и аз лобирахме за безвъзмездно
предоставяне на компютри и на Росица Танева и Величка Гушева. Разбира се след Иван Танев
компютър получи и Данчо Данчев. Но първи български бенефициент на фондация "Евиденте"
изглежда става есперантистът-ветеран Иван Шишков от Габрово, който е на лечение в Холандия през
далечната 1991 година. С него Жак Туиндер установява контакт и му предлага своята помощ при
набиране на парични средства за заплащане на лечението му. Семействата на Иван Шишков и Жак
Туиндер се сприятеляват. И когато Жак е в България, било сам, било със съпругата си Вера, той винаги
ще намери време за среща с добрия си габровски приятел и съидейник. Иван Шишков е може би
първият българин, който получава от Вера тъжната вест за кончината на неизтощимия благодетел. И
една любопитна подробност - от няколко години и Иван Шишков, както и Иван Танев са членове на
НАСГБ.
Бенефициенти на фондация "Евиденте" са също Асоциацията на невиждащите есперантисти в
България, Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), Съюзът на слепите в
България и Националният център за рехабилитация на слепи. Тези български организации получават
безвъзмездно от нашите холандски приятели парични средства, компютри, затворени телевизии,
брайлови дисплеи, брайлови принтери и т.н.
По време на Световния конгрес на слепите есперантисти, проведен през 2000 година в Пловдив,
председателят на НАСГБ г-н Димитър Парапанов си урежда среща със семейство Туиндер, на която са
представени нуждите на прохождащата тогава организация. И още на другата година българските
сляпо-глухи получават от фондация "Евиденте" няколко компютъра, затворени телевизии и един
брайлов принтер. Впоследствие същата фондация им дарява 32 слухови апарата втора употреба и
няколко кашона очила. Затворените телевизии и слуховите апарати се ползват все още, а компютрите
съвсем доскоро.
Фондацията на двамата есперантисти е реализирала благотворителни проекти на три континента - в
Албания, Румъния, Молдова, Таджикистан, Шри Ланка, Еритрея, Конго, Танзания, Кения и др. Хиляди
са хората с увреждания, получили пряка или косвена подкрепа от високоблагородната дейност на
институцията, създадена и ръководена от неуморните холандци.
И само преди една година невиждащите есперантисти Маринка Спасова и Владимир Желев получават
финансова подкрепа от същата фондация, благодарение на която те участват в световни конгреси на
слепите есперантисти, провеждани извън България. И аз самият съм получавал от фондация
"Евиденте" стотици аудиокасети, които съм използвал при издаването на говорещото "Литературно
списание". И пак за това списание от тази фондация ни бяха дарени десетки пластмасови пликове за
многократна употреба, посредством които го разпращахме до десетките негови читатели и

разпространители.
Жак Туиндер е роден на 10 януари 1933 година в Хага. В продължение на много години той е социален
работник в Хеемскерк, което изглежда трайно формира неговата нагласа към благотворителност, към
подпомагане на хората с различни увреждания. Несъмнено важен фактор за това е и неговата дълбока
религиозност.
Жак започва да изучава и ползва есперанто на 16-годишна възраст. Акушерката на неговата майка го
приобщава към есперантизма, като му показва книжка със заглавие "Есперанто". По-късно във
Варшава на пореден световен есперантистки форум той среща своята половинка Вера, която е
холандска есперантистка. Той беше ревностен есперантист и винаги при срещите си и в своята
кореспонденция държеше да се ползва приоритетно есперанто. Десетки невиждащи есперантисти от
Европа, Азия и Африка са в контакт с него посредством брайлови или електронни писма. Десетина
българи две десетилетия също общуват с Жак чрез писма или по телефона. Той никога не пропускаше
да ги поздрави за Великден, Рождество Христово и Нова година и обикновено ги изпреварваше в
изпращането на поздравителните картички с 10-15 дена.
Благотворителят Жак Туиндер напусна този свят на 17 срещу 18 юни в Хеемскерк. Българските
бенефициенти на фондация "Евиденте" и приятелите на Жак скърбят дълбоко за него. Да се поклоним
пред светлата му памет!!!
Ангел СОТИРОВ

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Управителен съвет през юли

На 7-и юли обновеният състав на управителния съвет проведе своето първо заседание след първото
заседание на 16-ото национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. В новия състав на
управителния съвет отново има 11 члена, като в това число се включва и председателят на
организацията г-н Васил Долапчиев. Единственото ново попълнение е г-н Асен Алтънов, председател
на регионалната организация на ССБ в София.
Като точка първа от дневния ред членовете на УС разгледаха финансовия отчет на ССБ за първото
тримесечие на 2011 г. От отчета е видно, че всички задължения на ССБ са текущи, в това число към
данъчни служби, ДОО и доставчици. Забавяне има в плащанията към персонала и помощите на
студенти. Към датата на изготвяне на отчета са изплатени заплатите за месец януари (м. юни 2011 г.).
Съгласно приетия бюджет на ССБ за 2011 година са утвърдени приходи в размер на 1 153 420 лв. За
тримесечния период сумата възлиза съответно на 288 355 лв. За периода са отчетени реално постъпили
приходи в размер на 343 185,38 лв. – в т.ч. 27 309 лв. приходи от Габрово и от продажба на ДМА – 21
870 лв., т.е. процент на изпълнение 102%. При изчисляване на процента на изпълнение от общия
размер на приходите са приспаднати приходите от Габрово и от продажбата на активи.
Разходи
Съгласно приетия бюджет на организацията за годината са утвърдени разходи в размер на 1 153 420
лева. За тримесечния период сумата възлиза на 288 355лв. По отчетни данни разходите възлизат на 295
375 лв.
Обобщен резултат от регламентирана и стопанска дейност – печалба в размер на 47 810 лева.
Към момента на изготвяне на отчета на регионалните организации са преведени дължимите по бюджет
четири издръжки. Съставът на УС одобри и прие за информация отчета с 11 гласа.

По точка 2 - "Отчет за дейността на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив през
2010 г.", също нямаше коментари и отчетът беше приет с пълно единодушие, а г-жа Л. Лазарова изрази
общото задоволство на членовете на УС от изчерпателността на информацията.
Ето само някои от индикаторите, характеризиращи дейността на центъра за отчетния период:
Продължава да се поддържа и актуализира базата данни за зрително затруднените лица потенциални
клиенти на НЦРС. И към края на 2010 г. листата на чакащите наброява над 220 зрително затруднени
лица.
През 2010 г. услугите на Национален център за рехабилитация на слепи са ползвани от 376 клиенти, в
това число за основна рехабилитация – 44; основна рехабилитация дистанционна форма – 5; основна
рехабилитация надомна форма – 4; консултиране – 176; обучение за придобиване на европейски
сертификат за компютърни умения (ECDL) - 18; професионално обучение - 15; обучение на зрително
затруднени деца със специални образователни потребности – 3; консултации и обучение на близки на
клиентите на НЦРС – 47; обучение на учители специалисти за работа с деца със зрителни увреждания,
които работят в регионални ресурсни центрове, така наречените ресурсни учители – 20; обучение на
специалисти за работа със специализиран софтуер за работа със зрително затруднени лица – 2;
обучителен семинар за компютърно музициране за зрително затруднени музиканти – 6; семинар с
регионалните структури на Съюза на слепите – 36.
По точка 3 от дневния ред "Отчет за финансовите резултати на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за I-то
тримесечие на 2011 г." членовете на управителния съвет разгледаха и приеха отчета.
Изготвеният финансов отчет представя вярно състоянието на предприятията и на централата.
От него се вижда, че състоянието на холдинга като цяло е твърде тревожно.
От изнесените данни се констатира запазване в динамиката на реализацията на продукцията в
предприятията, с малки отклонения в плюс и минус, които обаче в никакъв случай не говорят за
някаква тенденция. Такава се наблюдава само в Дряново и то за съжаление в посока на намаляване на
обемите. Ръководството на предприятието прави всичко възможно за намаляване на разходите, но за
съжаление разходите за заплати и осигуровки за отчетния период не се покриват от приходите.
Неотложна е нуждата от задълбочен анализ на сектора, произвеждащ ел. изделия и намирането на
изход от създалата се ситуация, така че да можем да експлоатираме пазара, свързан с ел. изделията,
максимално дълго.
Във всички предприятия, отдаващи площи под наем, се отчитат трудности при събирането на наемите,
а така също и тенденция за намаляване на броя на наемателите или на намаляване на наемните цени.
Това ще изправи холдинга пред нови трудности, свързани с плащанията по кредитите и към данъчните
институции.
Доброто в балансите на предприятията е, че, за да могат да кандидатстват за проекти към АХУ, е
необходимо да нямат задължения към НАП. И по тази причина поне към датата на кандидатстване те
се разплащат към НАП по отношение на данъци и осигуровки. Малки забавяния има и по отношение
на задълженията към персонала с изключение на Сливен и Централата.
Получава се интересна ситуация – средствата от кредитите са получени от предприятията, машините
са налични, но предприятията, получили средствата, посрещат своите плащания, не се издължават към
Централата и тя трупа дългове към НАП, които поради малките плащания не се стопяват, защото
лихвите са високи. Централата натрупва и задължения към персонала – към датата на изготвяне на
отчета има неизплатени 5 месечни заплати. В същото време задълженията на предприятията към
Централата остават непроменени. Подобно е положението и с вътрешнофирмените задължения.
Предприятията, които са получили реално кредитите си плащат редовно и данъците, и осигуровките, и
заплатите, и не се интересуват от това как Централата плаща дълговете по същите тези кредити.
От отчета на Централата се вижда, че са преподписани договорите за подновяване на кредитните
линии. Запази се месечната сума като ангажимент към банката - т.е. 20 000 лв. главница и около 7000
лева лихва. Доброто в случая е това, че с всяко плащане се намалява кредитната ни задлъжнялост,
лошото е, че средствата все повече не достигат.
Необходимите средства в Централата са както следва:

Месечна вноска по погасителен план - 20 000 лв.

Месечна лихва - 8 000 лв.
Месечна вноска към Пролийз - 3 000 лв.
Месечна вноска към Интерлийз - 8 000 лв.
Общо по кредити - 38 000 лв.
Месечни средства за заплати и осигуровки - 19 000 лв.
Необходими средства за месеца - около 60-65 000 лв.
Какви са постъпленията в Централата? Съгласно сключените договори приходите възлизат на около 28
хиляди лв., реално се събират около 24 хил. лв. От Пловдив се получават около 20 хил. лв., с което
общата сума възлиза на 44 хил. лв. При появата на непредвиден разход – например глоба или както е
таксата за подновяване на кредита, сметките съвсем се скъсват. Плащанията на заплати и осигуровки
изцяло се извършват със средства, получени от Съюза на слепите в България.
Към 31 май от предприятията са получени следните суми:

Русе - 12 627,27 лв.
Плевен - 4 000 лв.
Варна - 4 000 лв.
Шумен - 3 000 лв.
Всички получени средства са внесени за ДДС, всъщност вземането от Русе е вземане от трета страна
чрез НАП.
Ситуацията в централата е много тревожна и по друга причина – наемите непрекъснато намаляват. Но
и при запазване на сегашните постъпления тя също е тревожна, защото хората вече са на ръба на
своята търпимост.
Все в тази връзка бяха и обсъжданията по точки четири и пет от дневния ред:
4. Информация за дейността и финансовото състояние на Развойна база – Русе към "Успех ССБ
Холдинг" ЕООД, клон Русе.
5. Докладна записка от инж. П. Ангелов – управител на "Успех Металкап ССБ" ЕООД и "Голдкапс"
ООД, относно регистрирането на търговското дружество "Голдкапс" ООД, производството и
реализацията за периода ноември 2010 г. - юни 2011 г. и взаимоотношенията между съдружниците.
Поради многостранността и сериозността на поставените проблеми по тези точки въпросите останаха
открити и обсъжданията ще продължат на следващи заседания на управителния съвет.
Точка 6 – "Избор на одитори за проверка и заверка на отчетите и балансите на "Успех ССБ Холдинг"
ЕООД и ССБ".
По тази точка управителният съвет реши - одобрява за одитори на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и
Съюз на слепите в България за отчетната 2011 година регистрираните одитори Мария Вълканова и
Севдалина Паскалева.
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха въпроса за определянето на периода
за провеждане на общите отчетни събрания на ТСО. След обсъждане на различни аспекти от
организирането и провеждането на общите събрания на териториалните съюзни организации
членовете на управителния съвет приеха следните решения:
1. Общите отчетни събрания на териториалните съюзни организации да се проведат през периода
15.09. – 30.11. 2011 г.
2. В срок до 30.08.2011 г. председателите на РСО да представят график за провеждане на общите
отчетни събрания на ТСО от региона в ЦУ на ССБ.
След това на заседанието беше обсъдена информация за организирането и провеждането на различните
мероприятия, които са предвидени в приетата програма за отбелязване на 90-годишния юбилей на
ССБ. По тази точка управителният съвет реши:
1. Приема за сведение информацията за изпълнение на приетата програма за отбелязване на
90-годишния юбилей на ССБ.
2. Одобрява предложените членове на организацията и служители в системата на ССБ за награждаване
с "Юбилеен плакет".

По следващата точка от дневния ред членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от
председателя на ССБ Васил Долапчиев относно актуализирането на наемите на съюзните жилища и
общежития.
Тази тема се върти вече повече от година на различни заседания и предизвика много и разнообразни
реакции. За последен път тя беше обсъждана на заседанието на управителния съвет през февруари и
тогава беше взето решение окончателното решение по този проблем да се вземе след провеждането на
общото събрание на пълномощниците. Както и друг път, и сега бяха изказани различни аргументи за и
против, както и различни съображения относно целесъобразността на предлаганите решения. В крайна
сметка след гласуване пункт по пункт членовете на управителния съвет взеха следните решения:
1. Определя се минимален месечен наем за съюзни членове и работещи в системата на ССБ, както
следва:
- София - за общежитията - 1.00 лв. на кв.м и за апартаментите - 3.00 лв. на кв.м;
- Пловдив - за общежитията - 0.70 лв. на кв.м. и апартаменти - 1.50 лв. за кв.м;
- Варна - за общежитията - 0.60 лв. на кв.м и за апартаментите - 1.50 лв. на кв.м;
- Дряново - за общежитията - 0.60 лв. на кв.м и за апартаментите - 1.00 лв. на кв.м;
- Русе - за апартаментите - 1.00 лв. на кв.м;
- Плевен - за апартамент - 1.50 лв. на кв.м;
- Кюстендил - за апартамент - 1.00 лв. на кв.м;
- Кърджали - за апартамент - 0.80 лв. на кв.м;
- Монтана - за апартамент - 0.80 лв. на кв.м;
- Шумен - за апартамент - 0.80 лв. на кв.м;
- село Богомилово, община Стара Загора - 0.80 лв. на кв.м.
Определените цени са без ДДС.
2. Решението влиза в сила от 1 септември 2011 година.
3. При отдаване под наем на съюзни жилища на външни лица наемът се определя с решение на УС на
ССБ за всеки конкретен случай.
4. В случай на продажба на жилище с предварителен договор по чл.13 от Наредбата за стопанисване,
управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията собственост на ССБ наемателят
заплаща наем в размер на 0.20 лв. на кв.м.
По традиция и на това заседание бяха разгледани и приети предложения за удостояване със съюзни
отличия. В дневния ред фигурираха предложения за награждаване на:
- Огнян Пламенов Рангелов - създател и ръководител на проекта "Без мишка", с плакет.
- Борислав Манолов и екипа на проекта "Моята библиотека", разработил електронната библиотека,
известна с настоящия си интернет адрес - chitanka.info, достъпна за използване от слепи и
слабовиждащи хора, с плакет;
За дейността и заслугите на Огнян Рангелов и Борислав Манолов за облекчаване на възможностите за
работа с компютър, както и на достъпа до едно огромно литературно богатство може много да се
говори. Показателно в този случай е това, че под предложението за удостояването със съюзното
отличие "Плакет" на тези двама достойни мъже стоят имената на много незрящи, които всекидневно се
ползват от техния неуморен и всеотдаен труд.
Членовете на управителния съвет единодушно приеха предложените в подписката решения.
След това те взеха решение за удостояване със съюзното отличие "Сребърна значка" на Съба
Ангелова Христова, Банко Костов Томов от РСО Дряново и Дочка Стоянова от РСО Шумен.
По следващата точка управителният съвет се запозна с предложението за вземане на решение за
участие на делегация на Съюза на слепите в България на ІХ генерална асамблея на Европейския съюз
на слепите.
Редовната Генерална асамблея на ЕСС ще се проведе от 3 до 8 октомври 2011 г. в Дания. Датската
организация на слепите ще поеме разходите за храна и нощувка на един представител на ССБ и
неговия преводач-придружител.
Поради ограничените средства на организацията ни беше предложено да изпратим двучленна
делегация на този форум, която да се състои от председателя на ССБ и експерта "Международна
дейност".

В този дух беше и приетото от управителния съвет решение:
1. ССБ да вземе участие в работата на ІХ генерална асамблея на Европейския съюз на слепите с
двучленна делегация в състав: Васил Долапчиев – председател на ССБ, и Кеворк Кабзамалян - експерт
"Международна дейност.
Това бяха по-важните моменти от първото заседание на новоизбрания управителен съвет на Съюза на
слепите в България. След това поради изчерпването на точките от дневния ред заседанието беше
закрито.

Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

На 23.06.2011 г. в хотел "Релакс", Шипковски минерални бани се проведе редовното годишно
събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
Основната задача беше да се отчете дейността през миналата 2010 г. и да се набележат най-важните
следващи стъпки за утвърждаването и развитието на спорта сред хората със зрителни увреждания. Не
на последно място обмяната на опит между различните клубове е твърде полезна, защото всички
разбират за това, което са направили техните колеги от другите населени места. Обменят се идеи,
правят се предложения, като целта е една – подобрение на спортно-туристическата дейност сред
незрящите.
Във федерацията членуват 17 спортни клуба от цялата страна и ССБ:
1. Съюз на слепите в България;
2. Спортно туристически клуб на хора със сензорни увреждания "Родопи" Кърджали;
3. "Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен";
4. Спортен клуб за слепи "Успех" Варна;
5. Спортен клуб "Пауталия спорт – 2005" Кюстендил;
6. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Светлина" Шумен;
7. Спортен клуб "Туида – незрящи" Сливен;
8. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Феникс" Монтана;
9. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Верея" Стара Загора;
10. Спортен клуб за интеграция "Пираните" София;
11. Спортен клуб за инвалиди "Изгрев" Пловдив;
12. Спортен клуб за хора с увреждания "Бялата лястовица" Габрово;
13. Спортен клуб "Вая – Бургас";
14. Спортен клуб за хора с увреждания "Успех – Дряново";
15. Спортен клуб за хора с увреждания "Доростол – 2011" Силистра;
16. Училищен спортен клуб "Болид" София;
17. Младежки спортен клуб "Атлет" Варна;
18. Спортен клуб за интеграция "Витоша" София.
Предстои създаването на още 1-2 клуба, с които ще приключи дейността по изграждане на мрежа от
спортни клубове, покриващи географията на цялата страна.
Стана ясно, че през миналата година клубовете по места в повечето случаи са работели изключително
активно. Федерацията, чието задължение е да организира и провежда държавните първенства, е успяла
да направи такива по спортна табла, шахмат и спортен риболов.
През 2010 г. са проведени общо 163 спортни и туристически мероприятия. Осигурените и

изразходените средства от клубовете за периода възлизат на повече от 155 000 лв., а взелите участие в
мероприятията са повече от 2 100 души със зрителни увреждания. Разбира се, че в много случаи има
повторяемост на участниците, но въпреки това данните са повече от окуражаващи.
Ето и обобщена информация за дейностите, които са организирани от клубовете и в които техни
представители са взели участие през 2010 г.:
1. Спортна табла – 17 състезания.
2. Шахмат – 33 състезания.
3. Спортен риболов – 14 състезания.
4. Канадска борба – 18 състезания.
5. Други спортове – лека атлетика, сантасе, шоудаун, "Не се сърди, човече", голбал, ученически игри,
световно първенство по джудо, Параолимпийски игри, спортни лагери, спортни празници, Европейско
първенство по голбал – 17 мероприятия.
6. Международни обмени – 8.
7. Туристически дейности – 56.
Отново бяха подчертани приоритетите на федерацията:
1. Държавно признаване на федерация "Спорт на хора със зрителни увреждания" чрез получаване на
лицензия от Министерството на физическото възпитание и спорта.
2. Провеждане на държавни първенства по най-разпространените спортове.
3. Изготвяне/утвърждаване на правилници по различните видове спорт, които да бъдат меродавни за
всички членуващи във федерацията.
4. Проучване на възможността за нови спортове, които да се практикуват от българските незрящи.
Непосредствено преди започването на ОС се проведе управителен съвет, на който бяха утвърдени
преведените правилници по голбал, шоудаун и стрелба с лък за незрящи. Всички състезания занапред
ще се провеждат по тези правилници, които са изготвени от IBSA (Международната федерация за
спорт сред незрящите).
Главна пречка пред клубовете е тяхната спортна легитимация, която може да се преодолее единствено
след получаването от федерацията на държавна лицензия. По този въпрос се работи целенасочено.
Бяха проведени срещи с министъра на физическото възпитание и спорта, а така също и с неговия
заместник. Основна тема на срещите беше именно получаването на държавна лицензия. Няма законова
пречка, така че би следвало федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" да я получи. От 2010
г. ССБ официално прехвърли на федерацията членството в IBSA (Международна спортна федерация за
незрящи) и IBCA (Международна брайлова шахматна асоциация), като все още членският внос се
заплаща от съюза, тъй като федерацията не разполага към момента с никакъв бюджет.
Федерацията вече има свое седалище, находящо се в Централно управление на Съюза на слепите в
България, ет. 2. Също така ССБ предостави компютър с достъп до интернет за нейните нужди. Трябва
да се отбележи, че разходите по провеждането на общото събрание също бяха поети от ССБ.
ОС прие проекти на спортен календар и бюджет за 2011 г. Предвиждат се държавни първенства по
шахмат за мъже и жени, за които е осигурено финансиране чрез проект. Ще се направи всичко
възможно да се проведе Държавното първенство по спортен риболов, както и Отвореният турнир за
купата на Република България по голбал. Канадската борба и спортната табла също се имат предвид и
ще се търси финансиране за организиране на състезания.
Пред федерацията стоят редица предизвикателства, които трябва да намерят своето благоприятно
разрешение, за да могат хората със зрителни увреждания да спортуват при нормални условия.
Основните две направления са масов спорт и спорт за високи спортни постижения. Безспорно е, че
масовият спорт се радва на далеч по-голяма популярност сред зрително затруднените. Спортът за
високи постижения също има своето място най-вече в училищните спортни клубове и сред клубовете с
по-млади състезатели. Високите спортни постижения могат да осигурят трайно бъдеще на
федерацията, тъй като постиженията на спортистите в различните дисциплини са основен аргумент
пред държавните инстанции за отпускането на по-висок бюджет, като от голямо значение са
класиранията в международни състезания.
Д-р Иван ЯНЕВ,

председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ Време e за действие

Днес, когато Европейската комисия обсъжда дневния ред за цифровизирана Европа, Европейският
съюз на слепите (EBU) започва в ЕС широка кампания, призовавайки за законодателство, което да
направи интернет страниците достъпни и напомня на комисията, че равният достъп до информация е
едновременно въпрос на права и на бизнес.
Интернет носи безпрецедентни възможности за разширяването на достъпа до информация, като се има
предвид, че по-съществената информация е достъпна само онлайн. Незрящите и слабовиждащи хора
разчитат уебсайтовете да са достъпни и да отговарят на признатите стандарти за достъпност. Все още
по-голямата част от интернет страниците, включително от обществения сектор, не отговарят на тези
доброволни стандарти. Това означава, че онези, които използват помощни технологии рискуват да им
бъде отказан достъп до услуги, включително образование, здравеопазване, социална защита, заетост,
транспорт, банково дело и подслон.
ЕСС и партньорите му - Европейският форум на инвалидите, ANEC - Европейска асоциация за
координиране на потребителското представителство в стандартизацията (известна неофициално като
"европейски глас на потребителите в процеса на стандартизация") и AGE платформа Европа –
социална платформа "Възраст", са предложили правен акт за достъпни интернет страници на
Европейската комисия и призовават за задължително законодателство, чрез което ЕС да гарантира, че
публичните интернет страници и тези, които осигуряват основни услуги ще са достъпни възможно
най-скоро.
Президентът на ЕСС лорд Лоу заяви, че: "Достъпът до онлайн информация е въпрос на права, но това
също е и бизнес проблем. Има все повече доказателства, че различните политически подходи към
интернет достъпа в държавите-членки фрагментират цифровия вътрешен пазар. Това води до
допълнителни разходи за фирмите, създава пречки пред търговията и не е благоприятно за развитието
на иновациите."
Все повече държави-членки на ЕС предприемат действия за подобряването на уеб-достъпността,
включително и чрез национални правни задължения. Това е довело до различни изисквания и
стандарти за сертифициране. Липсата на хармонизация възпрепятства свободното движение на стоки и
услуги, информационни и комуникационни технологии и създава правна несигурност, особено за
доставчиците на технологии.
Европейската комисия трябва да направи предложения до края на 2011 г., с които да гарантира, че
интернет страниците от публичния сектор ще са напълно достъпни до 2015 г. Президентът на ЕСС
лорд Лоу изрази надежда, че тези предложения ще бъдат силни. "Време е да се мине от думи към дела,
ние сме свидетели на безброй декларации, резолюции и съобщения по този въпрос през последните 10
години - сега е време да действаме", каза той.
Превод от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

ЕСЕ Памет за историята

Всяка годишнина, била тя кръгла или всякаква друга, предизвиква мисли за ценността на събитията
във времето и пространството. Понякога възникват съмнения, че се появява безвремие, в което и
събитията, и хората са незначителен епизод от развитието на дадена система или общност.
За мен е трудно да си представя, че за да има ССБ всичко е дошло ей тъй от нищото или защото е
имало един Стефан Ненков, който е бил далновиден. Малките тухли в градежа или в ъглите са
най-големите виновници за издигането на голямата сграда.
Такъв например е бай Минчо Иванов, дългогодишен сътрудник в шуменската организация на слепите.
Скромен, тих, човечен, работил дълги години преди това в социалния отдел към общината. Бай Минчо
никога не е пестил крачката си - в дъжд и в пек е обходил пеш целия Шуменски окръг. Този човек
създаде основата на организираните слепи в Шумен.
Ангел Тонев е председателят, който успя да обедини, според своите разбирания и физически
възможности, всичките слепи, които са били на територията на региона или онези, които са започнали
работа в новосъздаденото предприятие.
Стефан Маринов - директорът, който най-много хвърли труд и усилия да издигне в ръст и площ
предприятието, в което се реализира трудът на обединените слепи от четири окръга. Това е
директорът, които въведе най-модерните технологии за труд и реализация на слепите. Помните ли?
Остана си единствения ентусиаст, който беше готов да извозва слепите с настолен лифт от
общежитието до предприятието. Такъв беше и затова предприятието в Шумен винаги е било
отличително, мощно, с неограничени възможности. Отделен е въпросът как други още гледат на тази
сила.
Един скромен сътрудник, за която, ако някой си спомни, ще каже, че е била противоречива личност Димитричка Куманова. Слепите знаят, че беше справедлива, взискателна и много сърдечна.
Така продължава историята, защото има един забравен прекрасен пример за председател - нарича се
Добри Жечев. Прие го отвъдното и точно когато трябваше да бъде изпратен с всичките му почести,
точно най-верните му приятели отсъстваха в дъждовния ден.
Смесих живите и мъртвите. Една сграда, която е тръгнала от здравите основи винаги има дялани
камъни и колони към етажите. Такъв беше Минчо Върбанов. Има ги още слепи, които са работили с
него в Софийското предприятие. Аз го помня като директор в ССБ. Цъфтеше и растеше с успехи
стопанската дейност, а Минчо Върбанов казваше - "Мислете и търсете други стопански форми на
успех!". Нестандартно предлагаше човекът да се плете ластик за гащи. Не е шега! Сериозно
внушаваше да се мисли и работи стопански. Примерът е показателен и за сегашните деятели.
Кой още помни Велика Силянова? Малцина! Тя беше жената, която се отказа от реализация в
най-голямата болница на Медицинска академия и се върна като главен счетоводител в ССБ.
Други! Кой?
Христо Якуб - един човек, роден от смесен брак между германец и българка. В първите години на
социалистическото строителство в училище е получавал незаслужени упреци от съучениците си. Беше
заводски председател и то нелош. Помня го от последните му години, преди да почине от рак. В
бункера на машината, която правеше таблети от бакелит, намери гайки, които можеха да предизвикат
такава авария, която щеше да коства хиляди левове загуба при спиране на промишленото
производство.
Въпросът е - други, кой?
Забравихме ли за д-р Цуцулова? Кой положи основите и разви в значителна степен трудовата
рехабилитация? Когато д-р Цуцулова защити доктората, мнозина късни капацитети решиха, че е
откраднала тежките плодни клонки на Съюза.
Боже! Колко нелепо е да започваме съюзната черква с нова книга на историята. Имаме ли памет за
историята? Вероятно, да! Но не за всички и за всичко. Впечатлен съм. Избирателна е тази памет. И кой

ще си спомни за онзи младок Боян Чонос, който търчеше, организираше и координираше
производствата на всичките предприятия. Кой го помни?
Забравихме ли Иван Илиев? Нямам спомен някой да се сеща, че сме си имали такъв председател, който
е бил директор на русенското предприятие. Преди години трябваше да се проверяват организациите за
дееспособност. Като председател на заводска организация трябваше да проверявам русенската
заводска организация с председател Лиляна Наскенова. Пристигам по обяд и в стола ме посрещат с
пилешка супа, а в паничката е сложена цяла кълка. Кой е ял такава супа!? Единствено Иван Илиев като
директор можеше да се разпореди точно така да бъде посрещнат проверяващият. Знае си работата
човекът, знае как да я свърши и после при разговора, въпреки че трябваше да бъде пестелив и особено
деликатен, намери подходящите думи да упъти ръководството на заводската организация в бъдещата
им работа. Такъв си беше Иван Илиев - обикновен и необикновен в делата си.
Питам се - имаме ли памет? Трябва да имаме! Деветдесет години е значима цифра, в която са се
трупали много песъчинки от съдби и събития. Трябва да знаем едно - никой няма право да носи кофа с
вода, да плисне и да отмие пясъка. Не всякога пясъчните кули се разрушават сами.
Генко ИЗВОРСКИ

ЗАБАВА Хумористична страница

СОЛЕНИ КАПКИ
Успя да се уреди нахалникът,
влезе под кожата на началника.
ПРАЗНОДУМЕЦ
Празни приказки само дрънка на другите да прави спънка.
СИТУАЦИЯ
Изпаднахме в ситуация такава:
пазачът на крадеца да се извинява.
ДЕПУТАТСКА ЛИСТА
Колко много имена известни,
но си мисля: "Колко ли са честни?!."
МАДАМА КОКОТКА
Стои на бара. Много е кротка,
дорде изпие втората водка.
ОТМЪЩЕНИЕ
Изсякоха гората. Направиха пасище.
Отмъсти си горката - стана свлачище.
ПАРТНЬОРСТВО
Днес всеки търси с някого да си партнира,
след изборите гледайте им сеира.

Иван СЕВЕРНЯШКИ
За контакти:
7100, град Бяла,
област Русенска,
ул. "Стефан Стамболов" 56

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Силистра

На 21 юни – Световния ден на усмивката и деня, в който настъпва астрономическото лято, в РСО
Силистра кипеше трескава подготовка, защото незрящите хора от Добруджа се готвеха да посрещнат
гости от РСО Шумен, водени от г-жа Любомирка Лазарова. Присъстващите бяха посрещнати от
репортер на БТВ. Мероприятието включваше изложба от плетива, дантели, сувенири, гоблени, пити и
сладкиши от РСО Силистра и пътуваща изложба от природни материали, сувенири и дърворезба,
изготвени от членовете на РСО Шумен. Разбира се всичко това бе посветено на 90-годишния юбилей
на ССБ.

Гости на празника бяха г-жа Нели Стоилова – зам. кмет на община Силистра, г-жа Тодора Цонева –
зам. областен управител на област Силистра, служители на общинската и областна администрация,
приятели и партньори на РСО Силистра, както и представители на ПП "ГЕРБ" от град Силистра и от
град Дулово, които бяха приготвили разкошна почерпка за всички.
"Произведенията на изкуството са своеобразен вик към обществото – да не забравя, че хората с
увреждания са като всички останали!", заяви г-жа Любомирка Лазарова. Тя също призова за
европейско отношение и равнопоставеност към незрящите. В емоционално обръщение към авторите на
творбите и изделията заместник областният управител Тодора Цонева изрази възхищението си от усета

им за красота. След като бе открита изложбата-базар, двата екипа от РСО Силистра и РСО Шумен,
съответно с техните териториални представители, се оттеглиха за кратка среща за обмяна на опит по
покана на г-жа Петранка Стоянова в офиса на РСО Силистра.
УС на РСО Силистра благодари на хората, които изпълниха 21 юни с красотата на своите творения, на
спонсорите на мероприятието и на всички останали, които помогнаха събитието да стане факт.
След приключване на изложбата гостите от РСО Шумен отпътуваха за биосферния резерват Сребърна.
На раздяла те отправиха покана към представителите на РСО Силистра да върнат визитата, като
посетят Центъра за социална интеграция и рехабилитация на хора със зрителни увреждания в град
Шумен.
Петранка СТОЯНОВА

София

Всяко зло за добро
Поредно състезание по спортен риболов за незрящи
На 9 юни край водоема на квартал Панчарево в покрайнините на София се събраха 17 ентусиазирани
невиждащи рибари от София и Перник, както винаги твърдо решени да не остават с празни ръце и да
спечелят съревнованието по рибарски умения.
Денят започваше прекрасно, но когато жребият беше изтеглен и всички състезатели заеха
определените от него места, над София се изви силна буря с дъжд и вятър, което отложи началото на
състезанието с около половин час.
Въдиците бяха хвърлени в 9.30.
Първата риба се закачи на въдицата на една дама – Красимира Стойчева, а най-големия шаран извади
Николай Захариев – 4,05 кг, той дори се беше погрижил да спести на притежателя си почистването от
люспи, защото беше от вида "голи" шарани.
До обяд уловът беше относително слаб, но след 12 часа рибата сякаш пощуря и започна да кълве, така
че почти всеки от участниците в края можа да се похвали с улов. Естествено обаче бе на едни да им е
провървяло повече, а на други малко по-малко.
В края на четиричасовия риболовен маратон съдията Любомир Павлов обяви класирането.
Победителите, грабналите първите три места, получиха медали, грамоти и парични поощрения, а
всички останали – грамоти за успешно участие.
На шесто място се класира Иван Янев с улов от 2,530 кг. Пети стана Михаил Василев от Перник с улов
от точно 3 килограма. На четвърто място успя да се класира Стоян Васев, който извади 3,020
килограма.
В първата тройка на трето място бе Пламен Бакърджиев с улов 3,720 кг. Втори се класира Николай
Захариев с две уловени риби, с приз за най-голяма уловена риба и с общ резултат 5,750 кг.
Първенец в състезанието бе Асен Алтънов, който улови 6 и половина килограма риба. Своята парична
част от наградата той предостави на всички участници и гости за скромна почерпка.
Настоящото състезание, както повечето съюзни прояви през тази година, премина също под знака на
90-годишнината на ССБ и бе изцяло с финансовата подкрепа на РСО София.

Марина ПЕТКОВА
Виж снимки:

90 години, 90 въпроса, 90 възможности
Викторина "90 години Съюз на слепите в България"
По повод 90-годишнината от създаването на ССБ на 28.06.2011 г. в обновения клуб на РСО София се
проведе състезание – викторина "90 години Съюз на слепите в България".
Бяха подготвени 90 въпроса от създаването на Дружеството на българските слепи през 1921 г. до наши
дни, на които да могат да отговарят членове на организацията от цялата страна. В отделни раздели са
обхванати историята на Съюза, първите му ръководители, стопанската и социалната му дейност. Във
викторината намират място много интересни биографични данни за Стефан Ненков и академик Петко
Стайнов, оставили светла диря с активността си в помощ на слепите хора, както и с богатите си
професионални постижения. Те са пример за всички, че увреденото зрение, при наличието на желание
и воля, не е пречка за завидно ниво на социална реализация.
Много от въпросите съдържат актуална и полезна информация за предприятията на Съюза на слепите,
за възможностите и постиженията на спортните клубове, за успехите на танцовите и певческите групи,
за базите за отдих и за високото ниво на центровете за рехабилитация и социална интеграция.
Компетентна комисия в лицето на председателя й Иван Янев и членовете Йордан Младенов и Георги
Минчев работи интензивно няколко часа и осигури безупречно протичане на състезанието, а водещата
протокола Валя Петрова и зрящият сътрудник Елена Димитрова прилежно записаха и документираха
всичко, като получиха благодарности за отговорната си и прецизна работа.
Надпреварата на 15-те състезатели от РСО София бе изключително оспорвана. Включиха се много
млади хора. Публиката горещо аплодира задълбочените познания на участниците, които със своята
сериозна подготовка допринесоха много за популяризирането на дейността и възможностите,
предоставени на незрящите от ССБ като цяло и РСО в частност.
След първия кръг 6 състезатели получиха максимално възможните 24 точки, което наложи

необходимостта от допълнителни баражи. След първия от тях останаха трима пълни отличници, които
след допълнителни въпроси оформиха крайното класиране: Румяна Каменска – първо място с
максимален брой 48 точки; второ място – Силвия Дацин с 45 точки и Таня Колева – трето място с 42
точки.
Председателят на РСО София Асен Алтънов поздрави победителката и подгласничките, като пожела
успех на Румяна в предстоящата през октомври национална надпревара. Призьорите получиха парични
награди, а всички участници бяха отличени с грамота и диск с полезна и значима информация за ССБ.
Викторината се превърна във весел и шумен празник, който потвърди още веднъж, че РСО София е
действаща организация, в която слепите хора могат да намерят много възможности за обучение,
реализация и активно социално включване във всички сфери на своите интереси и потребности.
Даниела ДАМЯНОВА
Изложба на плетива - дело на софийските слепи жени
На първи юли тази година столичната регионална организация на слепите откри изложба от ръкоделия,
предимно плетива, изработени от жени, които членуват в ССБ. Уредничка на изложбата е Елена
Александрова, която е и ръководител на курс по плетиво за слепи жени.
Изложбата се състоя в основно ремонтирания и обновен клуб на слепите на ул. "Цар Симеон" 110. Тя
бе открита в тържествена обстановка от Асен Алтънов - председател на РСО София. Елена
Александрова накратко представи изложените експонати – 32 на брой, и техните автори. На
откриването присъстваха повече от 45 души, които с подчертан интерес се запознаха с отличаващите
се с високо творческо изпълнение изложени предмети. Най-активно участие в изложбата регистрира
Ганка Павлова, която се представи със седем изделия - дамски шал-наметало и детски комплектчета.
Пиринка Горанова беше изработила красива розова детска пелерина. Йорданка Недевска участва в
изложбата с накити, изработени от нея от полускъпоценни камъни.
На всички присъстващи бяха предложени кафе, безалкохолни напитки, малки закуски.
На Елена Александрова бяха поднесени цветя от Клуба на пенсионерите, община "Изгрев" и от двете
сестри иракчанки Ема и Джина, които са постоянни участнички в курса по плетиво.
През есента на тази година изложбата ще бъде показана отново на тържественото събрание в чест на
90-годишния юбилей от основаването на Съюза, което ще се състои в Младежкия театър в София.
Тогава експонираните предмети ще се разпродават с благотворителна цел на търг и събраните
финансови средства ще бъдат насочени за подпомагане на слепи деца-ученици и крайно бедни съюзни
членове.
Георги ПЕТРУШЕВ
Виж снимки:

Шумен

"С изкуството на нашите ръце, да докоснем вашето сърце"
През цялата 2011 година РСО на слепите съвместено с ЦСРИ Шумен организира инициативи,
посветени на 90-годишния юбилей на ССБ.
Пътуваща изложба с предмети, изработени от съюзни членове от клуб "Приложно изкуство" към
Центъра беше представена в различни градове.
Първата спирка на изложбата – базар бе старата българска столица Велики Преслав. Пред храма "Св.
св. Кирил и Методий" подредихме експозицията си, която съдържаше сувенири от природни
материали, стъклопис, дърворезба, картички, декорирани със сухи цветя, плетива и др. Присъствахме
на празнична литургия, отслужена от Негово високопреосвещенство Варненския и Великопреславски
митрополит Кирил. Изложбата бе разгледана от кмета и зам. кмета на града, както и от много
преславски жители.
Госпожа Лазарова - председател на РСО на слепите и ръководител на ЦСРИ Шумен, откри изложбата.
Тя благодари на общинската администрация и другите институции за отзивчивостта и вниманието.
Нейното послание към присъстващите бе: "Вярвайте в доброто у човека! Ние незрящите сме като
всички граждани на България – носим творческия си талант. Това се доказва от изложеното пред вас.
Чрез изкуството на нашите ръце се стремим да докоснем Вашето сърце!".
Следващите домакини на изложбата бяха съюзните членове от ТСО Нови пазар. Подредените
сувенири във фоайето на общината предизвикаха интерес от страна на общинската администрация и
местните посетители.
На 14 юни регионалната библиотека "Петър Стъпов" стана домакин на пътуващата изложба.
Интересни разговори за начина на изработване и използваните материали се водеха между нашите
творци, местните посетители и потребителите на дневния център за стари хора в града.
На 21 юни изложбата ни бе представена и в Силистра в залата на КТ "Подкрепа". Тя бе обогатена с
плетива и кулинарни изделия, подготвени от домакините. С много топлота, български традиции и
гостоприемство бяхме посрещнати.
Решихме да съчетаем полезното с приятното и потеглихме към резерват "Сребърна", където успяхме
да изслушаме прекрасна беседа за флората и фауната на района. Всички природни дадености и условия

са превърнали резервата в истински рай за пеликаните и многото други пернати обитатели. През 1983
година "Сребърна" влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните
забележителности на ЮНЕСКО.
Подходящ е моментът да благодарим на ръководителката ни към клуб "Приложно изкуство" Мариела
Василева. Благодарим ти, Мариела, за всичко, което направи при нашата съвместна работа. Щастливи
сме, че заедно вървим по един успешен път, за да направим живота на хората с увредено зрение
по-добър, по-радостен и по-пълноценен!
На Еньовден слушаме песента на земята
24 юни – Еньовден, е денят на лятното слънцестоене. На този ден всичко е лечебно – слънцето, росата,
реките и въздуха, земята и растенията. Природата тържествува, цветята и билките миришат
най-омайно.
Група съюзни членове от ТСО Шумен посетихме парк "Кьошковете", a по-младите се отправихме към
Осмарските колони, за да се заредим с положителна енергия. Денят беше топъл, но приятен. Вървейки,
беряхме различни билки – бял равнец, жълт кантарион, еньовче, хвощ и други.
Настанихме се край студено кладенче. Увлекателната беседа за историята на билките и обичаите на
този ден беше пресъздадена от група деца. В бакърен съд, пълен с мълчана вода от извора и оставен
под цъфнал трендафил през нощта, се поставиха венчета, изплетени от росни билки. Последваха
гадания за здраве, женитба и плодородие.
Група "Еделвайс" изпя няколко песни и поздрави председателя на ТСО Велики Преслав Енчо
Маринов. Зеленият простор ни действаше успокояващо и приятно. Емоциите накараха хората да
забравят за ежедневните грижи и тревоги.
На прохладната и приятна алея в парка "Кьошковете" добрите домакини споделиха своите умения за
приготвянето на различни вкусотии от билки и използването им като подправки в ежедневието. Така с
добро настроение, вярвайки във вълшебната сила на празника, се прибрахме в домовете си, убедени, че
можем да бъдем по-човечни и по-добри!
Спортен риболов
За четвърта година клубът по спортен риболов към Центъра за социална рехабилитация и интеграция
на лица със зрителни увреждания в Шумен организира състезание. В мероприятието, което се проведе
на 27 и 28 юни на язовира край село Драгоево, взеха участие и представители на СК "Успех" Варна.
Приятелската среща премина в добро настроение, хумор и закачки, защото късметът подминаваше
както домакините, така и гостите. Почти в последните минути само Феим Якуб успя да улови
толстолоб с тегло 5.100 кг. За него това бе "златната рибка", защото останалите нямаха слука. Всички
обаче се завърнаха в Шумен в отлично настроение и на дълга маса си обещаха да не се отказват от
спортния риболов. Хората бяха единодушни за едно - тръпката е най-голямата награда за рибаря!
Безплатни прегледи за незрящите
Организирана бе кампания за безплатни профилактични прегледи на очите на незрящите от община
Шумен. Над 90 съюзни членове се възползваха от услугата. Прегледите се извършиха от
офталмолозите д-р Чобанов, д-р Чобанова и д-р Давидова в пет последователни дни. Инициативата се
осъществява за пръв път в шуменските съюзни организации.
Благодарим на д-р Петров - управител на ДКЦ Шумен, и екипа му за отзивчивостта и
професионализма им!

Пловдив

Среща с нови и стари приятели
Смесеният състав за автентичен и обработен фолклор "Тракийски цвят" при РСО Пловдив
традиционно взема участие в различни прояви извън фестивалните сцени. Много от тези изяви са
инициатива на самите нас, членовете на състава. През месец април тази година един от водещите
гласове на "Тракийски цвят" Мария Вълчева подхвърли идеята да посетим дома за възрастни слепи в
град Хасково. Ние, изпълнителите, приехме това предложение с възторг, а тя обеща да направи всичко
възможно, за да се осъществи това мероприятие. Бяхме сигурни, че нещата ще станат, защото захване
ли се с нещо Мария - със сигурност ще го доведе до добър край. И наистина така стана. За целта ни
беше необходим един микробус и тя успя да убеди представителите на отдел "Култура" в община
Пловдив, че тази среща в Хасково е еднакво важна и за нас, и за тамошните домакини. Общинарите,
както се казва, влязоха в положение и осигуриха превозното средство. На 24 юни се натоварихме на
общинския бус и на микробуса на предприятието и потеглихме за Хасково. Към 9.30 часа
пристигнахме на мястото, където щеше да се проведе нашият концерт. Самият дом за възрастни слепи
хора се намира в близост до дома за стари хора. Двете сгради са построени в разкошен парк с много
зеленина. Навсякъде личи грижовната ръка на хасковската служба за работа с изпаднали в трудност
граждани на републиката. Ред, чистота, топла храна. Какво му трябва на човек, за да бъде добре? Като
добавиш към всичко това и една блага дума, животът наистина е хубав! Точно заради последното
бяхме тръгнали и ние. Директорът на дома ни посрещна, запозна ни с някои от живущите, показа ни
помещенията за хранене и развлечение и ни остави да се преоблечем. Разбрали, че групата от Пловдив
е пристигнала, залата бързо се изпълни от зажаднелите за музика домуващи. А ние се бяхме
подготвили доста сериозно. Госпожа Вълчева влезе в ролята на конферансие. Поднесе кратко слово за
историята на слепите в България, а след това представи състава на публиката. Облечени в красивите
тракийски носии, ние с удоволствие изпълнихме нашата програма. Заредиха се песен след песен.
Между тях хумористични разкази и вицове, поднесени от Стоянка Тодорова и доктор Величко Павлов,
както и шлагери от близкото и далечно минало в изпълнение на дует "Настроение". После
гост-музикантът от Добрич Станчо Станчев, ръководителят на състава Марин Маринов и Ася Бурова
подхванаха кръшни български хора и ръченици. И така до 11 часа. На никой не му се тръгваше, но
нямаше как. Всяко начало има и край. Пък и по думите на всички присъстващи тази среща не би
трябвало да остане единствена. Разменените помежду ни телефони и координати говореха за това.
Разделихме се с уверението на нашите домакини, че сме оставили незабравим спомен в сърцата им.
Ние също дълго ще помним това гостуване в Хасково - кратко, но изпълнено с много емоции и нови
запознанства.
Кирил ДАМЯНОВ
Дни на културата във Велинград
Една от точките, залегнали в приетата от РСО Пловдив програма за отбелязване на 90-годишния
юбилей на ССБ, е организирането на изложба, където да бъдат представени уменията и възможностите
на хората с нарушено зрение. Ние имаме дългогодишна традиция в това отношение – емблематични
сгради в старинен Пловдив като Етнографския музей и Балабановата къща нееднократно са
предоставяли чудесни условия за изява на нашите творци. Провеждали сме подобни мероприятия и в
Синдикалния дом на културата в Пловдив, в Етнографския музей в Пазарджик, както и в Столичната
библиотека в София. На заседание на управителния съвет се реши този път това да стане във
Велинград.

Мария Димова – председател на ТСО Велинград, прие съвсем отговорно и присърце поставената
задача, въпреки заболяването и предстоящата й операция. Тя установи контакти със служителите от
общината, отговарящи по въпросите на културата, свърза се и с кмета на града – Иван Лебанов, с
когото поддържа дългогодишни ползотворни взаимоотношения. Реши се нашата регионална
организация да участва в дните на културата във Велинград от 1 до 10 юли, провеждащи се вече за
39-и път.
Изложбена площ ни бе предоставена заедно с други изложители в Общинския информационен център
срещу Паметника на героите, загинали за свободата на България – буквално на "пъпа" на града. На 4
юли бусът на "Успех" Пловдив пристигна с натоварените изделия и с няколко участници в
мероприятието – изложители, самодейци и организатори. За по-малко от 3 часа, с неоценимата
техническа помощ на тукашните служители, експонатите заеха местата си. На най-видно място бе
поставен плакатът, отбелязващ юбилея на нашия съюз и мотото на изложбата - "И НИЕ МОЖЕМ, И
НИЕ ТВОРИМ".
Официалното откриване бе определено за 18 ч. За обща изненада на откриването, заедно с кмета Иван
Лебанов и неговия екип, пристигна и първият доскорошен български еврокомисар и настоящ кандидат
за президент Меглена Кунева. С топли приветствени думи кметът откри изложбата, организирана със
съвместните усилия на РСО Пловдив и община Велинград. Той връчи грамота на пловдивската
регионална организация за активното й участие в дните на културата.

Сбито и накратко изложбата бе представена пред многобройните гости и журналистите от местните
медии от члена на РУС, отговарящ за връзките с обществеността, Георги Генов. Той спомена за
дългогодишния ни опит в тази област, подчерта, че липсата или острият недостиг на зрение не са
пречка зрително затруднените да покажат майсторството на златните си ръце, както и творческите си и
художествени умения. Макраметата на Радка Христова и Гинка Примова от Пловдив, картините на
Верка Стойкова от Пазарджик, бродериите на Маргарита Балева, чудесното халище на Джемиле
Пашова, плетените изделия на Ася Бурова, Милка Дечева, Мария Йорданова и цяла плеяда жени от
Велинград, Сърница и Ракитово като Мария Димова, Божанка Щерянова, Фейзе Боризанова и Бойка
Зарева, фигурките от дърво на Кирил Дамянов и Стефан Петров, плетените столчета и масичката на
Кольо Мъндев са нагледното доказателство за това.
Самодейците Марин Маринов, Милка Дечева, Ася Бурова и Никола Стоянов изнесоха кратка
програма, възнаградена с аплодисментите на присъстващите. Те бяха поздравени лично и от г-жа
Кунева. След това започна разглеждането на самата изложба, общото впечатление от която беше
повече от добро.
Георги ГЕНОВ
Снимки: Верка СТОЙКОВА

Казанлък

С любов и доброта
Хората, за които светът е различен... Различен или напълно непознат в познатите му измерения, защото

между представителите на Казанлъшкия клуб за хора със зрителни увреждания има и такива със 100%
увредено зрение... Хора, които до голяма степен са зависими от помощта на своите придружители...
Въпреки това не им липсва нито воля за живот, нито бодър дух! По предложение на Донка
Карагитлиева незрящите от Казанлък направиха свой Празник на Розата, избирайки си своя "Царица
Роза" - най-младото, най-красивото момиче от техния клуб - Михаела Грозева... Девойка, лишена от
бащина ласка, грижа и подкрепа още от раждането си...
Тъжни и тежки са житейските съдби на почти всички хора от този клуб...
Но те не се замислят над това в такива хубави моменти - не! Те просто празнуват, защото сърцата им,
душите им празнуват! Празнуват празника на своя град! Празнуват сред празничната украса на своя
Клуб - с много балони, с много саксии с цветя, с много, много, много рози, донесени от градините!
Рози, различни по цвят - бели, червени, розови, жълти... Рози, от които бе сплетен и венецът на главата
на тяхната "Царица Роза"! Рози, които разнасяха своето прекрасно ухание! Рози, от които получиха
всички - и самата Царица на Розите, а също и нейните подгласнички!
Сред много цветя, стихове и песни, радост и смях премина техният Празник!
Поетесата Донка Гатева бе подготвила специално поздравление за тези скъпи на сърцето й хора и им
разказа историята на маслодайното растение: "По своята форма и благоухание розата няма съперник
между цветята на земното кълбо. Маслодайната бяла и червена роза, пренесена от Индия през Персия,
Сирия и Турция намира тук благодатна почва, чудесен климат и най-важното - добри стопани. Затова
говорят над 20-те хиляди декара розови насаждения и десетките действащи розоварни на територията
на нашата уникална Розова долина.

Всяка година, в началото на юни, стана традиция да се провежда Празник на Розата. Чрез царицата на
цветята, свързаните с нейното отглеждане ритуали и традиции, сме спечелили признанието на световен
образец за производство на качествено розово масло. Тя прослави нашето отечество по всички кътове
на земята. Горди сме, че живеем в това райско кътче!".
Музикален поздрав "Царица Роза" получи и от акордеониста на клуба Христо Драганов, който
неизменно е със своя акордеон в празничните дни, както и в дните, в които се провеждат екскурзии до
интересни и забележителни места в страната, в които пък се включват почти всички членове на клуба.
Нека поздравим тези прекрасни хора, които са незлобливи като гълъбите, каквито трябва всички ние
да бъдем, както е казал Той, Божият Син.
Нека им пожелаем много градивни духовни и физически сили, много доброта в сърцата и душите им,

много любов, която все така щедро да даряват на всички около тях!
Кина ЗЛАТЕВА
Автор на снимката: Радост ЖЕЛЕВА

Бургас

Клуб "И ние сме като вас"
Женският клуб по интереси "И ние сме като вас" е създаден към ТСО на слепите в Бургас през 2008 г.
с мисията "Да дадем всичко от себе си, за да стане животът на незрящите и слабовиждащите жени
по-добър и по-достоен!". Съдбата ни е отредила да сме по-различни, споделят дамите, но в основните
си житейски, морални, социални и емоционални потребности и постижения сме като всички вас. И
дори повече, мисля си аз. Защото в тази група, ръководена от младите Димитрина Тодорова и Катя
Мирчева, както и от по-опитната Станка Чанева, понятия като взаимопомощ и солидарност, например,
се изпълват със съдържание и не звучат кухо и надуто... Клубът се занимава изключително с
благотворителна дейност, организират се различни кампании за набиране на средства в помощ на
сираци и възрастни хора чрез изработване на сувенири и кулинарни изделия.
Началото е поставено през 2008 година с посещение в Дом за медико-социални грижи в Бургас. На
децата са поднесени памперси, плодове, натурални сокове и дрешки, изплетени от членуващите в
клуба. По случай първи март през следващите две години "И ние сме като вас" гостува в Дом за стари
хора в град Средец със собственоръчно изработени мартеници и закупени продукти за празнична
почерпка. Традиция стана членовете на клуба да изработват и мартеници, които се подаряват на деца и
възрастни в неравностойно положение. Тази година бяха зарадвани посетителите на Дневен център
"Св. Николай Чудотворец". Децата бяха закичени с изработените мартеници, коя от коя по-оригинални
като модели. Стогодишният юбилей на съюзния член Тодора Кръстева бе отбелязан с цветя,
хранителни продукти и подаръци. Клубът подпомага самотни и възрастни членове на ССБ с продукти
от първа необходимост. В Ахтопол жените активно участваха и на представянето на стихосбирката на
Веселина Михайлова "Изгубени години". Също така бе посетена изложбата на Стоян Филев от ТСО
Средец в галерия "Българка" и бе откупена картина със събрани от благотворителна кампания
средства. В програмата на клуба са включени множество събития, посветени на 90-ия юбилей на ССБ
и 30-ия юбилей на ТСО Бургас.
Калина ВЕРГИЕВА
Ползотворен форум
С кръгла маса на тема "История на Съюза на слепите в България и локалното движение на слепите,
постижения и основни проблеми на хората със зрителни увреждания" бяха отбелязани два
знаменателни юбилея - 90 години Съюз на слепите в България и 30 години от създаването на
териториални съюзни организации. На 15 юни от 10.00 ч. заседателната зала в сградата на Областна
управа Бургас събра съюзни членове и представители на община Бургас, АХУ , Дирекция "Социално
подпомагане", Български червен кръст, представители на общинските власти от цялата област, както и
представители на медиите.

Специални гости бяха г-н Хюсеин Исмаил - заместник омбудсман на Република България, и г-н Васил
Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България. Те поздравиха участниците във форума и
накратко изложиха актуалните проблеми и постижения на незрящите и слабовиждащите в национален
аспект.
Трудовата заетост бе лайтмотив в експозето на г-жа Бинка Монева - председател на РСО Бургас.
Минимален брой хора от регионалната организация, в която членуват 640 души, работят. Изключение
са около 10 души, работещи по оперативни програми за временна заетост на хора с увреждания, но
след приключването на тези програми по правило те отново остават без работа. По една подобна
програма например в Бургас в отдел "Закрила на детето" работи един човек, в Айтос също един в
общинската структура и още двама са назначени в дневния център за работа със слепи хора към
община Бургас. Според Монева причината за малкия брой наети хора с увредено зрение е, че
работодателите се страхуват и не желаят да поемат отговорността за създаване на условия, за да могат
спокойно да работят наетите хора с увреждания. Тя счита, че точно тук е мястото на държавата, която
трябва да направи всичко възможно смелите работодатели, които назначават такива хора на работа, да
бъдат поощрявани чрез различни икономически механизми - облекчаване на данъците или да им се
осигуряват средства за част от заплатите или осигуровките. В тази област ще се инициират
законодателни промени. Последното бе обещано и от г-н Долапчиев.

Подробности от историческо значение за обединяването на хората с увредено зрение бяха представени
в обзора на г-жа Мария Гюлева. Моменти от 30-годишната история на местната организация представи
на вниманието на присъстващите г-жа М. Тодорова.
Бяха обсъдени и други актуални проблеми като образованието и преквалификацията, рехабилитацията,
помощните средства, социалната интеграция, достъпността на архитектурната среда и други. Макар че
има какво още да се желае, средата в Бургас е сравнително достъпна за слепите хора, благодарение на
звуковите светофари, инсталирани на основните улици, и на осигурения достъп до всички сгради,
които са посещавани от незрящи. Специализираният транспорт към общината успява да задоволи
нуждите от придвижване, въпреки че и хората, които го ползват са доста в Бургас. С изложения по тези
наболели дискусионни въпроси се представиха Станка Чанева, Живко Томов и Димитрина Тодорова. В
дискусията се включиха представителите на община Бургас Мая Казанджиева и Красимир Червенков,
които запознаха присъстващите с усилията на местните власти за подобряването на архитектурната
среда.

Навярно и след още 90 години ще има незрящи и слабовиждащи хора, въпреки напредъка на
медицината... Остава да си пожелаем техните проблеми да бъдат решавани наистина по европейските и
световните стандарти и на кръглите маси по случай 180-годишнината на ССБ да бъдат разисквани
повече постиженията, а не отношението на обществото към различните социални групи.
Калина ВЕРГИЕВА

ИНТЕРВЮ Градът е длъжник на хората с увреждания

С кмета на София г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА разговаря Марина ПЕТКОВА

- Г-жо Фандъкова, радваме се да Ви приветстваме на страниците на нашето списание! Първият
ми въпрос към Вас е как виждате ролята на общините в решаването на проблемите на хората с
увреждания и какъв е бюджетът на Столична община, заделен за тази цел?
- Най-важната задача на общината е да осигури добро качество на живот на всички граждани на
съответната община, в това число и на хората, които имат различни затруднения. Равен достъп за мен
не означава равни усилия. В някои случаи усилията трябва да бъдат по-сериозни в посока осигуряване
на достъпност. Всъщност общината има отговорност за осигуряване на достъпност по отношение на
инфраструктурата, както и на обществените сгради – административни сгради, театри, галерии,
училища, детски градини... Това е не само моя задача, но и мое дълбоко убеждение в качеството ми
още на директор на училище преди много години, когато изобщо не се правеше нищо и не се говореше
за интеграцията на децата с различни проблеми. Ние работихме много усилено и бяхме едно от
първите училища, което изгради асансьор, за да може децата, които учат при нас да се чувстват
по-добре. Това е моето разбиране и през последните 4 години Столична община реализира няколко
програми, не само по отношение на осигуряване на достъпност, но и за подпомагане на хората за
тяхната реализация. Най-важната стъпка за мен това е програмата "Асистент за независим живот",
която е и с най-големия бюджет в цялата страна – над 5 400 000 лв., и е изработена изцяло с участието
на организациите на хората с увреждания, за да бъде реалистична и удобна за тях. Последно правихме
промени и вече финализирахме този процес, за да не чакат хората с увреждания по цели нощи да се
регистрират в тази програма. В следващия етап вече няма да присъства факторът време като фактор,
класиращ хората, и те ще могат спокойно, още от септември до ноември, да подават своите заявления,
след което да бъдат коментирани техните нужди и медицинските им показатели.
Трудно е да се каже какъв е бюджетът, защото той е разпределен във всички ресори.

- Ще има ли нови, различни от сега действащите, социални програми на територията на
общината през 2012 г.?
- Програмата "Асистент за независим живот" е с един много сериозен бюджет от над 5 000 000 лв. и е
постоянно действаща. Независимо от кризата, ние запазихме бюджета на програмата, като съм
сигурна, че в следващите години това също ще бъде факт, защото програмата доказа своето удобство и
значение за хората и най-вече за тяхната реализация. За мен това е изключително важно.
Разбира се ние се възползваме от всички други възможности като програмите на Министерство на
труда и социалната политика и особено програмите по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", които предполагат също така възможност за ползване на асистенти.
- Според измененията в наредбата за програмата "Асистент за независим живот" кои хора
приоритетно ще бъдат включени в нея?
- Основното изискване, освен всички други, е човекът да работи или да учи, защото тази програма е
насочена към неговата реализация, а не толкова и не само към личната помощ. Но има още и редица
други критерии, за които хората могат да се информират от дирекциите за социално подпомагане.
- Кога столичната инфраструктура ще бъде съобразена с изискванията на ЕС за достъпна среда
за хората с увреждания?
- Друга наша важна задача, както вече споменах, това е изграждането на достъпна среда. Преди 5
години в София имаше само две детски градини с рампи от общо 196. Имаше 4 училища с асансьори и
8 с рампи от общо 178. До момента вече имаме над 40 училища с изградена достъпност и 40 детски
градини с пълна достъпност. Това са новите сгради, новите детски градини, които строим, които имат
и асансьори, и възможности за интеграция на децата с увреждания – обучение и отглеждане.
Освен това основна наша задача, и тук сме длъжници на хората с увреждания, е градската
инфраструктура. Длъжна съм да припомня, че допреди 5 години за това не се говореше и не се
правеше нищо. В този процес се изисква време. Това, което сме заложили трайно е, че всичко, което
изграждаме, и всички транспортни средства, които сега доставяме, отговарят напълно на изискванията
и стандартите за хора с увреждания. Разбира се полагаме усилия за подобряване на това, което вече е
изградено, но то все още е твърде недостатъчно. През миналата година доставихме 30 нови
тролейбуса. Те са нископодови, с възможност за ползване от хора на колички и майки с деца.
През последните години започнахме трайното освобождаване на тротоарите от автомобили – един
голям проблем, който съществуваше в София и на някои места все още съществува. До този момент

около 40 км тротоари са освободени чрез поставянето на антипаркинг колчета и продължаваме да
работим по тази програма. Това е една важна, смислена програма както за хората с увреждания, така и
за всички пешеходци.
Това, което е важно за мен специално по отношение на хората с нарушено зрение са системите за
гласови съобщения, които се изграждат. В момента усилия в тази посока полага електротранспортът, 8
тролейбуса имат такава аудиосистема, което е крайно недостатъчно. В същото време при
съществуващите 106 спирки на столичния градски транспорт, оборудвани с информационни
електронни табла, 19 от тези табла са снабдени с аудиомодули за гласово уведомяване. Отново ще
кажа - крайно недостатъчно!
Знаете, че заместник кметът по социалните дейности Албена Атанасова е човек, който има проблеми с
придвижването. Тя има съвсем официалната задача лично да проверява с количката си качеството на
изпълнение на рампи, скосявания на тротоари и т.н.

- Г-жо Фандъкова, знаете, че хората с различен вид увреждания имат своите индивидуални
потребности и затруднения. Подхожда ли се индивидуално, според вида на увреждането на всяка
група, при изграждането на достъпна среда?
- Точно затова говорим за комплексност и за това, че на новите обекти поставяме изискването във
всички тръжни процедури да се спазват всички стандарти за хората с различни видове увреждания.
Такъв е примерът с "Ломско шосе", където наистина в проекта е включено всичко, което ние
познаваме и е познато от стандартите и законовите норми. Разбира се, че е много важно самите
организации на хората с увреждания да дават своите предложения, защото аз като директор на
училище си спомням много големите трудности, с които се сблъсквахме с обучението на децата с
проблеми преди да имаме достъпност. Имаше детайли, за които нямаше как да знаем, ако не бяха ги
споделили родителите на тези деца.
Така че важна е съвместната работа, тук искам специално да подчертая факта, че в Столична община
работи Обществен съвет по въпросите на хората с увреждания, където са добре дошли всички
организации, за да могат да участват именно в създаването на правилата.
- По какъв начин ще бъде решен проблемът с бездомните кучета, които за незрящите са особено
сериозна заплаха при придвижването им?
- Много голям проблем. Това е най-трудно решимият проблем в София. По последно преброяване на
територията на София има над 9000 бездомни кучета. По този проблем усилията ни са насочени в
няколко направления – от една страна изграждаме нови приюти за бездомни кучета, от друга страна
активизирахме в голяма степен програмата за кастрация, за да спре увеличаването на популацията,
като за пръв път влязохме в ромските квартали, които са източник на увеличаване броя на кучетата.

Също така се извършва безплатна кастрация на дворните кучета в крайните квартали. Увеличихме
екипите за залавяне, но за съжаление пак ще кажа, че се изисква време за решаването на този наистина
много сериозен проблем. Аз съм виждала репортажи и зная, че това е един голям ужас за всеки човек,
а какво означава за незрящия, който разчита на кучето-водач и не може да се предпази. Така че за мен
това е наистина най-трудно решимият проблем, защото за всички останали се изискват пари и малко
време, докато тук се изискват много комплексни усилия, включително и сериозен контрол над
домашните кучета. Повечето от проблемите могат да бъдат решени и с помощта на активно
гражданско участие и ние работим за това да можем да стимулираме това гражданско участие.
- Обмислян ли е механизъм, по който общината може да осигури на хората с увреждания
асистенти в големите търговски обекти, а също и по жп и автогарите, както това е организирано
на летището?
- Честно да призная на мен не ми е давано такова предложение, а то е много интересно и си струва да
бъде обмислено. Това наистина е една добра идея, която би могла да се разработи.
Пропуснах да кажа за микробусите, които Столична община притежава и осигурява по този начин
по-удобен транспорт за хората с увреждания. Общинската фирма "Лозана" осигурява освен превоза и
асистентите, за които говорите, с възможност да бъдат придружавани хората с увреждания.
- Кога ще бъде решен въпросът с неправилното паркиране и кога ще бъдат приети единни
стандарти за поставянето на рекламни билбордове, улични телефони и сергии на местата за
пешеходци, които ежедневно представляват сериозна физическа бариера за незрящите?
- Решението на този проблем е контролът. Правила има, глоби има. Правят се непрекъснати проверки,
понякога водим война с някои собственици на сергии и рекламни съоръжения. Вчера свалихме
няколко незаконни билборда. Разпоредила съм да бъдат свалени няколко телефонни кабини, които са
насред тротоара. За всичко обаче се изискват наистина време и средства.
- Какъв е механизмът да следите за такива нарушения и в крайните квартали?
- Във всеки квартал има представители на Столичен инспекторат, чиято роля е да осъществяват
контрол, но наистина София в това отношение е наследила изключително хаотични действия както по
отношение на преместваемите обекти, така и на рекламата. В момента тече конкурс за реклама, което
означава, че след неговото приключване всичко, което е извън тези схеми ще бъде премахнато.
Предстои конкурс и за преместваемите съоръжения. Има вече одобрени схеми от главния архитект и
от архитектите по райони, за да може да се осъществява по-ефективен контрол, тъй като в момента
наистина е пренаселено и пренатоварено, и колкото и инспектори да има - те не са в състояние да се
справят с целия този хаос.
- Какви са правата и механизмите, по които гражданите могат да сигнализират за неправомерни
действия по отношение на достъпността и в частност за физически препятствия за хората с
увреждания по райони?
- Всеки гражданин може да се обади на "зеления" телефон на общината, който работи непрекъснато:
987 55 55 – това е телефонът на Столичния инспекторат, на който се приемат такива сигнали. Може да
се обърне и към районния кмет, и към районната администрация, но лично аз предпочитам директните
контакти, включително чрез организациите на хората с увреждания, с които си партнираме и които
могат да ме информират дори лично за такива неща.
Разпоредила съм проверка на всички шахти и в момента тече тяхната подмяна, но наистина
най-добрият начин е гражданите да сигнализират за по-опасните места, където да реагираме бързо и да
не се изчаква изпълнението на програмата.
- В какви срокове ще бъде максимално улеснена достъпността на хората с увреждания и в
частност на незрящите в градския транспорт?
- Срокове не можем да поставим, но мога да кажа, че няма проект, в който тази тема да не е включена.
В момента се изгражда втората линия на метрото и новите метростанции отговарят изцяло на
необходимите изисквания за достъп на хора с увреждания - както асансьори, така и тактилни линии.
По отношение на новите улици, които се отварят, освен че има необходимото скосяване на тротоарите
по подходящия начин, има и тактилна линия за ориентиране на незрящите хора.
За мен това са най-важните неща – хората да могат да се движат и да пътуват.
Разбира се, че имаме много програми, които подпомагат дейностите на хората с увреждания, техните
занимания. Стимулираме чрез различни програми на Общината техните спортни и културни прояви.

Тази година имаме спечелен проект за фестивал на хора със зрителни увреждания на стойност 25 000
лв.
Това са отворени възможности и ние изцяло сме отворени към проблемите на хората с увреждания.
- Имате ли данни какъв процент от светофарните уредби в София са озвучени?
- Крайно недостатъчно. Подали сме за одобрение един голям проект за модернизация на градския
транспорт на стойност 63 000 000 евро по Оперативна програма "Регионално развитие", в който е
включена доставката на 50 нови тролейбуса, отговарящи на всички изисквания за достъпност на хората
с увреждания – нископодови и снабдени с аудиосистема. Предвидена е цялостна реконструкция на
трамвайната линия по булевард "България", също изцяло съобразена с нуждите на хората с
увреждания. В проекта са заложени и 20 кръстовища, и спирки на градския транспорт, които също да
бъдат изцяло съобразени с изискванията за достъпност.
Така че пак ще кажа - градът е много голям длъжник на хората с увреждания, но за преодоляването на
всички проблеми е необходимо и малко време.
- И накрая - каква е възможността за разкриване на работни места за незрящи в общинската
администрация?
- В централната администрация доскоро работеше човек с нарушено зрение. Неотдавна открихме
новия център за рехабилитация на хора със зрителни увреждания, който се финансира като делегирана
държавна дейност. Директорът на този център е незрящ и аз съм убедена, че стига хората да
притежават подходящите качества те могат да намерят място, включително и за работа, в този център,
както и в администрацията на общината.

ИНФОРМАЦИЯ Национален алианс за развитие търси съмишленици

В края на 2010 г. екип журналисти и общественици създаде Национален алианс за развитие с
председател Таня Йовева, дългогодишен ръководител на фондация "Достоен живот".
Алиансът има за цел да подпомага деца и хора с увреждания при тяхното обучение и
професионална реализация, да ги защитава от дискриминация и домашно насилие, както и да
осъществява програми за интеграцията им в обществото.
Алиансът лобира у нас и в чужбина за своите цели, предоставя консултации, организира обучения и
семинари, издава и разпространява информационни материали.
Алиансът насърчава социалната интеграция и личностната реализация на децата и хората с
увреждания, участва в наши и международни специализирани прояви за обмен на опит.
В Алианса могат да членуват всички физически и юридически лица, които споделят интересите му и
желаят да съдействат за личностното развитие на децата и хората с увреждания.
За контакти:
Национален алианс за развитие
София 1421, п.к. 63
София 1421, кв. "Лозенец", ул. "Червена стена" 12, Вх. Б, ап. 21

Председател: Таня Йовева
Тел. 865 30 13,
Факс: 963 05 68,
GSM 0878 668 872,
GSM 0898 551 274
GSM 0899 872 823
E-mail: national_alliance@abv.bg
http://lichnostnorazvitie.blogspot.com

КОНКУРС Зрящи сърца

Димитрина МИХАЙЛОВА
Под това название се проведе конкурсът за написване на стихотворение, обявен от Българското
национално радио, програма "Христо Ботев", в предаването "Познати и непознати" с редактор Цвета
Николова. Той се провежда за втора година, като няма ограничение нито в избора на теми, нито в
обема на произведението, стига то да е написано от човек с нарушено зрение. За това, че конкурсът
става все по-популярен и че все повече хора се престрашават да изпратят свои стихотворения говори
увеличаването на броя на участниците. Миналата година състезаващите се творци са били само 30, а
тази са вече 140. Председател на журито е Надя Попова, завеждащ отдел "Култура" в програма
"Христо Ботев", а от страна на ССБ в оценяването на творбите взе участие познатият на всички от
нашето списание поет Георги Чернев. Читалище "Луи Брайл" допринесе за мероприятието с
написването на грамотите на участниците на брайлов шрифт.
По думите на Георги Чернев:
"По голямата част от авторите не са професионалисти и някъде стихът бе доста тромав, но всички
творби се отличаваха със своята искреност. Темите бяха много различни. Имаше стихотворения,
посветени на любовта, на обичта към родината и такива, посветени на важни за самите автори събития
и преживявания."
Трето място спечели Лушка Маджарова от Лъки, на второ място бе класиран Румен Петров от София,
първо място зае стихотворението на поета Здравко Лекишев от Пловдив.
Между журналистиката и театъра
Румен Петров за пръв път се среща на живо и контактува с незрящи хора в радиото при връчването на
наградите на спечелилите конкурса.
Роден е в Разград през 1934 година, но много малко си спомня от своя роден град, тъй като родителите
му са живели в него само 6 години, а след това са се преместили в София. Неговият баща Петър
Иванов е бил най-високо издигнатият в интелектуално отношение между своите братя и сестри.
Работел е в местната библиотека, а останалите били хора занаятчии - шивачи, обущари и т.н. След
преместването в София баща му постъпва на работа в Столична библиотека. Има литературни
амбиции, които за съжаление не успява да осъществи. Прави един от първите преводи на "Евгений
Онегин" и създава ръководство за поддържане и ползване на каталога на библиотеката. Румен казва, че
вероятно от него е наследил увлечението към писането.

Самият той започва да пише сравнително късно като курсант в Строителни войски. Там той прекарва
известно време в ареста, "защото не бях много от послушните". Оставайки сам със себе си и нямайки
никаква работа, той написва своето първо стихотворение. Изпраща го във вестник "Трудово дело" и
неочаквано за него там го оценяват и отпечатват. Преценява се като немного плодовит писател. Има
отпечатана една стихосбирка в памет на неговата съпруга, която си отива от този свят много рано, две
книжки с разкази, издадени от военното издателство, с които Румен Петров казва, че не се гордее, тъй
като "онова време беше друго". Написал е и една книжка с приказки, "в която, струва ми се, има някои
сполучливи работи". Автор е и на една пиеса.
Няколко години работи в "Трудово дело" - по онова време вестник на Строителни войски, където стига
до чин майор.
- Защо се разделихте с журналистиката?
- Напуснах вестника, защото не понасях това, че всичко се правеше по поръчка. Например поръчват ти
да направиш критичен материал, без изобщо да ти кажат по какъв проблем да пишеш. Искат само
материалът да е критичен. Не можех да понасям това смучене от пръстите си, просто ме отвращаваше.
Затова и напуснах.
Това разбира се беше само едната от причините да напусна журналистиката и да отида в театъра.
- А коя беше другата?
- Голямата ми любов към театъра.
И така Румен напуска военните и въпреки значително по-малката заплата, започва да работи като
драматург в шуменския театър, където съпругата му е актриса. По-късно работи в театрите в
Кюстендил, Плевен и Ботевград.
- По това време със съпругата ми бяхме безкрайно щастливи, - с умиление си спомня Румен Петров много обичахме планината… Тогава театралите имахме по 40 дни отпуск и щом станеше юли месец
грабвахме тежките раници, по двадесет килограма всяка, и отивахме на палатки в планината. Посетили
сме всички хубави места в България. Ако мога така да се изразя, двете ми най-големи любови са
театърът и планините.
По-късно стана така, че напуснах и театъра, защото се изпокарахме със заместник директора. Хванах
си шапката и отново се върнах към журналистиката. Започнах да работя във вестник "Трета възраст",
по-точно сега помагам на колегите, като редактирам някоя и друга статия.

Румен Петров за пръв път усеща, че нещо не е наред със зрението му, когато е на 40 години, но след
няколкократна оперативна намеса зрението му се задържа в доста добро състояние. Коварната
глаукома обаче постепенно взема своето. Вече не може да чете вестници, а когато редактира, колегите
от "Трета възраст" му четат. Слуша предимно радио и твърдо е решен като стане член на ССБ да усвои
и компютъра, за да може да бъде по-независим. Има много приятели. Няма свободно време, защото
живее сам и времето минава в пазаруване, готвене, слушане на различни предавания по радиото и
много срещи с приятели.
За себе си той казва:
"Пуша яко, обичам да си пийвам, макар че не съм пристрастен към алкохола, но в компания си пийвам,
а да си призная и това, че обичам жените. Загубата на зрението с нищо не промени начина ми на
живот."
Накрая питам Румен Петров за мнението му за днешната българска журналистика.
- Хубаво е, че сега и журналистиката е свободна. За разлика от по-рано сега всеки може сам да избере
проблема, по който ще пише. Никак не ми харесва това, че голяма част от материалите се поднасят
доста неграмотно, но свободата все пак е най-ценното нещо в журналистиката.

ЗДРАВЕЙ, ЖИВОТ!

Румен ПЕТРОВ
Приятелите стари си отиват,
изгарят като есенни листа.
И все по-често, все по-упорито
заупокойна идва с вечерта…

Но, Господи, нали не се превръща
земята в междузвездна пустота?
Нали след нас ще има пълни къщи
и нежно синя ще е утринта?
Нали след кончината ни ще бъде
и мъдър, и безкрайно глуповат,
жесток и милостив, и безразсъден
този прекрасен идиотски свят.
Затуй сега, когато наближава
и мене някой вихър да отвей,
крещя неистово в самозабрава:
"Здравей, живот!…
След нас, живот, здравей!"

ОФТАЛМОЛОГИЯ Пазете очите като очите си

Не е случаен изразът, който употребяваме за нещо много скъпо: "Пазя го като очите си!". Те са нашият
прозорец към света. Всяко смущение или болка в очите трябва да се приемат като спешно състояние,
за да се вземат своевременни мерки.
• Зачервени очи. Ако се събудите с гурели по клепачите, без да сте претърпели някаква травма и очите
ви са зачервени (едното или двете), вероятно се касае за инфекция, понякога придружена с фарингит
или синузит. Измийте с физиологичен серум и потърсете лекарски съвет.
• Виждате мъгливо. Опитайте се да установите кое око е засегнато, като последователно затваряте ту
едното, ту другото. Възможно е смущението да е сред първите симптоми на астигматизъм, миопия, а в
някои случаи и на по-сериозно заболяване - катаракта (потъмняване на очните лещи), дегенерация на
макулата (петно в централната част на ретината) и др.
• Виждате "летящи мухи". Обикновено причината е лекото нарушение на метаболизма или
вътрешноочната микроциркулация. Но консултацията с офталмолог е задължителна, тъй като може
смущението да е свързано с много опасното отлепване на ретината.
• Виждате двойни образи. Ако проблемът засяга двете очи, в края на работното време може да се
дължи на зрителна умора или мускулна парализа (в по-сериозните случаи), а така също и на
неврологични смущения. Ако виждате двойно с едното око, засегнати са кристалинът (катаракта) или
макулата.
• Не виждате наблизо. В повечето случаи се касае за далекогледство (пресбиопия), появяващо се след
40-50-годишна възраст. Това е естествено състояние, свързано с остаряването на очите. Ако сте били
късогледи (миопия), имате шанс значително по-късно да станете далекогледи.
• Не виждате надалече. Касае се за късогледство, което най-често се проявява през юношеството. Може
да е "комбинирано" с астигматизъм (често пъти има наследствен характер). Зрението може лесно да се
коригира с очила или с контактни лещи. Добри резултати дава лечението чрез хирургическа намеса с
помощта на лазерна техника.
• Свръхчувствителност и алергия. Ако не е алергична реакция, може да се дължи на
свръхчувствителност към слънчевите лъчи - зачервени клепачи и леко възпалени очи. Офталмологът

ще изясни нещата и ако се касае за такъв вид причина, ще ви предпише слънчеви очила и "изкуствени
сълзи". При алергична реакция ще ви препоръча съответните капки. Такава реакция е характерна
най-вече за пролетно-летния сезон.

Много заболявания (наследствени, инсулти, мозъчни тумори, диабетична ринопатия) могат да увредят
зрението. Единствено своевременните мерки имат гарантиран ефект. Лекарите съветват да приемате
всяка промяна или болка в очите за спешно състояние.
Бърз тест за профилактика
Той ще ви помогне да се ориентирате какви са зрителните ви способности, имате ли сериозни
проблеми и трябва ли веднага да потърсите специализирана лекарска помощ. Отговорете точно на
въпросите, като изберете само една позиция.
1. Колко добре виждате нощно време?
Много добре - 0 т.;
Затруднявам се - 3 т.;
Много зле - 5 т.
2. Носите ли очила или контактни лещи?
Да, постоянно - 5 т.;
Понякога - 3 т.;
Не - 0 т.
3. Как изглеждат клепачите ви?
Нормално – 0 т.;
Леко подпухнали - 2 т.;
Обикновено подпухнали - 3 т.
4. Имате ли торбички под очите?
Не - 0 т.;
Да, малки - 2 т.;
Да, големи - 3 т.
5. Какъв е цветът на очните ви ябълки?
Бял - 0 т.;
Бледорозов - 2 т.;
Обикновено са зачервени - 3 т.
6. Пресъхват ли ви понякога очите?
Да, случвало се е - 2 т.;
Не - 0 т.;
Много често - 3 т.
7. Работите ли с компютър?
Да, редовно - 3 т.;
Да, понякога - 2 т.;
Не - 0 т.
8. Усещате ли натиск в очите?

Да, много често - 5 т.;
Да, понякога - 3 т.;
Не - 0 т.
9. Прочетохте ли този тест без проблеми?
Да - 0 т.;
Малко размазано - 2 т.;
С известно напрежение - 5 т.
РЕЗУЛТАТИ:
До 10 точки. Очите ви са за завиждане! Дори да носите очила или лещи, остротата на зрението ви е
оптимална.
До 15 точки. Всичко е наред, но има признаци, че очите ви са раздразнени и преуморени.
До 25 точки. Внимание! Очите ви са претоварени и възпалени. Ако не промените режима си,
положението ще се влоши. Посетете лекарския кабинет.
Над 30 точки. Имате сериозни проблеми с очите. Потърсете колкото се може по-бързо офталмолог.
Иван Н. ИВАНОВ
Използван източник:
В-к "Вестник за жената"

ПРОЕКТИ Светлинка в тунела

Проекти за хората с увреждания
Ако ненадейно хванете златната рибка и тя ви каже: "Пожелай си всичко, което ти е нужно в
професията и веднага ще ти го донеса", какво ще й отговорите. Аз няма да се колебая нито минута. Ще
й прошепна много тихо на ушенце или там с каквото чуват рибките: "Моля те, намери ми един брайлов
дисплей, може и втора употреба. Много ми е трудно да си върша работата само с говореща програма".
Ще й го кажа съвсем тихичко, да не чуе някой, на когото също толкова много му се чете на брайл, че и
той ще поиска същото и добрата рибка ще се чуди какво да прави - на кого по-напред да даде
заветното съкровище. То вече няма много четящи на брайл, но знае ли човек.
Разбира се вие ще поискате други неща от златната рибка. Мечтите са като хората – две еднакви няма.
Един ще си поиска мощен компютър или мобилен телефон с много екстри, друг, който е например
журналист – професионален диктофон, трети – добра техника за звукозапис, а някой тапицер –
съответното оборудване за своята работилница.
Ако прочетат тези мои писания слепите в Германия или в някоя друга държава, ще се учудят защо
трябва да прибягваме чак до помощта на златната рибка за такова просто нещо. Нали държавата им го
дава дори и без да са си го пожелавали и да са мечтали за него в сънищата си. Поне за Германия знам,
че брайловите дисплеи им ги дават от Здравната каса. Но както и да е, положението у нас е такова и
мечтите ни се пораждат в съответствие с него.
Стига толкова лирични отклонения. Сега ще премина към въпроса по същество. Поводът за тази статия
са периодично провежданите конкурси за проекти от Агенцията за хора с увреждания, организирани
въз основа на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане. Тези

конкурси се провеждат 3 пъти в годината. Проектите, които засягат основно слепите, са разпределени
в три групи:
- Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност.
Участници в конкурсите могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена
работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица.
- Проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез
осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.
Участници в конкурсите могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото
законодателство.
- Проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурсите могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания.
За всеки от проектите е посочена максималната сума, която може да бъде отпусната. За да се
запознаете с изискванията за кандидатстване, прочетете подробно методиката за участие в проекта.
На сайта на Агенцията за хора с увреждания - http://ahu.mlsp.government.bg/, можете да намерите
подробна информация за всеки от проектите и документацията, която трябва да попълните. Там са
дадени и одобрените за финансиране, и отхвърлените проекти, като са посочени и причините за
тяхното отхвърляне. Това ще ви даде възможност да се поучите от грешките и пропуските на другите.
Ще намерите тази информация в съответния препис-извлечение от протокола за оценка на дадения
проект за определен период от време.
Ако сте собственик на фирма или ще създавате такава, можете да участвате в проектите за започване
на самостоятелен бизнес. Ако познавате някой работодател, който е готов да ви назначи или сте вече
назначени и работодателят ви има желание да оборудва работното ви място, но не му се занимава с
подготвянето на проект, предложете му да го направите от негово име, а той да го прегледа и одобри.
Срокът на поредната кампания беше до края на юни, но до края на годината ни чака още един тур.
Можем да си опитаме щастието.
Не се притеснявайте от сложните думи и формулировки в методиката за участие. Прочетете
внимателно и формата за попълване – там е обяснено подробно какво точно се изисква да направите.
Може би много от вас, като видят колко е трудно и колко неща трябва да научат, ще се откажат преди
да са започнали. Наистина трудностите са доста, но в коя ли област от живота ни пък са малко. Не
забравяйте, никога няма да постигнем по-високи цели от тези, които сме си поставили. Така че нищо
не ни пречи да опитаме.
Дядото от до болка познатата ни приказка сигурно дълги години си е изкарвал хляба с риболов. Всеки
ден е хвърлял въдицата стотици пъти, докато заблудената златна рибка е запляскала отчаяно с
опашчица в отрудените му ръце. Колкото и добре да подготвим документацията, колкото и смислени
предложения да направим, все пак това е конкурс и в него има определен брой печеливши. Но както
става ясно, някои хора и организации са кандидатствали по няколко пъти с един и същ проект и накрая
са успели. Така че не бива да се отчайваме, а да опитваме отново и отново. С надеждата да прошепнем
тайната си на златната рибка и тя да изпълни съкровеното ни желание.
Безспорно помощните средства са необходими на всички нас – в училището, в университета, на
улицата и в домакинството. Много често от това дали ги притежаваме зависи ще можем ли въобще да
упражняваме определена професия. Най-добре ще бъде държавата да ни осигурява нужните помощни
средства и да молим златната рибка да изпълнява по-вълнуващи желания от съвсем друг характер.
"БГАсист" – ваш помощник в професията и бита
"БГАсист" ООД е фирма, създадена през 2007 г., за да отговори на нуждите на пазара на стоки и
услуги за хора със зрителни и други увреждания. Във връзка с осъществяването на дейността си
"БГАсист" ООД е представител на водещи фирми, които произвеждат и предлагат помощни
технически средства и специализиран софтуер, като: Freedom Scientific, IndexBraille, Duxbury Systems,
Spektra V.D.N и Optelec.
Фирмата предлага екранния четец Jaws, който прави възможно използването на компютъра от хора със

зрителни увреждания, и други специализирани програми за незрящи. Предлага също брайлови
принтери, различни видове брайлови дисплеи, видеоувеличители, четящи машини, скенери и др. През
последните месеци фирмата проучва пазара и възможностите за внасяне на тифлотехнически средства,
които се ползват в ежедневието и бита – говорещи и брайлови часовници, бастуни, пишещи машини,
плейъри и диктофони, говорещи везни, апарати за измерване на кръвно налягане и кръвна захар,
термометри, игри и др.
Фирмата предлага и редица консултантски услуги:
- при избора на необходимите помощни средства;
- при инсталиране и ползване на съответните продукти;
- при обучение за работа с продуктите.
Тя осигурява и поддръжката на внесените продукти по време на гаранционния срок и след изтичането
му.
През последните месеци "БГАсист" ООД придоби известен опит в подготвянето на проекти към
Агенцията за хора с увреждания за оборудване на работни места за хора с увреждания в интегрирана и
обичайна работна среда и започване на самостоятелен бизнес. Някои от тях са одобрени и в момента се
изпълняват. Фирмата предлага консултации за разработване и подготовка на такива проекти, а също би
могла да се заеме и с тяхното цялостно написване.
Освен по проектите на АХУ фирмата предлага и консултации за разработването на всякакви други
видове проекти, свързани с незрящите.
Въпреки своята кратка история досега, "БГАсист" е доставяла стоки и услуги на Министерството на
образованието и науката, "Летище София" ЕАД, както и на частни фирми и нестопански организации.
Успешната работа на фирмата е гарантирана от привличането в дейността й на консултанти от
основните групи потребители на тези стоки и услуги.
Контакти:
Адрес за кореспонденция:
П.К. 512, София 1000
E-mail: office@bgassist.com
Консултации по технически въпроси, свързани с предлаганите продукти:
Иван Доброволов
тел.: 0899 88 44 54
Румяна Каменска
тел.: 02/997 32 01,
мобилен: 0897 58 94 03
Консултации за подготовка и разработване на проекти:
Пенка Христова
тел.: 0896 89 59 88
Румяна КАМЕНСКА

СЪОБЩЕНИЕ Помощни технически средства

В резултат на ползотворното партньорство на ССБ с фирма "Фори" – град Габрово бяха разработени
нови помощни технически средства. Предлагаме на Вашето внимание артикулите и техните цени:

1. Пластмасов правоъгълен триъгълник – 30 см. - 2.60 лв.
2. Пластмасова твърда линия – 30 см. - 2.60 лв.
3. Пластмасова гъвкава линия – 30 см. - 3.24 лв.
4. Дървена линия – 30 см. - 3.60 лв.
5. Шивашки метър – 150 см. - 5.00 лв.
6. Строителен сгъваем дървен метър – 100 см. - 4.20 лв.
7. Дървено шестточие на плочка с шест щифта, позволяващо написването на брайлова буква.
Покупката на 10 и повече плочки позволява изписването на брайл на цели думи. Подходящо е за
ползване от деца, изучаващи брайловата азбука. Цената е 1.74 лв. за една плочка.
Желаещите да закупят някои от горепосочените тифлосредства могат да се обърнат за съдействие към
регионалните и териториалните ръководства.

ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ С духа на Апостола в сърцето

Влакът бавно потегля на юг. Постепенно набира инерция и пейзажът започва да се променя всяка
минута. Сградите бързо се сменят с обработваеми земи, а те пък с тревни площи, дървета и храсти.
Дърветата сякаш ми правят поклон, като навеждат клони. Редят се гара след гара. Неусетно навлизаме
в тунел Козница. Дълъг е, но все пак проблясва и слънцето. Ето ни в Карлово. Балканът гордо се
издига над него. Освен родно място на Апостола той е роден и за Райно Попович, и за братята Евлоги
и Христо Георгиеви. Апостолът обаче е емблемата на града. Влизам тихо в двора, а след това и в
къщата. Тук най-вече се чувства неговото присъствие. Вещите, с които си е служил, столовете, на
които е седял, масата, на която се е хранил. Всичко напомня за титана на националноосвободителното
ни движение. Духът му винаги ще витае тук и навсякъде.
Валери ГЕОРГИЕВ

Град в планината

Страната ни има много планини. Всичките са красиви и имат свой чар. Родопите обаче за мен са
най-красиви. Да се отправим към тях и понеже там няма железопътна линия, ще пътуваме с автобус.

Пътуването е истинско удоволствие. То ни зарежда с положителна енергия. Да поемем към един град,
който е като оазис. Той е Девин, но би трябвало да е Дивен заради прекрасната му природа. Скътан е
сред възвишенията на планината, сякаш за да бъде скрит от лошия поглед на поробителите. Ето ни в
местния музей. В четири зали е показана цялата история на града. Голяма част от експозицията е
посветена на просветното дело в Родопите, на местния поминък, който е главно овцевъдство, и на
националноосвободителното движение в този край. Красив и привлекателен е Девин - такива са и
неговите жители!
Валери ГЕОРГИЕВ

Сексът и светът

Разказ
Светослав НИКОЛОВ
На Мел, с възхищение
Ако някой смята, че животът на космическия туроператор е безкраен низ от приятни преживявания,
насочете го към мен! Не се колебайте, както е прието да се казва в онези безполезни оферти, с които ви
заливат отвсякъде. Кажете му просто да активира името ми в ГИМ и аз ще намеря подходящ начин да
установя контакт. Разполагам с пребогата гама от възможности! В зависимост от ситуацията мога да
използвам до болка втръсналите ми сетивни похвати, да заложа на не по-малко досадното
логико-абстрактно възприятие, на трижди проклетите интуиция, телепатия и телепортация, на
химическо или физично (имам предвид молекулно, атомно и вътреатомно) въздействие, а също така и
на множество чисто професионални и затова малко по-трудни за обяснение трикове, които обаче на
драго сърце бих разкрил на първия наивник, решил да наследи професията ми.
Вие разбира се знаете какво е ГИМ. Глобалната Информационна Мрежа. Най-фината паяжина,
създавана някога. Проникнала навсякъде, до всички ъгълчета, мазета, тавани, антрета, кухни, бани,
балюстради и кенефи на гадното мироздание... Оплела в себе си всичко; не и без помощта на нашата –
имам предвид туроператорската – гилдия. Бих казал дори - най-вече заради нея!
Когато на многострадалната ни родна планета не остана неоткрито кътче, непреровено ъгълче,
неизследвано и неназовано изворче, камъче и тревичка, ние бяхме едва ли не първите, втурнали се да
търсят нови светове за нашите клиенти. С помощта на науката, която измисляше всевъзможни
чудесии, за да ни угоди (и пред които анабиозната кома и нула-транспортирането изглеждаха като
нескопосни училищни експерименти), ние разширихме до неузнаваемост границите на ползваемата
Вселена. Реципрочно - и продължителността на човешкия живот, защото в повечето случаи никой не
избираше дестинация със сигурност по-дълга от собствения му живот. Не друг, застрахователите
трудно го допускаха заради угрозата от тлъсти обезщетения...
Така че, колкото и да ги разширявахме, границите тъй или иначе си оставаха.
Тогава упоритата ни като звезден прах туроператорска гилдия сякаш завинаги спря да тътри нозе след
величаво разлитащия се Космос и свърна – както обикновено става при такива случаи – точно в
противоположната посока. Оказа се, че микросветът е не по-малко интересен от гледна точка на
подлия ни и безскрупулен бизнес, а в някои отношения – дори доста по-благодатен. Началото беше

плахо - предлагахме кратки пътешествия из различни органични съединения (кой знае защо, те бяха
предпочетени пред неорганичните). Подобно на един съвременен Гъливер и след съответната
обработка, разбира се, туристът можеше да се разходи из конфигурацията на алкохола например или,
моля да не го броите за реклама, на бацилис булгарикум, да докосне собственоръчно който и да е
химичен елемент и лично да изпробва гъвкавата здравина на валенциите. След което по живо по
здраво да се завърне към нормалното си поне по размери местоположение в пространството, да
подхване обичайните си скучни задължения и дори да изпие чаша безалкохолна бира...
После започнахме по-смело – кратък познавателен тур из няколко алдехида или кетона по избор,
полунощна разходка в триосновна киселина (повечето по обясними причини предпочитаха
фосфорната), уикенд на някой от ароматните въглеводороди, сред които дори и най-простият –
бензенът – караше любопитковците да се почувстват едва ли не като в лабиринта на Минотавъра.
Естествено върхът на емоцията беше круизът по двойната спирала на ДНК, който можеше да
продължи практически безкрайно, тъй като всяка вечер наетият за целта нанолайнер акостираше в
различни нуклеотидни пристанища, които носеха звучни имена като АЦТ, ЦАГ, ТТТ и т. н. и по
същество представляваха градивните елементи на генетичния код, наричани за краткост не само от
нас, туроператорите, кодони. На другата сутрин съответният кодон се разглеждаше обстойно, след
което лайнерът продължаваше към следващото пристанище. (Мога да ви уверя, че на мен лично не ми
е известен нито един случай някой да е пожелал да види всичките шестдесет и четири кодона!) Но за
съжаление и тук съществуваха ограничения – беше строго забранено да се прониква по-навътре от
нуклеотидното равнище, понеже имаше реална опасност туристът да се озове – образно казано – в
задния двор на приключението, тоест изведнъж да попадне сред някакви елементарни монозахариди,
фосфати и въглеводородни бази, след като само миг преди това е ахкал от удивление пред
величествената структура на гуанозин трифосфата например... Ето защо на клиентите никога не
трябва да се показва задният двор!
Моля за извинение, едва сега установих, че съм забравил да ви се представя. Казвам се Скрип. Скрип
Скрипериус, лицензиран космически туроператор. Приятно ми е, надявам се и на вас също.
Когато достатъчно се наиграхме с определено интересната, макар и тук-там прокъсана плетка на
материята, дойде ред на времето. Съвсем логично започнахме с екскурзиите в миналото – него чисто и
просто вече го беше имало. Не вярвам да не сте се досетили, че в началото с най-голяма популярност
се ползваха две оферти: късен брънч в епохата на динозаврите и трансфер с първия световноизвестен
ферибот - Ноевия ковчег, като за финал на едната програма обикновено служеше някоя от хипотезите
за изчезването на страшните гущери (особено ефектна беше тази с инфрачервеното лъчение, което
подобно на гигантска микровълнова печка изпичаше всичко живо само за няколко часа), а на другата
– нескопосното акостиране на многострадалния сандък на връх Арарат... Колкото и странно да
изглежда обаче, не след дълго тъкмо тези две дестинации се превърнаха в символ на баналността и
предизвикваха единствено снизходителни усмивки не само у колегите, но и сред по-взискателните
клиенти. Трябваше да понапънем мозъците си и да предложим нови забавления: тим билдинг в елитна
самурайска част например с последващо участие в печално прочутата битка при Нагасино (естествено
участието в битката се заплащаше допълнително, тъй като включваше оцеляването в нея) или пък
шопинг тур на пазар за роби (съответно робини) в Склаве, селце в някогашна югозападна България, на
който пазар според множество достоверни предания е бил изтъргуван самият Спартак - един от
най-известните роби в света, имал лошия късмет, пак според тези и други достоверни предания, да се
роди не къде да е, а в същото това село. Което веднага даваше възможност за съпътстваща шопинга
познавателна беседа на тема “Никой не е пророк в родния си край”... Да не говорим за множеството
по-скромни оферти от рода на закуска с Калигула, нощувка в покоите на младата Ксавиера Холандер
по системата ол инклузив, работен обяд с Ленин, Сталин, Хитлер, Атила и Чингис хан, като всеки един
от петимата можеше да бъде заменен с друг по предварителна заявка. И тъй нататък, и тъй нататък...
Но и това не задоволяваше проклетите клиенти – те искаха още и още!
Наложи се да задълбаем в самата фина структура на времето, да проникнем в неговата
многовариантност, да изследваме паралелни светове, съществуващи с отклонение една-единствена
милисекунда, на които туристът попадаше според реакцията си към определена ситуация. За нас,
професионалистите, това бяха особено неприятни изпитания, тъй като накрая обикновено се налагаше
да издирваме като копои заплесналите се из световете клиенти, досущ както някога са ги издирвали и

събирали из Лувъра или Ермитажа.
Ала и това беше нищо в сравнение с появилите се по-късно екстремни траверси в бъдещето, за които
просто не ми се говори!
През това време, докато балансирахме по острието на бръснача, рискувайки да останем завинаги я в
поредната ледникова епоха, я в импозантните висящи градини от времето на Навуходоносор (и
съответно да бъдем одрани живи, както са обичали да правят тогава), Космосът се беше разлетял
достатъчно, та да ни позволи да предприемем поредния рязък завой и да се впуснем отново в
търсенето на все още неопознати светове. Естествено искахме го не ние, искаха го нашите тъй
прекрасни туристи! След безбройните изтънчени перверзии, които им бяхме предложили, те сякаш
изведнъж зажадняха пак за нещо просто и истинско като пресен щраусов бут с кисело зеле. И, верни на
дълга си, ние и летателните ни апарати отново заопипвахме с безочливо нахалство напращялата гръд
на Вселената, надявайки се да изтръгнем из огромната й паст нещо повече от въздишки на досада и
разочарование...
Напълно излишно е да споменавам, че при тези груби, похотливи и дори направо безсрамни опити
винаги и навсякъде около нас беше онова проклето трибуквено чудовище ГИМ - Глобалната
Информационна Мрежа! Във всеки звездолет, във всяка макро - и микрокосмическа таратайка или
раздрънкана от употреба машина на времето (а под сурдинка се говореше, че и в нас самите) имаше
специално вградено устройство, което позволяваше не само точна локализация, но и постоянна
връзка с някой от неизброимо многото Центрове-Майки (нещо подобно някога са наричали сървъри,
тоест служители или почти буквално слуги). Само че сега тези „слуги” по презумпция си бяха
присвоили господарски функции – виждаха, чуваха и анализираха всичко, което вършим, допускайки
ни до себе си, единствено когато сметнеха за необходимо... Тоест връзката, която се поддържаше с
тях чрез трижди проклетото ес пи джи (така съкратено се наричаше вграденото устройство) беше
преимуществено едностранна.
Разбираемо е, че съществуваше строга забрана да се пътува без напълно изправно ес пи джи, а и на
практика това беше невъзможно, защото при евентуална повреда – нещо, което се случваше
изключително рядко – маршрутът веднага се променяше по усмотрение на съответния
Център-Майка и летателното средство заедно с всичко намиращо се в него се доставяше на
автопилот до най-близкия сервиз. Но за всеки случай беше разработена и сложна система от
санкции, която специално за нашата гилдия предвиждаше като най-лека мярка доживотното
отнемане на лиценза.
След казаното по-горе, тревогата ми, щом видях светването на жълтата предупредителна светлина на
екрана на моето ес пи джи, би трябвало да ви се стори напълно основателна. Трескаво засъобразявах.
Намирах се почти на границата на ползваемата Вселена. Най-близкият сервиз отстоеше на около сто
светлинни години, което при един точен подпространствен преход си беше направо дреболия. От друга
страна за какъвто и да е подобен преход трябваше доста гориво, което никога не е било безплатно (а аз
в момента не бях особено добре с платежните средства). Свърнех ли към сервиза, трябваше да се
прибера обратно, без да съм открил нищо. Тоест, чиста загуба! От трета страна жълтата светлинка
означаваше именно предупреждение за възможна повреда, но все още не и самата нея... Явно
подпространственият преход нямаше да ми се размине, само че защо да не е в НЕИЗВЕСТНОСТТА, а
към някакъв скапан сервиз?
Светлинката постепенно преливаше в оранжева, давайки ясно да се разбере какъв ще е следващият й
цвят. Нямах повече време за губене. Стори ми се, че само миг преди Центърът-Майка да вземе нещата
в свои ръце, аз стартирах прехода.
Опомних се в Неизвестността. Тутакси хвърлих поглед към проклетото ес пи джи – не излъчваше
никаква светлинка, което значеше, че окончателно е излязло от строя. Веднага потърсих координатите
си в ГИМ и останах като гръмнат: на монитора не се появи нищо, а и той самият не промени дори на
йота отвратителния си катранен цвят. Това можеше да означава само едно – бях извън обхвата на
Глобалната Мрежа! Но тъй като тя естествено беше навсякъде, излизаше, че по някакъв начин чисто и
просто аз съм напуснал времепространствения континуум на известната Вселена; тоест мен ме нямаше
, не се намирах никъде и липсваше какъвто и да е начин за удостоверяване на жалкото ми белтъчно
съществувание, което – по всичко изглежда - продължавах да водя... (Когато казвам аз, имам предвид
себе си и космолета, разбира се). За всеки случай извърших някои от препоръчителните в такива

случаи процедури – с палеца и показалеца на едната ръка натиснах съответната точка между палеца и
показалеца на другата, прехапах езика си до степен на едва поносима болка, наведох се напред без да
сгъвам колене, докосвайки пода с върховете на пръстите си и тъй нататък... Всичко изглеждаше както
трябва. (Неудобно ми е да си го призная, но първата що-годе оформена мисъл, прелетяла през главата
ми беше: И какво ще правя сега без ГИМ?!!!)
Не можех да измисля нищо по-разумно от това да се опитам да включа независимата координатна
система на космолета. Казвам "да се опитам", защото сами разбирате, че тя не беше работила никога,
тъй като бе независима именно от самата Мрежа! Кой ли предвидлив гений я беше създал и кой
разсеян конструктор бе забравил да махне това напълно, ама напълно безполезно устройство от нашия
подреден свят? В момента не ми оставаше друго, освен от дъното на душата си да благодаря и на
двамата. И да се надявам, че системата ще сработи...
Гледах екрана и почти физически усещах как нещо се събужда от сън, който с философско примирение
е приело за вечен. Внезапно пред очите ми се появи хаотична плетеница от бледожълти точки и
линийки, ала още в следващия миг изчезна, сякаш засрамена от собственото си нелепо присъствие.
След няколко безкрайно дълги секунди, през които не спрях да отправям горещи молби към всички
известни ми висши сили, плетеницата се показа отново и този път не само че не изчезна, но и вече не
изглеждаше толкова нелепа. Велики Боже, та това си беше доста подробно разработена астрокарта! С
тази малка подробност, че нищо от космоса, който изобразяваше, не ми беше познато.
Плахо попитах за нашите координати. Системата реагира почти мигновено с приближение, като за
по-сигурно очерта една фосфоресцираща точица в долния десен ъгъл на екрана. Значи ние се
намирахме тук? Прекрасно! Защото тук означаваше някъде... Вече имах опорната точка, оставаше
само като един същински Архимед да преместя каквото е необходимо, там където то трябва да бъде
преместено!
Включих търсачката. (Имах прекрасна търсачка от предпоследно поколение. Вярно, скъпичко ми
струваше, но в момента ни най-малко не съжалявах, че съм се сдобил с нея.) Отзова се веднага, с
готовност да поеме стотици хиляди критерии, по които да прецизира търсенето... Да имаш да вземаш,
миличка, я си представи, че в суматохата забравя нещо жизнено важно! Там, където е най-подходящо
за мен, космолета и... всичко останало. Ти решаваш. Никога досега не си ме подвела, защото си
създадена според всички скрижали на изкуствения интелект. А освен това си наясно със ситуацията не
по-зле от стопанина си, на когото впрочем познаваш всяко кодонче...
Този път търсачката се забави много повече от обикновено. По едно време дори реших, че е зациклила,
но после съобразих, че сега тя за пръв път работи без помощта на ГИМ. На нейно място със сигурност
не бих се справил по-добре; какви претенции можех да имам в такъв случай?
Най-сетне на екрана се появи някакъв резултат. Един-единствен! Трудно можеше да се каже, че
затънтеният край, в който бях попаднал, прелива от гостоприемство. И все пак...
Планета от земен тип.
Хуманоидна цивилизация.
Ниво на техническо развитие – три плюс по скалата на Алцхаймер.
(Схващате навярно, че този Алцхаймер нямаше нищо общо с онзи - другия със същото име - за когото
в момента от вълнение не можех да си спомня каквото и да било.)
Тъй или иначе, три плюс си беше доста примитивна степен на цивилизованост. За сравнение нашата
отдавна беше шест минус...
Космоксенофобизъм – нисък, до незначителен.
Ето кое ме интересуваше особено силно! Космоксенофобизмът, най-общо казано, изразяваше
отношението на местните към другопланетни разумни същества, а в случая аз самият определено се
явявах точно такова...
Е, какво повече чаках?!
Жребият бе хвърлен.
Рубикон бе преминат.
Аве, Цезар!
Когато дойдох на себе си от поредния подпространствен скок, първата ми работа бе да установя връзка
с планетата и да поискам разрешение за кацане. Въпреки всички усилия, обаче, не успях да постигна
особени резултати. Радиовръзката се свеждаше до непонятно ломотене и пращене, по екрана

пробягваха все същите, до болка познати ми от прехода в Неизвестността, бледожълти точки и
линийки, а на телепатичните ми способности явно не достигаха концентрация и фокус. Тъй или иначе,
осланяйки се на Общовселенската женевска конвенция, според която всяка планета, населена с
разумни същества, е длъжна да позволи - безусловно и по всяко време – кацането на бедстващи
астронавти с невраждебни намерения, аз стартирах процеса на автопилотно спускане, като не
пропуснах да изпия три мерителни лъжички от сиропа срещу претоварване.
Ала гледката, посрещнала ме в същия миг, в който отворих люка на космолета, ми подейства не
по-малко разтърсващо от всякаква гравитационна константа!
Автопилотът ме бе стоварил в центъра на огромна и равна поляна с ниско окосена трева. Може и да
греша, тъй като бях прекарал твърде дълго време в затворено помещение, но ми се стори, че поляната е
с размерите на поне двадесет и седем футболни игрища, на каквито понякога водехме жадните за
зрелища туристи. Цялото това сериозно във всяко отношение пространство бе буквално почерняло от
народ! По импровизираните ми изчисления, не по-малко от осемстотин хиляди местни жители
очертаваха голям и прецизно построен правоъгълник около космолета, като първите три редици на
множеството се заемаха от еднакви по височина и телосложение люде, облечени в черни униформи.
(Това беше една от причините да употребя думата "почерняло", а другата - че от мястото, на което бях
застанал, не успях да забележа нито един индивид със светла коса, да не говорим за блондинка!)
Докато се оглеждах объркано, питайки се дали изобщо някога съм бил свидетел на такова посрещане,
множеството пред мен се разполови до петнадесетата си редица и откри тесен и висок бежов
цилиндър. Нещо накара цилиндърът да се задвижи и аз още в следващата секунда разбрах, че това
всъщност е пътека, която се разстила към мен. Изненадата не ми позволи да забележа веднага онова,
което се намираше зад цилиндъра, а и то не беше нищо особено – просто голяма маса от дърво или
подобен на него материал, зад която бяха седнали девет души с лъскави одежди, преливащи в
различни нюанси на червеното.
Пътеката свърши точно пред първото стъпало на моята стълбичка. Очевидно трябваше да тръгна по
нея и да вървя, докато стигна почти до самата маса. Направих го с твърда походка и преднамерено
спокоен израз; не бих казал, че вътрешно се чувствах точно така... За мое улеснение в другия край на
пътеката имаше кафява хоризонтална ивица - явно това бе мястото, където трябваше да спра.
Изведнъж отнякъде се разнесе музика. Звуците прииждаха могъщи, тържествени и с прекалено сложна
или дори изобщо неопределена мелодия, оформящи дълга поредица от акорди. Стори ми се, че нищо
не трепна върху лицата на седящите, пък и на цялото множество - всички гледаха не мен, а право пред
себе си с някаква безстрастна вглъбеност. Доколкото можех да си припомня от екскурзиите ми в
миналото, така някога се е слушал химнът на съответната държава...
Акордите секнаха също тъй внезапно, както бяха се появили. За няколко дълги секунди настана
абсолютна тишина, после един от деветимата, този който се намираше точно в средата на голямата
маса, тежко се изправи и заговори.
Велики Боже, досега никога не бях чувал такъв глас! Непонятни за мен слова се понесоха с такава мощ
над многохилядното събрание, че аз съвсем не на шега си зададох въпроса дали в гърлото на
говорещия не е имплантиран мегафон. Във всички случаи казаното от него със сигурност достигаше и
до най-отдалечените редици, които се губеха в далечината...
Споменах вече, че не разбирах нищо от изричаното, но и самата интонация беше достатъчно
красноречива, особено за опитен в общуването с какви ли не индивиди пътешественик като мен.
Кратките отсечени пасажи, изпълнени с невероятно количество гласни, придихания и извивки,
прекъсвани от дълги, многозначителни паузи, определено не звучаха дружелюбно, а по-скоро сърдито
и обвинително. Имах чувството, че говори някакъв важен чиновник, на когото крайно нетактично са
прекъснали сладкия следобеден сън.
Сякаш за да потвърди впечатлението ми, речта свърши с продължително гъргорене, напомнящо
мъркането на тигър. Сега беше моментът да се намеся и да поискам нещо, на което безусловно имах
право според цитираната по-горе конвенция, а именно – да се говори на някой от петдесет и петте
познати ми езика, включително на вселенското есперанто, пробиващо си впрочем доста тромаво път
заради своите очевидни недостатъци. А в случай, че различията са прекалено големи и нито един от
споменатите езици не върши работа, уважаемият чиновник да бъде така любезен да се обърне към
универсалния преводач, с който предвидливо е снабдено неговото ес пи джи...

Помислих всичко това и още в следващия момент установих колко не съм прав. Та нали бях извън
обхвата на Глобалната Информационна Мрежа, в Неизвестността, запокитен на свят три плюс по
Алцхаймер... Нищо чудно сънливият чичко да не говореше никакъв друг език освен родния си и дори,
о, небеса необятни, да нямаше ес пи джи!
Като че ли най-хубавото в цялата ситуация поне засега беше това, че никой не ми обръщаше каквото и
да е внимание. Важният чиновник седна и от левия край на масата тутакси се изправи друг. Нямаше
нужда човек да е кой знае колко наблюдателен, за да забележи разликата между двамата. Вторият
изглеждаше по-сух и невзрачен, някак сервилно прегърбен и с доста по-слаб мегафон в гърлото.
Монологът му, освен че беше по-кратък, също звучеше сервилно и умолително, а за капак на всичко
завърши с нещо подобно на протяжен вой.
Първият оратор тутакси стана отново, сякаш двамата бяха свързани с невидима лостова система, и сега
думите му проехтяха още по-силно и сърдито отпреди. После вторият се надигна на свой ред и
жалостивият му гласец достигна неподозирани фалцетни висоти. Сетне пак първият...
Всичко това се повтори между пет и осем пъти. (Не мога да съм сигурен точно колко, защото още на
третия път направих плах опит да се намеся като вдигна ръка, но и сега никой не ми обърна внимание.)
Тъкмо бях започнал да се питам каква е ролята на останалите седем магистрати – защото вече бях
сигурен, че това е съдебен процес – когато важният чиновник направи някакъв знак и двама
униформени сръчно опънаха пред дървената маса тежка пурпурна завеса. Възцари се няколкоминутно
мълчание, после униформените си прибраха завесата, а от десния край на масата се надигна нисичко
тантуресто старче с огромен корем, придаващ му почти съвършена кълбовидна осанка. Старчето
направи всички възможни опити да изглежда достолепно и с тържествен глас произнесе само няколко
думи.
В този момент се случи нещо, което ни най-малко очаквах. Безмълвната и напълно неподвижна
многохилядна тълпа (за нея впрочем почти забравих в хода на процеса) нададе такъв възторжен вик, че
звуковата вълна ме накара да залитна. Нечия ръка услужливо ме задържа да не падна. Озърнах се и
видях, че тя принадлежи на любезно усмихната млада жена, която на безупречно вселенско есперанто
ми съобщи, че току-що съм бил осъден на смърт.
Но как... Защо?!
Днес бил единственият ден в годината, забранен за кацане на космически кораби. Нещо като
астрофобична профилактика. Деможест към една малка партия с антиглобалистка насоченост. (Реших,
че демо сигурно означаваше демократичен.) И това ми е било съобщено нееднократно, докато съм се
опитвал да установя връзка с планетата.
Виж ти, нима бих могъл да зная, след като не говоря езика им?!
Невежеството не е аргумент. Непознаването на законите не отменя действието им. Не гостът, а
домакините определят правилата. А след като всичко това безспорно е така, откъде, как и по какъв
начин те биха могли да знаят, че не говоря езика им?
Логично, няма що! Мислех да попитам любезната парламентьорка защо не ме бяха предупредили на
проклетото есперанто, на което чуруликахме сега ние с нея, но веднага си представих, че ще последва
същата схоластична тирада и се отказах. Още повече, дълбоко в мен нещо ми нашепваше, че
ситуацията, в която се бях оплел, ще има добър край...
Тъкмо смятах да попитам събеседничката ми (която впрочем изобщо не можеше да се охарактеризира
като непривлекателна) как точно изпълняват смъртните наказания на тяхната мила планета, когато ме
наобиколиха осем униформени с напълно безизразни физиономии и този пред мен даде знак да го
последвам. Докато вървяхме, тълпата стегнато и дисциплинирано ни правеше път, без естествено да
спира да крещи от необясним - поне за мен - възторг. Това продължи доста дълго, тъй като двадесет и
седем футболни игрища са си сериозно разстояние, особено когато става дума за един обездвижен от
работата си космически туроператор.
Най-сетне, щом и последната редица се разполови пред твърдите стъпки на ескорта ми, аз видях къде
ме водят. Беше просторна дървена къща, нещо средно между алпийска хижа, финландска вила и
псевдопасторално бунгало от времената на Дивия Запад. Униформените спряха и този пред мен
мълчаливо ми посочи вратата. Влязох. Бях сигурен, че ключалката ще щракне зад гърба ми и тя
побърза да стори точно това. Огледах се. Обстановката беше напълно в съответствие със стандартните
изисквания относно подобни обекти за подслон. Тоест в нея нямаше абсолютно нищо забележително,

ако се изключи един почти напълно прозрачен предмет в най-отдалечения спрямо мен самия ъгъл.
Направих няколко крачки, за да го разгледам по-добре. Представляваше куб с размерите на човешки
ръст, пълен с някаква безцветна течност. В куба имаше също тъй пълна с течност пирамида, която
опираше с основата си в страните му на височина около една четвърт от тяхната. В пирамидата пък
имаше кълбо. В кълбото на свой ред се мъдреше куб, в него – пирамида, в нея пак кълбо... И тъй
нататък, и тъй нататък. Реших, че това е някакъв местен артефакт, който ще имам достатъчно време да
осмисля преди екзекуцията, и се отправих към банята.
Нищо не може да се сравни с благоуханен душ след съдебен процес, на който си бил осъден на смърт.
Проснах се както си бях с хавлията на широкото легло и явно съм задрямал, защото ме сепна
усещането за някаква промяна.
Долових я първо с обонянието си, може би най-онеправданото човешко сетиво. Миришеше на току-що
приготвено кафе. Предпазливо завъртях глава по посока на кухненския бокс и видях някаква
тъмнокоса жена, обърната гърбом към мен, да налива ароматната черна течност в две светлолилави
чаши. От ъгъла, под който гледах, не успях да забележа много повече от това, че е облечена само с
лека блузка с презрамки и къса пола, която щедро разкриваше великолепно оформени бедра.
Не си спомнях да съм прибягвал до услугите на рум сървиз, откакто се намирах в бунгалото, пък и
доста преди това. Тогава каква беше тази посетителка – камериерка или... палач? Как беше влязла?
Защо?
Стори ми се най-разумно засега да се вслушам в Първия закон на космонавтиката, формулиран още
през дълбоката древност. Той гласеше: "Ако не знаеш какво да направиш, не прави нищо." И за кой ли
път да се убедя, че древните са били мъдри хора!
Жената постави двете чаши в тъмнолилав поднос и тръгна към мен. В същия миг всякакви мисли в
главата ми се изпариха. Дори и от особения ъгъл, под който я гледах с почти напълно спуснати
клепачи (за да не се издам, че съм буден, естествено), си личеше, че е удивително красива. Явно в
нейните гени имаше присъствие на поне няколко раси, защото кожата й беше мургава като на мулатка,
очите – бездънно светли, в някакво неописуемо с думи съчетание на синьо, зелено и сиво, а походката
– грациозна и гъвкава – можеше да се сравни единствено с тази на някогашните африканки или
японки, на които се любувахме по време на екскурзиите ни в земното минало.
Тя се наведе да остави подноса на ниската масичка до леглото, на което се бях проснал. Дълбоко
изрязаната отпред блузка се разтвори още повече и щедро предложи гледка към големите й, прекрасно
оформени гърди с напъпили връхчета. Кой знае как съм се ококорил, защото в този момент жената
нададе слаб вик на изненада, залитна, препъна се в ръба на леглото и... се озова върху мен. (Слава
Богу, че преди това все пак беше успяла да остави подноса на масичката.) В следващите няколко
секунди установих, че под късата й поличка няма нищо, тоест - нищо излишно. Опитах се да изляза от
деликатната ситуация чрез поредица отривисти движения. Тя като че ли се стремеше да направи
същото, като променяше непрекъснато - с неподозирано енергична настойчивост - ъгъла и честотата на
допира. Но когато все пак успя да го стори, вече всичко беше свършило.
Сигурно бях поставил личен рекорд по бързо разпенване на сметаната, както определяше случилото
ми се една от великите земни книги за секса. (Впрочем можеше да се спори доколко тя е напълно
земна, тъй като научни изследвания сочеха, че за някои от позите, описвани в нея, трябват
изпълнители с ръст над два метра, изключително подвижни стави и половин метрови фалоси...) Аз
естествено не се вписвах напълно в тези критерии, но това не ми попречи за около десет часа да
"преговоря" почти целия си репертоар, натрупван с годините на най-различни светове и нерядко с
твърде екзотични в тази област партньорки. Така че ние неуморно преминавахме от поза в поза,
изкачихме дървото, почувствахме диханието на бика, отключихме тайната врата, спомнихме си за
газелата и великана, минарето, разтворените клещи, цепенето на бамбук, змийските пръстени,
клатенето на лодката, свиренето на флейта (няма нищо общо с онова, за което си мислите),
постояхме известно време между небето и земята, задъхано и страстно се любувахме на
отражението в утринна вода, за да завършим – поне засега – с една от най-сложните асинтак, в
предпочитаните от мен (а оказа се и от нея) варианти ладия и могол... Четиринадесет пъти аз забивах
отново и отново своя нефритен стълб в нейната топла и дълбока раковина на живота и четиринадесет
пъти двамата достигахме в хармония и екстаз разпенването на сметаната! Нямаше никакво съмнение,
че като тип любовница моята партньорка, на която дори още не знаех името, беше сигрини – гореща и

страстна, безсрамна в любовта, жадуваща наслаждение, бързаща към леглото и непестелива на ласки...
А както още пишеше за такива като нея в онази същата велика книга за секса: Тялото им е топло и
плътно, гърдите – високи, бедрата – обилни... Мъжете ги желаят винаги и безкрайно ревнуват и
страдат, а в леглото изпадат в ярост, която свършва с пълно изтощение.
Ярост, която свършва с пълно изтощение... Трудно можеше да бъде казано по-точно! Бях изцедил
силите си до последната капка, въпреки че по време на кратките паузи между сеансите изпихме не
по-малко от два литра прекрасно кафе и погълнахме (най-вече аз) невероятно количество отбрани
афродизиаци. Не можех и да си спомня дали някога друг път съм изпитвал подобна ненаситна възбуда.
Странни мисли витаеха в главата ми. Какво всъщност се случваше? Това последното неназовано
желание на смъртника ли беше или... самата екзекуция? (На няколко пъти по време на нашите
креватни упражнения ми се стор,и че течността в пирамидата избълбука и към върха й политаха
сребристи мехурчета.) Прекрасната млада жена със съвършени форми, които бях опознал едва ли не
сантиметър по сантиметър, сега лежеше гола и видимо доволна по гръб до мен, а все още учестеното й
дишане повдигаше и спускаше нейната висока гръд. Всъщност тя... живо същество ли беше?
Дошъл бе редът на думите. И партньорката ми заговори. Вселенското й есперанто беше едновременно
напевно, шипящо и накъсано, сякаш и в него си даваха среща няколко раси.
Да, моята проницателност е удивителна. Както и наблюдателността, щом дори в разгара на екстаза съм
успял да забележа мехурчетата. Защото тези мехурчета са душата ми! Душата ми бавно и неусетно е
напускала тленното тяло и се е преселвала в паметта на това удивително химично съединение, чиято
простичка молекула съдържа два водородни и един кислороден атом.
Паметта на водата! Някога, много отдавна, бях попаднал на обемист научен труд по този въпрос...
А оттам е поемала нагоре към космоса или по-точно към онзи негов ефирен слой, който ние, земните
жители, твърде егоистично сме решили, че принадлежи единствено на нас и сме нарекли ноосфера.
Колко погрешна, колко наивна представа имаме за себе си! Само един пример - кое определяме като
свое най-ценно качество? Разумът? Чувствата? Талантът? Саможертвената готовност да откриваме?
Глупости! Нашето най-ценно качество са десетте милиона живота, съдържащи се във всеки грам от
семенната ни течност. Би трябвало отдавна да сме го разбрали, защото поне досега не е известно друго
разумно същество с такъв креативен потенциал...
Спомних си – внезапно и неизвестно защо – архивни филмови кадри, запечатали първите срещи с
извънземни от тъй наречения тогава „четвърти вид”, тоест твърде много приличащи на
отвличания... Действително другопланетяните винаги изследваха с особено внимание половите и
детеродните ни органи!
А като се има предвид, че всяка еякулация изстрелва средно около десет милилитра от същата тази
скъпоценна течност, числото нараства с още една нула. Сто милиона... Какво правим ние с тези сто
милиона? В най-добрия случай – създаваме един живот, рядко два или три. Сиреч, оползотворяваме
милионна част от процента. И това ако не е разхищение!
Тук най-сетне успях да я прекъсна.
Да не би да иска да каже, че...
Точно така! Тя е изкуствено създаден биоорганизъм със съвсем определени функции. В тялото й са
кодирани идеалните условия за съхранение на тези милиард и половина потенциални живота, които
съм влял в нейната утроба по време на сексуалните ни занимания. Съхранени и опазени достатъчно
дълго време... Не мога да отрека, че освен всичко друго ми беше приятно, нали? (Търсачката, лишена
от всевластието на ГИМ, явно ме бе подвела. Този свят определено не отговаряше на три плюс по
Алцхаймер!)
Боже мой, но какво ще прави с милиард и половина...
Планета.
Малка, спретната, новопоявила се планета.
Ако нямам нищо против, могат дори да я назоват Скриперия.
Със същества, оплодени изкуствено (някога май са му казвали ин витро) и притежаващи точно
определени качества. В моя случай сигурно ще бъдат... рейнджъри. Звездни рейнджъри.
В моя случай? Значи е имало и други като мен?! И всички те са се приземявали в единствения забранен
за кацане ден...
Нима се съмнявам? Нима подсъзнателно съм останал в мрачните времена, когато хората все още са се

питали дали има други разумни същества освен самите тях?
Тоест, вече функционират... много такива планети?
Да, много са. Но недостатъчно.
Недостатъчно за какво? Каква е крайната цел на всичко?
Крайната цел може да бъде само една. Превъзходство. Доминация. Победа. Триумф... Думи за това
колкото искам!
Представих си как тези милиардни армии тръгват да завоюват космоса, пробиват Неизвестността,
попадат в мрежата на ГИМ... и изведнъж всичко ми заприлича на нещо много познато. Войните за
черния пипер! Отначало, когато при екскурзиите ни в миналото попадахме на тези жестоки
сражения, ние, туроператорите, не разбирахме как хора могат да се избиват безмилостно заради
някакви дребни, сбръчкани, пикантни зрънца. Оказа се, че истината е малко по-различна – смятало се
е, че черният пипер увеличава потентността, а оттам и превъзходството на една нация над
другите...
Изведнъж се почувствах адски уморен. Всичко се повтаряше отново и отново, сякаш бе попаднало в
безкрайна спирала. И ако зърното не умреше, оставаше си само, но умреше ли - принасяше много
плод...
Макар и с непрестанно напускащи ме сили, успях да хвърля един последен поглед към странния
предмет в ъгъла. Течността в пирамидата продължаваше да бълбука и към върха й от време на време се
стрелваха сребристи мехурчета.
Душата ми!
Душата ми не им трябваше.
Вече можех спокойно да затворя очи, защото бях сигурен, че тази история ще достигне до вас, а това
означаваше, че моето собствено безсмъртие е двойно гарантирано.
Какво повече би желал един скромен космически туроператор?

