В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС Година на трудности и успехи

Изминалата 2014 година се характеризираше с нови успехи в упоритата работа по предоставянето на
възможности за нашите читатели да се запознават с постиженията на световната и националната
литература. Независимо от възникналите трудности, породени от обективни и субективни фактори,
през годината продължи изпълнението на поставените от ръководството задачи. Основно проблемите
се дължат на невъзможността да се намерят заместници на отказалите се четци като Звезделин Минков
и Олга Петрова или служебната заетост на други, което доведе и до намаляването на обема на
новозаписаните заглавия. Друг проблем възникна с приемането на допълнителни задачи по
обслужването на централната фонобиблиотека вследствие пенсионирането на Красимира Томова и
поемането на нейните функции от Ирина Захариева, което от своя страна се отрази върху обема на
възстановените заглавия. Надяваме се тези трудности да са с временен характер и през новата 2015
година да намерят своето решение.
През 2014 година бяха записани над 1550 часа нови записи, от които 1190 часа за 91 новозаписани
заглавия върху 50 CD, а за абонатите на говорещите списания са записани 260 часа в тираж 1824 CD.
Възстановените заглавия са 135 с продължителност 1596 часа. На читателите са предоставени над 6000
CD с книги и списания.
Предлагаме на вашето внимание каталозите с възстановените и новозаписаните заглавия през 2014
година.
Стоян ВАСЕВ

Каталог на записаните НОВИ заглавия през 2014 година

Диск, Автор, Заглавие, Четец, Раздел, Часа
N600F, Кръстев, Д., Джамбазова, Е., Основи на анатомията и физиологията, Захариева Мария,
медицина, 12
N601F, Ролинс, Джеймс, Джейк Ренсъм и кралят на черепите, Стоева Галя, трилър, 12
N601F, Кристофър, Пол, Мечът на тамплиерите, Захариева Мария, трилър, 11
N602F, Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, Подвигът на болярина полковник Николай
Киреев и освобождението на България, Димитров Здравко, история, 4
N602F, Макдермът, Анди, Операция "Озирис", Димитров Здравко, трилър, 15
N602F, Господинов, Георги, И всичко стана луна, Захариева Мария, разкази, 4
N603F, Сан Антонио, На зла кучка зъл прът, Димитрова Симона, криминален, 5
N603F, Робъртс, Нора, Божествено зло, Димитров Здравко, трилър, 19
N604F, Шевалие, Трейси, Жива жар, Захариева Мария, история, 10
N604F, Делински, Барбара, Тайната между нас, Димитрова Симона, драма, 12
N605F, Каре, Джон льо, Дама, поп, асо, шпионин, Захариева Мария, криминален, 14

N605F, Годбърсън, Ана, Обречена красота, Димитрова Симона, любовен, 10
N606F, Балдачи, Дейвид, Цялата истина, Стоева Галя, трилър, 15
N606F, Карабашлиев, Захари, 18 % сиво, Минков Звезделин, биографична, 9
N607F, Майстор Чен, Заливът на слоновете, Захариева Мария, приключенски, 12
N607F, Емануилова, Евдокия, Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и
след Освобождението, Захариева Мария, документална, 9
N608F, Грегъри, Филипа, Бялата принцеса, Захариева Мария, история, 20
N609F, Ролинс, Джеймс, Окото Господне, Стоева Галя, трилър, 16
N609F, Герхардсен, Карин, Джинджифиловата къща, Захариева Мария, трилър, 9
N610F, Мариани, Скот, Наследството на армадата, Стоева Галя, приключенски, 14
N610F, Хаджи, Нафиса, Написано на челото ми, Димитров Здравко, драма, 9
N611F, Кларк, Мери Хигинс, Безбожен час, Стоева Галя, криминален, 10
N611F, Еванович, Джанет, Десетте Божи заповеди, Димитрова Симона, криминален, 10
N612F, Фридман, Джей Еф, Изчезването, Димитров Здравко, трилър, 18
N613F, Ернандо, Кристина, Исабел - католическата кралица, Захариева Мария, история, 20
N614F, Несбьо, Ю, Снежният човек, Захариева Мария, трилър, 16
N614F, Вайсенщаер, Фридрих, Жените на гениите, Захариева Мария, биографична, 7
N615F, Гришъм, Джон, Сянката на чинара, Димитров Здравко, трилър, 21
N615F, Лосън, Майк, Рискове на играта - начало, Димитров Здравко, трилър, 4
N616F, Демил, Нелсън, Черният манастир, Димитров Здравко, трилър, 16
N616F, Лосън, Майк, Рискове на играта - край, Димитров Здравко, трилър, 7
N617F, Рене, Татяна дьо, Руско мастило, Захариева Мария, драма, 11
N617F, Попов, Развигор, А-у, от глад умирам, 'ми че к'во от това, Мартинов, Венци, биографична, 12
N618F, Брадфорд, Барбара Тейлър, Непозволени игри, Димитрова Симона, любовен, 16
N618F, Радева, Ан, Строително разрешение или една жена на 52, Захариева Мария, биографична, 9
N619F, Фулд, Вернер, Проклятието над Паганини, Захариева Мария, биографична, 5
N619F, Корнуел, Патриша, Червена мъгла, Стоева Галя, трилър, 16
N619F, Маклейн, Шърли, Ами ако, Димитрова Симона, философски, 6
N620F, Бинчи, Мейв, Стъкленото езеро, Захариева Мария, драма, 18
N620F, Стийл, Даниел, Заедно завинаги - начало, Петрова Олга, любовен, 6
N621F, Стийл, Даниел, Заедно завинаги - край, Петрова Олга, любовен, 7
N621F, Форсайт, Фредерик, Четвъртият протокол, Димитров Здравко, трилър, 15
N622F, Робъртс, Нора, Уиски бийч, Димитрова Симона, трилър, 19
N622F, Лекишев, Здравко, Любов отвъд сезоните, Димитров Здравко, лирика, 1
N623F, Стойчева, Стефка, Авва Отче!, Захариева Мария, лирика, 1
N623F, Несбьо, Ю, Спасителя, Захариева Мария, трилър, 17
N623F, Холянов, Георги, Пансионът - съдба или изповед, Димитров Здравко, биографична, 5
N624F, Циглер, Клаудия, Мадам дьо Помпадур, Захариева Мария, история, 22
N625F, Грилс, Беър, Кал, пот и сълзи, Димитров Здравко, биографична, 10
N625F, Конъли, Майкъл, Кръв, Стоева Галя, трилър, 15
N626F, Маккълоу, Колийн, Колекционерът на пеперуди, Димитрова Симона, криминален, 16
N626F, Маккълоу, Колийн, Лавина от убийства - начало, Стоева Галя, криминален, 8
N627F, Маккълоу, Колийн, Лавина от убийства - край, Стоева Галя, криминален, 10
N627F, Смит, Кристофър, Пето авеню, Димитров Здравко, трилър, 15
N628F, Крауч, Блейк, Пайнс - живи или мъртви, Димитров Здравко, трилър, 9
N628F, Бинчи, Мейв, Изворът на света Ана, Петрова Олга, драма, 15
N629F, Бинчи, Мейв, При Куентин, Петрова Олга, драма, 18
N629F, Златева, Мая, Живот изпълнен със смисъл, Стоева Галя, биографична, 3
N630F, Крайтън, Майкъл, Пясък през пръстите, Димитров Здравко, трилър, 7
N630F, Уайнгарднър, Марк, Кръстникът се завръща, Захариева Мария, криминален, 17
N631F, Робъртс, Нора, Как ангелите плачат, Петрова Олга, любовен, 23
N632F, Дийл, Уилям, Хулигани, Димитров Здравко, трилър, 19
N633F, Ландей, Уилям, Да защитаваш Джейкъб, Димитров Здравко, трилър, 14

N633F, Гришъм, Джон, Теодор Буун. Активист, Димитров Здравко, криминален 7
N634F, Юмит, Ахмед, Дервишката порта, Димитров Здравко, драма, 13
N634F, Лозенски, Иво, Дневниците ни със Слава Севрюкова, Димитрова Симона, теология, 13
N635F, Робъртс, Нора, Смърт край Змийската река – начало, Димитрова Симона, трилър, 7
N635F, Бинчи, Мейв, Аленото перо, Петрова Олга, драма, 20
N636F, Робъртс, Нора, Смърт край Змийската река – край, Димитрова Симона, трилър, 11
N636F, Къстлър, Клайв, Де Брул, Джак, Мираж, Стоева Галя, трилър, 14
N637F, Стийл, Даниел, Хотел "Вандом", Петрова Олга, любовен, 11
N637F, Пайпър, Андрю, Демонологът, Стоева Галя, фентази, 11
N638F, Холт, Ане, Група 25, Димитров Здравко, криминален, 15
N638F, Фосум, Карен, Не поглеждай назад, Захариева Мария , криминален, 10
N639F, Холт, Ане, Какво избирате, г-жо президент, Димитров Здравко, трилър, 13
N639F, Смит, Кристофър, Клубът на биковете, Димитров Здравко, трилър, 11
N640F, Куик, Магю, Наръчник на оптимиста, Димитрова Симона, философски, 10
N640F, Уайнгарднър, Марк, Отмъщението на кръстника, Захариева Мария, криминален, 13
N641F, Аткинс, Ейс, Робърт Паркър - Хазарт, Димитров Здравко, криминален, 8
N641F, Уолъс, Ървинг, Седмата тайна, Димитров Здравко, трилър, 14
N642F, Беньоф, Дейвид, 25-ят час, Димитров Здравко, трилър, 7
N642F, Несбьо, Ю, Червеношийката, Захариева Мария, трилър, 16
N643F, Хейнс, Елизабет, Флирт с мрака, Димитрова Симона, трилър, 15
N643F, Престън, Дъглас, Чайлд, Линкълн, Мечът на Гедеон, Димитров Здравко, трилър, 9
N644F, Кашор, Кристин, Даровита, Димитрова Симона, фентази, 14
N644F, Мелер, Ха. А., Най-големите лъжи в историята, Димитров Здравко, история, 12
N645F, Прокопенко, Игор, Битката на цивилизациите, Захариева Мария, документалистика, 15
N645F, Гришъм, Джон, Окръг Форд, Захариева Мария, разкази, 9
N646F, Пул, Сара, Отровителката на Борджиите, Захариева Мария, история, 13
N646F, Грегъри, Филипа, Червената кралица, Веселинова Весела, история, 13
N647F, Стийл, Даниел, Майчин грях, Димитров Здравко, драма, 12
N647F, Робъртс, Нора, Безсрамна добродетел, Димитрова Симона, трилър, 12
N648F, Делински, Барбара, Нещата от живота, Захариева Мария, любовен, 7
N648F, Демил, Нелсон, Полет 800, Захариева Мария, трилър, 15
N648F, Минков, Звезделин, Малки спомени за големия Парцалев, Минков Звезделин, биографична, 4
N649F, Делински, Барбара, Диаманти в нощта, Захариева Мария, любовен, 7
N649F, Карамфилов, Ефрем, Сенки от миналото, Захариева Мария, публицистика, 7
N649F, Поло, Марко, Милионът, Захариева Мария, документалистика, 7

Каталог на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 година

Диск, Автор, Заглавие, Четец, Часа
V696F, Фучеджиев, Дико, Зелената трева на пустинята, Енчо Енчев, 10
V696F, Хайтов, Николай, Шумки от габър, Петър Евангелатов, 14
V697F, Фокнър, Уилям, Сватба в дъжда, Златко Павлов, 18
V697F, Дойл, Артър Конан, Сухопътният пират, Олга Петрова, 8

V698F, Топол, Едуард, Последните дни на Горбачов, Атанас Николов, 15
V698F, Гафица, Габриел, Светлина за самотници, Ваня Каменова, 10
V699F, Толкин, Джон, Властелинът на пръстените - том 2 - начало, Енчо Енчев, 6
V699F, Толкин, Джон, Властелинът на пръстените - том 1, Петър Евангелатов, 20
V700F, Толкин, Джон, Властелинът на пръстените - том 2 - продължение, Енчо Енчев, 26
V701F, Амаду, Жоржи, Токая Гранде - тъмната страна, Атанас Николов, 19
V701F, Толкин, Джон, Властелинът на пръстените - том 2 – край, Енчо Енчев, 6
V702F, Тревър, Уилям, Танци за влюбени, Сия Христова, 15
V702F, Незнакомов, Петър, Четиримата Дюма, Енчо Енчев, 9
V703F, Мостович, Арнолд, Ние от Космоса, Георги Радев, 13
V703F, Богданов, Иван, Боян Магесник, Георги Радев, 11
V704F, Грийн, Роджър Ланслин, Робин Худ, Сия Христова, 8
V704F, Данаилов, Георги, Доколкото си спомням, Енчо Паскалев, 12
V704F, Мантов, Димитър, Цар Симеон, Антоанета Бобчевска, 6
V705F, Гимараеш, Бернардо, Робинята Изаура, Белка Белева, 9
V705F, Камова, Евгения, В прегръдките на Хиндокуш, Петър Дончев,8
V705F, Бобев, Петър, Боа и диаманти, Лили Дулева, 9
V706F, Стивънсън, Робърт Луис, Господарят на Балантрей, Иван Иванов, 11
V706F, Бенет, Чарлс Муун, Дневникът на пирата, Петър Евангелатов, 9
V706F, Салгари, Емилио, Подземието на смъртта, Гинка Стоянова, 4
V707F, Дюма, Александър, Жозеф Балзамо - том 1, Енчо Енчев, 17
V707F, Дюма, Александър, Жозеф Балзамо - том 2 - начало, Енчо Енчев, 9
V708F, Дюма, Александър, Жозеф Балзамо - том 3, Енчо Енчев, 12
V708F, Дюма, Александър, Жозеф Балзамо - том 2 - край, Енчо Енчев, 16
V709F, Купър, Фенимор, Следотърсача, Петър Евангелатов, 21
V710F, Еренбург, Иля, Падането на Пария, Офелия Лазарова, 22
V711F, Маккой, Хорас, Уморените коне ги убиват, нали, Сия Христова, 22
V712F, Диаватов, Миланов, Крадци на богородици, Енчо Енчев, 12
V712F, Папазови, Дончо и Юлия, С "Джу" през Атлантика, Иван Иванов, 10
V713F, Кортасар, Хулио, Южната автострада, Иван Иванов, 8
V713F, Верн, Жул, Чансълър, Петър Евангелатов, 6
V713F, Шницлер, Артур, Госпожа Берта Гарлан, Лада Петкова, 9
V714F, Анри, Ноел, Защото ме обичаш, Гинка Стоянова, 8
V714F, Балард, Джеймс, Империя на слънцето, Енчо Енчев, 15
V715F, Ман, Томас, Лоте във Ваймар, Иван Иванов, 20
V715F, Мопасан, Ги дьо, Нашето сърце, Мария Захариева, 7
V716F, Гуляшки, Андрей, Краят на Лалелия, Маргарита Сомлева, 12
V716F, Таган, Атаджан, Крепостта Серахс, Петър Евангелатов, 13
V717F, Саймък, Клифърд, Градът, Ваня Каменова, 8
V717F, Бобев, Петър, Куцият дявол, Петър Евангелатов, 10
V717F, Ердинч, Фахри, Любовен еликсир, Милена Филкова, 8
V718F, Томов, Александър, Абсурдна любов, Енчо Енчев, 8
V718F, Кларк, Артър, Профили на бъдещето, Петър Дончев, 14
V719F, Ман, Томас, Вълшебната планина - начало, Иван Иванов, 23
V720F, Ман, Томас, Вълшебната планина - край, Иван Иванов, 23
V721F, Беркеши, Андраш, Тринадесетият, Милена Филкова, 11
V722F, Шонеберг, Ерих, Галилео Галилей, Енчо Енчев, 13
V722F, Радичков, Йордан, Спомени за коне, Петър Евангелатов, 10
V723F, Мороа, Андре, Тримата Дюма, Милена Филкова, 17
V723F, Зидаров, Камен, Иван Шишман, Милена Филкова, 7
V724F, Пруст, Марсел, По следите на изгубеното време, Иван Иванов, 22
V725F, Нител, Джон, Ел Хеким, Енчо Енчев, 18
V725F, Серафимович, Александър, Железният поток, Маргарита Сомлева, 8

V726F, Смолет, Тобаяс, Пътешествието на Хъмфри Клинкър, Петър Евангелатов, 19
V727F, Тенев, Драган, Дъбът или животът на Вазов, Петър Евангелатов, 14
V727F, Гимар, Пол, Улица "Хавър", Енчо Енчев, 8
V728F, Маклейн, Шърли, За да достигнеш плода, Белка Белева, 18
V728F, Путрамент, Йежи, Атентатът във вълчето леговище, Милена Филкова, 3
V729F, Уолас, Едгар, Магьосникът от Скотланд ярд, Петър Евангелатов, 7
V729F, Азимов, Айзък, Луните на Юпитер, Георги Гоцев, 5
V729F, Прил, Рьоне Виктор, Злият магьосник, Енчо Енчев, 12
V730F, Лундквист, Артур, Вулканичен континент, Маргарита Сомлева, 18
V730F, Щойбен, Куно, Към златните извори на фараоните, Енчо Енчев, 5
V730F, Карастоянов, Георги, Генерал Георги Вазов, Петър Евангелатов, 5
V731F, Майнк, Вили, Чудните приключения на Марко Поло, Любен Аврамов, 29
V732F, Леонов, Леонид, Краят на дребния човек, Белка Белева, 7
V732F, Петров, Ивайло, Любов по пладне, Иван Иванов, 8
V732F, Голдсуърти, Джон, Над всичко, Петър Евангелатов, 11
V733F, Шолохов, Михаил, Съдбата на човека, Маргарита Сомлева, 2
V733F, Астафиев, Виктор, Цар риба, Петър Евангелатов, 20
V734F, Арагон, Луи, Лъжата - истина, Офелия Лазарова, 15
V734F, Калчев, Христо, Нерон - вълкът, Петър Евангелатов, 5
V735F, Пузо, Марио, Сицилианецът, Енчо Енчев, 16
V735F, Калчев, Христо, Калигула - бесният, Здравко Димитров, 9
V736F, Калчев, Христо, Цикълът на Месалина, Енчо Енчев, 5
V736F, Суворов, Виктор, Аквариум, Здравко Димитров, 15
V736F, Вин, Жак, В прегръдка с морето, Петър Евангелатов, 7
V737F, Коралов, Емил, Тези, които обичаме, Белка Белева, 13
V737F, Вежинов, Павел, Синият залез, Петър Евангелатов, 14
V738F, Бородин, Сергей, Звезди над Самарканд - начало, Иван Иванов, 20
V739F, Бородин, Сергей, Звезди над Самарканд - край, Иван Иванов, 20
V740F, Косек, Олдржих, Случай с дъх на Шанел, Енчо Енчев, 10
V740F, Спарк, Мюриел, Преднамерено шляене, Белка Белева, 7
V740F, Ганев, Иван, Последна схватка, Иван Иванов, 7
V741F, Шолохов, Михаил, Разораната целина - начало, Маргарита Сомлева, 26
V742F, Спарк, Мюриел, Момичета със скромни средства, Абатисата на Кру, Енчо Енчев, 7
V742F, Шолохов, Михаил, Разораната целина - край, Маргарита Сомлева, 6
V742F, Тагор, Рабиндранат, Крушение, Лили Дулева, 13
V743F, Ефремов, Иван, Мъглявината Андромеда, Петър Евангелатов, 16
V743F, Панова, Вера, Кружилиха, Маргарита Сомлева, 10
V744F, Кюртис, Жан-Луи, Горите на нощта, Офелия Лазарова, 15
V744F, Пришвин, Михаил, Сивата сова, Иван Иванов, 9
V745F, Таксил, Лео, Свещеният вертеп, Петър Евангелатов, 22
V745F, Кръстев, Венелин, Петко Стайнов - живот и творчество, Енчо Енчев, 3
V746F, Калчев, Христо, Оратория за козел и ангорска котка - кн. V, Здравко Димитров, 5
V746F, Пеев, Димитър, Джентълмена, Петър Евангелатов, 6
V746F, Амаду, Жоржи, Рицарят на надеждата - животът на Луис Карлос Престес, Енчо Енчев, 13
V747F, Сабатини, Рафаел, Наследникът на лилиите, Иван Иванов, 14
V747F, Кьопен, Волфганг, Смърт в Рим, Енчо Енчев, 9
V748F, Амаду, Жоржи, Мъртво море, Хубияба, Петър Евангелатов, 20
V748F, Цончев, Дончо, Правилата, Енчо Енчев, 4
V749F, Ананиев, Анатолий, Гърбавият милион, Олга Петрова, 15
V749F, Уайът, Джеймс, Галактическа болница, Енчо Енчев, 9
V750F, Бенедети, Марио, Отсрочката, Енчо Енчев, 6
V750F, Хайсмит, Патриша, Опасен грях, Милена Филкова, 10
V750F, Хофман, Фриц, Щастливият наследник, Антоанета Бобчевска, 7

V751F, Гуляшки, Андрей, Домът с махагоновото стълбище, Милена Филкова, 13
V751F, Глин, Елинър, Защо Зара, Сия Христова, 10
V752F, Баум, Вики, Марион живее - начало, Белка Белева, 25
V753F, Бърт, Дрейтън, Директен маркетинг, Татяна Ташева, 15
V753F, Баум, Вики, Марион живее - край, Белка Белева, 7
V753F, Ким, Людмила, Кажи ми, Ванга!, Симона Димитрова, 5
V754F, Хил, Сузан, Аз съм господарят на замъка, Енчо Енчев, 8
V754F, Додерер, Хаймито фон, Убийство, което всеки извършва, Енчо Енчев, 14
V755F, Сборник, Английски морски новели, Иван Иванов, 14
V755F, Борген, Йохан, Песента на звездите, Иван Иванов, 9
V756F, Лондон, Джек, Белю Пушилката, Енчо Енчев, 12
V756F, Корбет, Джим, Леопардът от Рудрапраяг, Енчо Енчев, 6
V756F, Дертал, Луи, Колибата край езерото, Екатерина Желязкова, 5
V757F, Сборник, Португалски морски новели, Енчо Енчев, 12
V757F, Андерсън, Шърууд, Уайнсбърг, Охайо, Антоанета Бобчевска, 9
V757F, Караджале, Матей, Безделниците от стария дворец, Сия Христова, 5
V758F, Корди, Майкъл, Чудото, Симона Димитрова, 18
V758F, Полешчук, Александър, Грешката на Алексей Алексеев, Любен Аврамов, 6
V759F, Брагински, Емил, Рязанов, Елдар, Гара за двама, Петър Евангелатов, 14
V759F, Бояджиев, Огнян, Заговорът, Антоанета Бобчевска, 10
V760F, Майснер, Ханс-Ото, Делото "Зорге", Енчо Енчев, 14
V760F, Нягу, Фънуш, Ангелът извика, Олга Петрова, 11

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на ССБ

От 10 до 12 декември в залата на рехабилитационна база "Поп Харитон" в Дряново се проведе
последното за годината заседание на управителния съвет на ССБ.
Вече стана обичайна практика всяко заседание да започва с разглеждане и приемане на протокола от
предишното заседание на УС. В този случай беше приет Протокол №6 от заседание на УС на ССБ,
състояло се на 29 септември 2014 година.
По следващата точка от дневния ред беше разгледан и приет финансовият отчет на ССБ за
деветмесечието на 2014 година.
От предложения на членовете на управителния съвет отчет е видно, че ръководството на
организацията осигурява редовното и точно изпълнение на приетия от общото събрание на
пълномощниците бюджет. В приетия бюджет на ССБ за 2014 година са утвърдени приходи в размер на
1 438 362 лева. Съответно за деветмесечието сумата възлиза на 1 078 772 лева. Реално отчетените
приходи са 1 549 299,74 лева, а процентът на изпълнение на бюджета – 109%.
Относно изпълнението на бюджета в частта "Разходи" се виждат следните данни - с приетия бюджет за
2014 година са утвърдени разходи в размер на 1 438 362 лева, от които за деветмесечието са
предвидени 1 078 772 лева. По отчетни данни направените разходи възлизат на 1 154 004 лева.
Обобщен счетоводен резултат от регламентирана и стопанска дейност - печалба в размер на 395
295,74 лева. Получените средства се разходват за изпълнение на важните дейности на организацията.
От отчета може да се заключи, че финансовото състояние на ССБ е стабилно. Всички задължения на
Съюза са текущи, в това число към данъчни служби, ДОО и доставчици. Към датата на изготвяне на

отчета (ноември 2014 година) са изплатени заплатите за октомври на организациите и за септември на
служителите в ЦУ на ССБ. Изплатени са и по 9 издръжки на организациите.
По тази точка управителният съвет прие следните решения:
Приема финансовия отчет на ССБ за деветмесечието на 2014 г.
В тримесечните и годишни финансови отчети на ССБ да се предоставя информация в табличен вид за
извършените продажби на недвижими имоти и изразходваните средства.
По точка трито беше разгледан и приет финансовият отчет за дейността на "Успех ССБ Холдинг"
ЕООД за деветмесечието на 2014 година.
Към 30 септември 2014 холдингът като цяло приключва на печалба в размер на 332 хил. лв. спрямо
печалба само от 100 хил. лв. за 9-месечието на предходната година.
Със знак "плюс" се отбелязват финансовите резултати на предприятията в Плевен и София - съответно
с 40 000 и 181 000 лева. Положителен е и финансовият резултат на централата на холдинга – 289 000
лева. Получените към деветмесечието приходи от реализация на готова продукция за холдинга като
цяло възлизат на 2 553 000 лв. спрямо 2 695 000 лв. за същия период на 2013 година.
Получените средства от наеми за дружеството са съответно 981 хиляди за тази и 1001 хиляди лева за
деветмесечието на миналата година.
От изнесените отчетни данни се вижда, че е налице известно подобрение в крайния финансов резултат
на холдинговото дружество. Реализирана е по-висока печалба в сравнение със същия период на 2013
година. В предложения на вниманието на членовете на управителния съвет анализ се отбелязва, че във
формирането на крайния резултат на холдинговото дружество голямо влияние за повишаването на
резултата на холдинга се получава от продажбата на дълготрайни материални активи, а именно –
продажбата на складови помещения в поделението в Шумен (на стойност от 179 хил. лв.) през юни
2014 г. и продажби на други ДМА на стойност 7 хиляди лева. Но дори и при игнорирането на
приходите от продажби на ДМА се получава, че е постигнат положителен финансов резултат само от
стопанска дейност в размер на 146 хиляди лева.
Анализирането на резултатите в дъщерните дружества показва, че са налице сравнително по-добри
резултати в производствената дейност за деветмесечието на 2014 година. Загубата от производствена
дейност общо за поделенията на холдинга е намалена на 98 хил. лв. (за настоящия отчетен период) в
сравнение с 203 хил. лв. загуба през 9-месечието на 2013 г.
След като приеха финансовия отчет на холдинга, членовете на УС пристъпиха към обсъждането на
информация от Лъчезар Шекеров за икономическото състояние на "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна
и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново към 30 ноември 2014 година.
Във връзка с особено големите затруднения, които изпитват двете, произвеждащи
електроинсталационни изделия, предприятия, управителният съвет на свое предишно заседание
задължи управителя на холдинга да предоставя актуална оперативна информация за тяхното
състояние.
В изпълнение на поставената задача пред ръководството на холдинга беше предложен анализ на
тяхното моментно състояние към 30 ноември 2014 година.
По оперативни данни и двете предприятия приключват на загуба за 11-месечието. За месеците
октомври и ноември предприятието във Варна реализира печалба, а поделението в Дряново приключва
на загуба за двата месеца.
В предприятието във Варна се констатират някои обнадеждаващи тенденции, но поне на този етап,
въпреки постигнатите положителни резултати от дейността на поделението, получени в резултат на
многото положителни действия на ръководството, подобренията в някои основни икономически
показатели и несъмнено видимите оздравителни процеси, протичащи в момента, все още не можем със
сигурност да говорим за наличие на трайна тенденция за подобряване на ефективността и крайния
финансов резултат.
От наличните отчетни данни за клона в Дряново се констатира, че е налице неблагоприятната
тенденция за постепенно влошаване на крайния финансов резултат с настъпването на есенно-зимния
сезон. Предприятието реализира почти еднаква загуба за последните два месеца - за октомври загуба
от 19 хил. лв., а за ноември - 20 хиляди лева. Тук, разбира се, трябва да се вземе предвид извънредното
влияние, което оказват върху финансовия резултат на предприятието погасените наведнъж задължения
към общината за 2013 г. (за данък сгради и такса смет) в размер на 17 хил. лв., които формират

по-голямата загуба през двата месеца.
И в Дряново, както и при отчетните данни на поделението във Варна, реализираното голямо
изоставане през първото тримесечие на 2014 г. не може да се навакса и компенсира с положителен
резултат единствено от летния сезон. Последното само намалява, но не преодолява изоставането, като
в клон Дряново за 11-месечието натрупаната загуба възлиза на 110 хил. лева. Отчетените приходи от
реализация на продукция през последните два месеца (16 хил. лв. през октомври и 20 хил. лв. през
ноември) несъмнено показват, че не могат да се очакват големи колебания и в крайния резултат до
края на годината.
С десет гласа "за" членовете на управителния съвет приеха информацията по тази точка.
След това те спряха вниманието си върху информация от Лъчезар Шекеров за икономическото
състояние на "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен към 30 ноември 2014 година и перспективите за
развитие.
След проведена дискусия и поставени въпроси към управителя на предприятието в Плевен г-н Павлин
Ангелов управителният съвет прие следните решения:
1. Приема информацията от Лъчезар Шекеров за икономическото състояние на "Успех Металкап ССБ"
ЕООД - Плевен към 30 ноември 2014 г. и перспективите за развитие.
2. Управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД – Лъчезар Шекеров, и управителят на "Успех
Металкап ССБ" ЕООД, Плевен – Павлин Ангелов, да предприемат необходимите действия за
разработване на нови пазари за капачки "туист-оф".
Следващият пункт от дневния ред заседанието се отнасяше до обсъждане и приемане на информация
за извършени от Контролния съвет на ССБ проверки.
По тази точка бяха представени от председателя на КС г-н Емил Узунов материали от извършени
проверки на почивната база на ССБ - хотел "Хоризонт", Обзор, Бургаска област, "Успех ССБ Холдинг"
ЕООД - клон Стара Загора, РСО Бургас, РСО София и проверка по повод "Открито писмо на група
съюзни членове", в което се съдържат препоръки и констатации за разглеждане от УС на ССБ.
По тази точка управителният съвет прие следните решения:
1. Приема информацията за направените проверки от КС.
2. Задължава председателя на ССБ да разработи правила, регламентиращи инвестиционния процес в
ССБ и търговските му дружества.
По точка девет – "Специфични правила за ползване на базите на ССБ от съюзни членове", както
обикновено имаше сериозна дискусия и едва след внасянето на някои промени в предварително
разработения проект специфичните правила бяха приети. Специфичните правила, заедно с графиците и
цените за ползване на базите на ССБ, валидни за 2015 година, публикуваме на страниците на списание
"Зари".
Както обикновено и в началото на тази година беше разгледан въпросът за членския внос в ССБ и
таксата за ползване на услугите на фонобиблиотеките на организацията. Бяха приети следните
решения:
1. Определя се годишен членски внос за 2015 година в размер на 2 лева. За асоциирани членове – 20
лева.
2. Определя годишен членски внос за 2015 година за ползване на фонотеката както следва:
- от физически лица с нарушено зрение, нечленуващи в ССБ - 30 лева;
- физически лица с друг вид увреждане - 60 лева.
3. Абонаментните кампании за говорещи книги за 2015 г. да се извършат при цени както следва:
- за членове на ССБ - 30 диска за 25 лева;
- за членове на ССБ - 60 диска за 50 лева;
- за нечленуващи в ССБ - 30 диска за 60 лева;
- за нечленуващи в ССБ - 60 диска за 120 лева.
През тази година предстои провеждането на отчетно-изборните събрания на териториалните съюзни
организации. В тази връзка по предложение на председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев бяха приети
следните решения:
1. Отчетно-изборните общи събрания на ТСО да се проведат от 15 март 2015 г. до 15 юни 2015 година.
2. Нормата на представителство за избор на пълномощници за Регионалното събрание на
пълномощниците е както следва:

- на 30 съюзни членове - един пълномощник;
- за остатъка над 15 съюзни членове - още един пълномощник.
3. Нормата на представителство на резервните пълномощници, избирани от ТСО за Регионалното
събрание на пълномощниците да бъде както следва:
- от 30 до 100 съюзни членове - един резервен пълномощник;
- от 101 до 200 съюзни членове - двама резервни пълномощници;
- от 201 до 350 съюзни членове - трима резервни пълномощници;
- над 350 съюзни членове - четирима резервни пълномощници.
По следващата точка беше предвидено членовете на управителния съвет да обсъдят и приемат
предложение за изменение на Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране и
прекратяване дейността на териториални съюзни организации, задълженията и правата на
председателя на ТСО и предложение за изменения на Наредбата за реда и условията за свикване и
провеждане на общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците.
Преди да се открие дебатът по тези документи г-н Тодор Радев предложи разглеждането им да бъде
отложено за следващо заседание, за да се даде възможност те предварително да бъдат обсъдени в
комисията по организационни въпроси. При проведеното гласуване това предложение не беше
достатъчно подкрепено, то получи 5 гласа "за" и 5 "против", поради което не беше прието и
управителният съвет пристъпи към разглеждане и гласуване на предложените от председателят на ССБ
изменения в двете наредби. Предложенията бяха гласувани и съответно приемани поотделно, текст по
текст.
Тези документи имат отношение към започващата отчетно-изборна кампания на местно и регионално
равнище и по-късно те също ще станат достояние на членовете на Съюза на слепите.
По повод отхвърлянето на предложението му измененията в наредбите преди да се гласуват от
управителния съвет да се разгледат в комисията по организационни въпроси г-н Тодор Радев обяви, че
подава оставката на цялата комисия.
Заседанието продължи с приемане на решение за определяне на възнаграждението на лица с нарушено
зрение, работещи на трудови договори в системата на ССБ и заемащи изборна длъжност, за която е
предвиден хонорар.
По тази точка управителният съвет реши:
1. Лицата с нарушено зрение, работещи на трудови договори в ССБ, НЦРС - Пловдив и Центровете за
социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в Русе, Габрово и Перник не
получават хонорари, когато са избрани за председатели на РКС или ТСО.
2. След прекратяване на трудовите правоотношения лицата, заемащи горецитираните изборни
длъжности, могат да получават определените хонорари с решение на УС на ССБ.
По предложение на Ваньо Калинов – управител на "Успех Елком ССБ" ЕООД – Варна, управителният
съвет реши – "Награждава Марийка Гешева Георгиева за нейния принос за развитието на
предприятието през годините със златна значка".
След това решение поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на Съюза на
слепите в България беше закрито.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ГЛОБУС Незрящ посланик

Педро Рейналдо Санчес - учител, журналист, магистър по международни отношения, макар и незрящ,
положи клетва и бе назначен за посланик на Парагвай в Доминиканската Република и в Република
Хаити. Това е първият случай в световната история, когато незрящ става посланик. Както каза
министърът на външните работи на Парагвай Еладио Лойсага, Санчес бе избран заради своята
образованост и професионализъм, които той е придобил въпреки липсата на зрение. Министърът
отбеляза, че към този пост са се стремели и други двама достойни кандидати. След петдесет години
Парагвай открива постоянно посолство в Доминиканската Република. Средствата за масова
информация дори виждат символ във факта, че именно незрящ е назначен за посланик в тази страна.
Те припомнят, че Хоакин Балагуер - политик, адвокат и писател (1906-2002), който три пъти е избиран
за президент на Доминиканската Република, през 1996 година е бил почти сляп. Страдал е от глаукома.
Използван източник – списание "Есперанта лигило"
Превод - Димо ДИМОВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

Светли празници
Ние, учениците от ІV "Г" клас на ХГ "Свети свети Кирил и Методий", решихме да зарадваме незрящи
и слабовиждащи членове от "ХобиСклуб" Добрич с тържество по случай Коледа. Сами намерихме
необходимите материали и съчинихме нашата "Коледна приказка". Направихме сценария с помощта
на класния ни ръководител г-жа Петя Бакърджиева и с учителя ни по музика г-н Сашо Карабельов.
В "ХобиСклуб", както винаги, ни посрещнаха много топло и радушно и ни подариха новогодишно
календарче с котенце с очила – символа на нашите приятели.
Стихотворенията, песните и приказките развълнуваха сърцата им. Отново ги върнахме в детството.
Като коледни звездици блестяха сълзите в очите им.
Коледа е! Мир на Земята! Любов и топлота между хората!
Децата от ІV "Г" клас,
приятели на "ХобиСклуб"
Здраве, късмет и сполука през 2015 година!
На 15 декември към обяд членовете на ТО на сляпо-глухите в Добрич се събрахме в клуб "Детелина".
Всеки донесе домашно приготвено ястие – питки, баници, зелеви сармички, пълнени чушки, салати и
други лакомства. Масата бе отрупана с най-различни блюда. Старите хора казват, че колкото е
по-богата трапезата, толкова по-богата ще бъде предстоящата година.
Председателката приветства присъстващите. Първоначално направи равносметка на изтеклата година
и изрази своето задоволство от постигнатото. Тя пожела новата 2015 година да бъде по-мирна,
плодородна, наситена с повече хуманни дела.
Всеки от присъстващите имаше възможност да отправи свои поздравления по избран от него начин.
Хората се отзоваха с голямо желание. Прозвучаха песни, стихотворения и красиви благопожелания.
С цел разнообразяването на инициативата бе подготвена викторина с интересни въпроси и
интригуващи награди. Проведоха се и няколко занимателни игри. Не забравихме и новогодишната

баница с късмети. Към края на събирането всеки изтегли парче с пожелание. От сърце се смяхме на
весело формулираните късметчета.
Искаме да отправим нашите искрени поздравления към управителния съвет и всички членове на
Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Желаем здраве, късмет и сполука!
Да ни е честита новата 2015 година!
Калинка КОВАЧЕВА
Зимни празници и обреди
В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово и наближаващата нова 2015
година в "ХобиСклуб" се събрахме да изслушаме интересната беседа на краеведката Веселина
Малчева на тема "Зимни празници и обреди".
Тя проследи в увлекателен стил всички зимни празници със съпътстващите ги характерни обреди,
познати в Добрич и добруджанския край.
В беседата г-жа Малчева вплете в беседата християнските вярвания и ритуали с битовите традиции на
добруджанеца.
Изпятата от нея молитва "Отче наш" и песента "Тиха нощ ,свята нощ", изпълнена от певческата група
"Да останем млади" към "ХобиСклуб", привнесоха смирение и тържественост към чистата православна
вяра на хората в Спасителя Христос и любовта към народните традиции на зимните празници и
обреди.
Както повелява традицията, на Бъдни вечер всяка домакиня поставя на софрата от седем до
единадесет постни ястия - боб, сарми (лозови или зелеви), ошаф, тиква, плодове и зеленчуци. На първо
място, разбира се, са житото и постната питка.
Понеже днес няма огнище за запалване на бъдника, които гори и тлее цяла нощ, желателно е да се
запали свещичка или кандило и от топлината и пламъка да се внесе благодат в семейството.
Притихнали и умиротворени от впечатлителната беседа на разказвачката, всички ние отнесохме със
себе си частица от великолепието на светлите празници.
Иван ТОДОРОВ

Левски

На 3 декември 2014 г. членове и придружители от ТСО Левски, нашите приятели от ТО на НАСГБ и
членове от общинска организация на инвалидите в града ни, въпреки неблагоприятното време и
обилния дъжд, се събрахме, за да отбележим заедно Международния ден на хората с увреждания. На
този ден ние напомняме на обществото, че сме равноправни граждани и имаме право на достоен
живот.
Тържеството се проведе в най-реномирания ресторант в нашия град – "Абсолют плюс Перфекто",чиято управа ни напра¬ви 40 % отстъпка от куверта.
Наши гости бяха директорката на Дирекция "Социално подпомагане" г-жа Романова, секретарката на
община Левски г-жа Петя Неделчева и членове от УС на ТСО Долни Дъбник с председател Веска
Вълчинкова.
Тържеството откри председателят на ТСО Левски г-н Любенов. В краткото си слово той изтъкна

огромната роля на организациите на хората с увреждания в борбата им за равнопоставеност, социална
защита и интеграция. Пожела на всички много здраве, късмет и борбен дух. В приветствието си г-жа
Романова подчерта големия авторитет, с който се ползват организациите на хората с увреждания в
нашия град и много добрите им взаимоотношения с всички институции в града. Проблемите се
решават своевременно, много е направено, за да бъде животът на тези хора по-лек. Въпреки това
предстои още много и упорита работа, тъй като има граждани, които не се съобразяват нито със
закона, нито с наредбите. Трудно е, но ще се преборим.
Секратарката на общината г-жа Неделчева прочете поздравителен адрес от кмета на община Левски
г-жа Любка Александрова.
Председателката на ТО на НАСГБ г-жа В. Драганова поздрави присъстващите и благодари за грижите
на общината и службата за социално подпомагане, които те полагат за сляпо-глухите граждани, които
имат специфични потребности и се нуждаят от особена помощ и подкрепа. Приветствие поднесе и
председателката на ТСО Долни Дъбник г-жа Вълчинкова. След деловата част тържеството продължи с
няколко изпълнения на стари градски песни от певческия състав на Дневния център за хората с
увреждания в Левски.
На всички присъстващи беше осигурен и сервиран обяд, финансиран от общината и спонсори.
За веселото настроение както винаги се грижеше Пламен Трифонов с целия си оркестър. Сърдечно
благодарим на него и на всички, които допринесоха за провеждането на това празненство!
Иванка ХРИСТОВА

Горна Оряховица

Топлината в сърцата ни сгрява и в студа
Месеците ноември и декември бяха наситени с много мероприятия за членовете на ТСО Горна
Оряховица, Спортен клуб "Раховец 2011" и Сдружение "Човещина".
Участниците в екскурзията до Дряново, проведена с автобус на Община Горна Оряховица, задълго ще
запазят приятни спомени въпреки студеното време. Слънцето успешно компенсираше вятъра и студа
по време на разходката ни до Дряновския манастир. Там вярващите запалиха свещички и се помолиха
за здраве и благоденствие. Обядът беше в рехабилитационната база "Поп Харитон" на ССБ. Сърдечно
благодарим на управителя и обслужващия персонал за затоплената зала и възможността за танцуване.
Коледното тържество организирахме в ресторант "Плевенчето". Бяхме подготвили викторина с
различни по трудност въпроси и награди за верните отговори. За доброто настроение определено
допринесе и диджеят на ресторанта. Той влезе и в ролята на жури и определи Иван Кожухаров за
най-добре танцуващ кавалер.
Вокалната ни група "Перуника" изнесе коледен концерт в социалния дом в село Пчелище. След като
почерпихме всички домуващи, дошли на концерта, приятно ни изненада и управителят на социалното
заведение - госпожа Апостолова, която ни предложи чай и бонбони и ни благодари за вниманието към
обитателите на дома.
През втората половина на декември проведохме и още две мероприятия -годишно отчетно събрание на
спортния клуб и литературна среща на членовете на сдружение "Човещина".
На годишното събрание на СКХУ "Раховец 2011" отчетохме участията ни в държавните, регионалните
и клубните турнири по спортен риболов, спортна табла и шахмат. Радваме се, че през тази година

успешно стартира и група за оздравителна гимнастика и танци, която три месеца имаше редовни
занимания. Благодарни сме на кмета на Община Горна Оряховица Добромир Добрев, който ни
съдейства при финансирането на дейностите на клуба.
Накрая обсъдихме календарния план и проектобюджета за 2015 година.
Много емоционална беше и срещата на членовете на сдружение "Човещина" и гостите от ТСО с
поетесата от Велико Търново Павлина Владева, която е и президент на Лайънс клуб "Велико Търново Царевец". Тя е работила дълго време в Регионалния исторически музей във Велико Търново и
увлекателно разказа за коледните и новогодишните обичаи както в България, така и в други страни.
След това я помолихме да ни прочете публикацията "Езикът - толкова малък и толкова смъртоносен"
от Жорж Суитинг от списание "Благодат" с отговорен редактор Стефка Стойчева, както и чудесните
стихотворения на Здравко Лекишев "Подарък" и "Молитва". Ани Мехмед от ЛК "Велико Търново Царевец" осигури сладкиши за всички участници в срещата.
Разделихме се с пожелание да бъдем по-добри през новата 2015 година, да бъдем здрави и да се
обичаме повече.
Катя КРЯЖЕВА

Асеновград

На почивка в Шипково
На годишното отчетно събрание на ТСО на слепите в Асеновград нашият председател Иван Шопов ни
съобщи, че в село Шипково имаме почивна станция.
Зарадвахме се много. Решихме и ние да я посетим и ползваме за пръв път. Организирахме две коли с
водачи Петър Дамянов и Илия Костов. Пътуването беше много приятно, денят - слънчев и топъл.
Трябваше да минем през Троян – Кърнаре. Когато се изкачихме на високото, спряхме да се
полюбуваме на красивата българска природа. Слизането беше по-лесно. Отправихме се към град
Троян, но преди него имаше отбивка за Шипково – китно подбалканско селце, разположено в
подножието на Стара планина. От двете страни на лъкатушещ път бяха накацали къщите с интересна
архитектура. Докато се наслаждавахме на всичко това, изведнъж се озовахме пред шумлива река, на
която имаше малък мост. След като го преминахме, пред нас блесна красива сграда с надпис –
Почивна станция "Релакс". Спряхме на площадката пред стълбите. Пазачът бай Селчо ни заведе до
регистратурата. Там усмихната ни посрещна Васка. Разпредели ни по стаите и ни даде ключовете.
Настанихме се в светли и просторни стаи с всички удобства. Отпочинахме си от дългия път и
слезнахме в столовата. Насреща ни се зададе и домакинът на станцията – Светла. В същото време до
бара стоеше млад мъж с черни очила. Попитах го за управителя Велизар Хинков, а той се засмя и каза,
че стоя пред него. Седнахме на една маса и от него разбрах, че е напълно сляп. Предложи ми да си
организираме забавни вечери, за да бъде престоят ни по-интересен. Светла ни посочи масата, където
ни очакваше вкусен обяд.
И така всеки ден – от различни по-различни ястия! На готвачките Силвия, Данчето, Кинка и Тотка
благодарим от сърце. Благодарим и на сервитьорките Деляна, Даниела и Милица за красиво
подредените маси и бързото обслужване.
В станцията имаше и добре уредена фитнес зала и кабинет за масажи. За тях се грижеше д-р Дамянов.
Много добре бяха обзаведени и кабинетите за лечебни процедури. Благодарим от сърце на Ани,

медицинската сестра, която извършваше предписаните от лекаря процедури с голям професионализъм
и внимание.
Тук никак не ни беше скучно. Два пъти за седем дена се събирахме в столовата, където пяхме, играхме
и се веселихме. Най-добре се изяви Руска от Дряново с шегите си и Величка от Хасково с хубавото
пеене. Илия Костов от Първомай ни разказваше безброй вицове, от които Генчо ни заразяваше със
смеха си. Станка и Величка също се представиха добре. Снежка от Червен бряг пък ни направи много
снимки за спомен с фотокамерата си. Завързахме познанства с хора от Дряново, Габрово, Велико
Търново, Хасково. Много ми допадна и Цецка от Плевен, която ме впечатли с голямото си сърце и
богата душа. Разменихме си и адресите. На раздяла си пожелахме здраве, дълголетие и до нови срещи.
Дните неусетно минаха. Не ни се тръгваше, но нямаше начин. Пред нас е пътят за дома. Със себе си
отнесохме спомена за чудесния персонал, за гордата Стара планина, за новите приятели, които няма да
забравим, и за всичко преживяно тук.
Довиждане, Шипково!
До догодина, ако Бог отреди!
Милка КОСТОВА

Пловдив

13 ноември и 3 декември - не забравяме тези дати
Под една или друга форма по традиция пловдивските териториални организации отбелязват
Международния ден на слепите. Ако на 15 октомври основната тема е ориентирането, мобилността и
физическите бариери пред невиждащите, то на 13 ноември трябва да се акцентира най-вече на
обучението им, на реализацията на незрящите в живота като образовани, пълноценни и интегрирани в
обществото хора.
В тази връзка на 13 ноември преди обяд в една от залите на НЦРС Пловдив се събраха любителите на
поезията и изкуството в нашите среди, за да се срещнат с известния незрящ поет от София Владислав
Кацарски. С някои от тях той е много близък приятел, което допринесе за непринуденото общуване по
време на срещата. Пловдивчани го помнят от неговото присъствие по време на дните на творчеството
на зрително затруднените през лятото на 2002 година в Стария град в качеството му на съставител на
литературния сборник "Осветени пространства". Темата сега обаче беше друга – "Моите театрални
занимания". Трупата "Хансионът" е създадена по идея на Владислав Кацарски през 2011 година,
където той е помощник-режисьор и в състава й има няколко поколения ученици и учители от
училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл". С интересен и увлекателен разказвач като него
повече от час и половина минаха неусетно. Характерът на задаваните от присъстващите въпроси
издаваше засиленото им любопитство и интерес.
Трети декември – Международният ден на хората с увреждания, също фигурира в деловия календар на
пловдивската организация. Това е ден, в който многопосочната интеграция на хората с увреждания
трябва да се постави на преден план както от организациите на хората с увреждания, така и от
институциите, политиците и цялото общество. Това не е празник, защото е цинично да се поздравяваме
или да ни поздравяват като хора с диагноза, която е равна на издадена присъда без право на обжалване.
Водени от тази философия, на трети декември ние акцентираме на контактите с външния свят – срещи
с местните органи на самоуправление на районно и общинско ниво, с институции, свързани със

социалното подпомагане, заетостта, експертни лекарски комисии и други. На този ден награждаваме
наши активисти-юбиляри. Тази година управителният съвет на териториална организация "Пулпудева"
реши на събранието по случай 3 декември да поканим външни вокално-инструментални групи, с които
имаме добри контакти – ученици от музикалната паралелка към у-ще "Любен Каравелов" с
ръководител Златка Славова, вокална група за стари градски песни с ръководител Илия Велев и
вокална група от клуба на пенсионера "Каменица", с който поддържаме тесни и разностранни връзки.
За целта използвахме отпуснати от община Пловдив средства, които изразходвахме за закупуване на
подаръци за награждаването на юбиляри, участвали активно в съюзния живот, за подаръци на нашите
гости от трите вокално-инструментални групи, които изнесоха богата програма, както и за почерпка с
шоколадови бонбони на многобройната публика. Георги Генов запозна присъстващите с учредяването
на Международния ден на хората с увреждания, с неговото значение за живота на хората с физически и
други дефицити и за дейността на техните организации.
На 3 декември посветихме и вътрешен турнир по спортна табла. Участваха 8 състезатели – шестима
мъже и две дами. Системата, използвана от Спортната федерация на лица със зрителни увреждания,
основана на елиминиране на загубилите срещите от поредния кръг, беше игнорирана. Сформираха се
две групи по 4 състезатели на базата на жребий, в които всеки играе срещу всеки. Победителите от
двете групи играят за първо и второ място, а заелите вторите места в тези групи – за трето и четвърто.
Така на първите три места се класираха известните "заклети" табладжии Андон Кисьов, Георги Генов
и Тома Паскалев.
Георги ГЕНОВ
10 години спортен клуб "Марица" Пловдив - десет купи за десетия рожден ден
Много е трудно да напишеш историята на един клуб след десет години дейност. Спомените
обикновено са поизбледнели, емоциите - поуталожени. И все пак чувството на удовлетворение от това,
че годините труд и всецялото отдаване за и в името на голямата кауза, наречена Спорт, не се изтрива
толкова лесно от съзнанието.
На 15 октомври 2004 година в тясната стая на булевард "Марица" в град Пловдив се събрахме
ентусиасти, за да дадем началото на едно дело в името на хората със зрително-слухови увреждания, да
влеем малко свежа кръв в душите на нашите братя и сестри по съдба. По инициатива на председателя
на Националната асоциация на сляпо-глухите Димитър Парапанов се учреди Обединен спортен клуб
на сляпо-глухите "Марица" Пловдив. С надеждата за силно присъствие в обществения живот чрез
спортната дейност искахме просто да сме едни от всички под слънцето. Започнахме малко неуверено,
малко с притеснение. Желанието обаче беше огромно. Повечето от нас се бяха занимавали активно със
спорт и бяха участвали в много спортни състезания преди да се сблъскат с ограничението на двойното
сензорно увреждане.
След доста оспорвани дебати беше избран управителният съвет, който и до днес е почти в същия
състав. Може би това запазване повлия на развитието на клуба. Водещите фигури си разбират от
работата и през годините доказаха, че ненапразно им е гласувано доверие. За добро или зло - нашият
спортен клуб не се размина и без неизбежните трусове. След достигането на ниво, което беше еталон
за другите спортни формации, започнаха да се проявяват някои вътрешни противоречия. Като в
природата обаче след дъжда идва и слънцето. В момента клубът отново е стъпил здраво на краката си
и жъне успехи по пистите и в спортните зали. Някои наши бивши съотборници мислят, че без тях няма
да има клуб, но дълбоко се лъжат. Редиците отново са стегнати. Новите попълнения бързо се
аклиматизираха и подгониха веднага високите резултати. Показател за това е отминалото европейско
първенство през месец септември тази година. Завоюваните 15 медала, от които 7 златни, 5 сребърни и
3 бронзови, доказват напълно моето мнение, че незаменими хора няма. През десетте години спортен
клуб "Марица" Пловдив извървя дълъг и славен път. За този период той промени тотално мнението на
обществото за облика на сляпо-глухите граждани на Пловдив. Спечелили сме над 300 медала, но едва
ли някой от нас помни с подробности всичко свързано с тях. Важното е, че Оранжевият отбор
поддържа висок дух, необходим за оцеляването в трудните моменти. Той е в основата на завоюваните
десет купи на европейския фестивал на сляпо-глухите спортисти, проведен в град Пловдив миналата

година. Колкото и да е неприятно на напусналите клуба спортисти, това е неоспорим факт. "Марица"
Пловдив е първият клуб, завоювал златната купа в отборното класиране на държавното първенство по
канадска борба за инвалиди в град Поморие.
Наистина ми е трудно да си спомня за всички спечелени призови места, купи, медали и почетни
грамоти. Мисля, че това не е толкова необходимо в момента. По-важното е, че през годините успяхме
да покажем на обществото нашата визия и лицето на клуба по най-добрия начин. Наред със спортната
дейност голямото предизвикателство за всички нас беше и интегрирането ни сред здравите хора, за
което се борихме и продължаваме все още да се борим. Вярвам, че напълно сме си заслужили
средствата, които Община Пловдив ни е давала през годините. Доста спортни клубове биха завидели
на нашата дисциплина и отдаденост. Не са ни липсвали нито лагер-сборовете, нито оздравителните
релаксиращи почивки след състезанията. Едни от нас ги оцениха по достойнство, други се
позабравиха, мислейки, че всичко трябва да им се дава наготово и по задължение. А такъв филм при
нас няма! Всеки час от ежедневието ни е една голяма борба за себедоказване!
Обединен спортен клуб на сляпо-глухите "Марица" Пловдив дръзна пръв от клубовете на хора с
физически увреждания да стъпи на спортната сцена на международния турнир по канадска борба
"Купа Гашевски" в Горна Оряховица. Той премина през много квалитетни национални и
международни състезания и даде възможност на хората от другата страна на бариерата да се запознаят
с нашите способности.
Множеството дарения, направени през годините, са доказателство за пробива, който сме направили
благодарение на положените от нас усилия и непрекъснатото доказване на уникалния ни спортен дух и
потенциал. Името "Марица" Пловдив е достойно за уважение, а средствата, вложени в него, са на
правилното място. Затова не е никак случайно, че на десетия си рожден ден нашият клуб донесе на
националния отбор на България и Териториалната организация на сляпо-глухите в Пловдив десет купи
в шахмата, боулинга, канадската борба, леката атлетика и дартса. Лично за мен това е най-желаният,
най-заслуженият и най-изстраданият подарък.
Накрая като председател на спортния клуб искам да изкажа благодарността си към всички, които
повярваха в името "Марица" Пловдив и досега го защитават - безрезервно, безкомпромисно и
неотстъпно.
Честит юбилей и за много години, уважаеми спортисти!
Кирил ДАМЯНОВ,
председател на ОСКСГ "Марица" Пловдив

ЛЯТО 2015 Правила, цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ

1. ХОТЕЛ "ХОРИЗОНТ" – гр. Обзор
1. Съюзни членове и техните семейства или служители на ССБ и неговите структури в сезона се
настаняват по предварително утвърден график, съобразно който са направени резервациите и
заплатени услугите (до края на месец февруари на настоящата година).
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигането, а освобождаването на
стаите в деня на заминаването се извършва до 10.00 часа.
3. В пакетната цена на всеки почиващ са включени освен нощувки и триразово хранене (закуска, обяд
– супа, готвено и десерт, вечеря – основно и десерт), също така ДДС, курортна такса, безплатен

паркинг, безплатни външни фитнес уреди и безжичен интернет.
4. За периодите 1 януари – 15 юни и 1 септември – 31 декември времетраенето на организирани или
индивидуални почивки в базата се договарят директно с управителя на базата.
ЦЕНИ ЗА СЕЗОН 2015
ЧЛЕНОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ НА ССБ
период от 1 май – 19 юни и 1 септември – 30 октомври
- Пълен пансион (нощувка, закуска, обяд, вечеря) - 25,00 лева.
- Ползване на самостоятелна стая - плюс 10 лева.
период от 20 юни – 31 август
- Пълен пансион (нощувка, закуска, обяд, вечеря) - 32,00 лева.
- Ползване на самостоятелна стая - плюс 10 лева.
- Дете от 0 до 6 години, ползващо легло на родител – безплатно настаняване в стаята (нощувка).
- Дете от 6 до 12 години на редовно легло в стая ползва 20% намаление от цената на пакета.
Горепосочените цени не важат по празници.
Цените са валидни до 31 декември 2015 година.
За нуждите на членовете и служителите на ССБ, желаещи да почиват в хотел "Хоризонт" – гр. Обзор,
са осигурени за всяка година общо 18 легла в Централната сграда за периода от 20 юни до 31 август – 9
стаи с по две легла, като те са разпределени както следва:
от 20 юни до 30 юни
В Централна сграда по една стая с две легла на РСО Пловдив, РСО София, РСО Монтана, РСО
Дряново, РСО Плевен, РСО Сливен, РСО Стара Загора и РСО Шумен.
от 1 юли до 15 юли
В Централна сграда по една стая с две легла на РСО Пловдив, РСО София, РСО Стара Загора, РСО
Сливен, РСО Плевен, РСО Дряново, РСО Монтана и РСО Шумен.
от 16 юли до 31 юли
В Централна сграда по една стая с две легла на РСО Варна, РСО София, РСО Стара Загора, РСО
Сливен, РСО Бургас, РСО Монтана, ЦУ на ССБ, РСО Шумен.
от 1 август до 15 август
В Централна сграда по една стая с две легла на РСО Русе, РСО Смолян, РСО Кърджали, РСО Варна,
РСО Благоевград, ЦУ на ССБ, РСО Кюстендил и РСО Силистра.
от 16 август до 31 август
В Централна сграда по една стая с две легла на РСО Русе, РСО Силистра, РСО Кюстендил, РСО
Бургас, РСО Благоевград, ЦУ на ССБ, РСО Кърджали и РСО Смолян.
Горепосочените смени са валидни за 2015 година и всяка следваща година ще се въртят, за да няма

оплаквания, че винаги дадени организации са разпределени в едно и също време през сезона.
2. ПС "РЕЛАКС" – Шипковски минерални бани
1. Групи от съюзни членове в сезона се настаняват по резервации по предварително утвърден график
от завеждащия "Почивно дело" към ССБ, предоставен на районните председатели.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигането, а освобождаването на
стаите в деня на заминаването се извършва до 9.00 часа.
3. В пакетната цена за всеки член от група са включени освен нощувки, триразово хранене (закуска,
обяд – супа, готвено и десерт, вечеря – основно и десерт), ДДС, курортна такса, безжичен интернет и
безплатен паркинг.
4. Заявки за индивидуални или малки групи до 20 души по линия на ССБ, желаещи да почиват в сезон,
се съобразяват със заявките по графика на групите и се настаняват от управителя на базата при
наличие на свободни места.
5. За периодите 1 януари – 1 юни и 10 септември – 31 декември времетраенето на организирани
почивки в базата се договаря директно с управителя на РБ.
6. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползваните
услуги.
7. Заплащането на почивки по графика за групи от съюзни членове в месеците юни, юли и август,
ползващи правото си на балнеолечение и рехабилитация съгласно член 42 от ППЗИХУ, се извършва на
два транша – авансово 50% от стойността и 50% в срока, вписан в декларацията, която ръководителят
на всяка групата подписва по образец пред управителя на базата, чрез която се задължава с останалата
сума.
8. За групи от съюзни членове, ползващи правото си на балнеолечение и рехабилитация съгласно член
42 от ППЗИХУ извън сезона, при желание могат да заплатят дължимата сума в срок до 45 дни от
датата на ползване на услугите, като ръководителят на съответното РСО (на групата) подписва
декларация по образец пред управителя на базата, с която се задължава да събере и преведе дължимата
сума в гореупоменатия срок на 100%.
ЦЕНИ ЗА СЕЗОН 2015
ЧЛЕНОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ НА ССБ
1. Стая с две легла за двама за 1 вечер - 40,00 лева.
2. Стая с две легла за двама за 3 и повече вечери - 36,00 лева.
3. Ползването на самостоятелна стая по желание на клиента - плюс 10,00 лева.
4. Апартамент - 60,00 лева.
5. Нощувка плюс закуска - 23,00 лева.
6. Нощувка плюс вечеря плюс закуска - 29,00 лв. за 1 вечер (за 3 и повече полупансиона - 26,00 лв.).
7. Нощувка плюс вечеря плюс обяд плюс закуска - 32,00 лева (за 3 и повече пълни пансиона – 28,00
лв., за 6 и повече пълни пансиона - 26,00 лв. - за организирани групи членове на ССБ и сродни
организации, ползващи правото на балнеолечение и рехабилитация съгласно член 42 от ППЗИХУ).
8. Деца до 6 г. - безплатна нощувка, храна - 12,00 лева.
9. Деца от 6 до 12 г. - нощувка - 12,00 лв., храна - 12,00 лева.
10. От 12 години нагоре - цени за възрастни.
11. Задължително ползване от съюзни членове на 5 процедури под лекарски контрол за един човек за
една смяна в рехабилитационно-възстановителния център - 25 лева (вана, физиотерапия, топлотерапия,
перлена вана, хромотерапевтична вана или лечебна физкултура по предписание от лекар).
12. Тангентор с хидромасаж, сауна и парна кабина с хидромасаж – 10 лв. на процедура.
Заплащането се извършва преди настаняване!
Горепосочените цени не важат по празници.

Цените са валидни до 31 декември 2015 година.
ГРАФИК НА СМЕНИТЕ ЗА ПОЧИВКА НА СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ПРИ
ЕДНА СМЯНА ОТ 8 ДНИ
(ПРИМЕРЕН ЗА СЛЕДВАЩИ ГОДИНИ)
І смяна - от 1 юни (понеделник) до 8 юни включително;
ІІ смяна - от 9.06 (вторник) до 16.06 включително;
ІІІ смяна - от 17.06 (сряда) до 24.06 включително;
ІV смяна - от 25.06 (четвъртък) до 2.07 включително;
V смяна - от 3.07 (петък) до 10.07 включително;
VІ смяна - от 11.07 (събота) до 18.07 включително;
VІІ смяна - от 19.07 (неделя) до 26.07 включително;
VІІІ смяна - от 27.07 (понеделник) до 3.08 включително;
ІХ смяна - от 4.08 (вторник) до 11.08 включително;
Х смяна - от 12.08 (сряда) до 19.08 включително;
ХІ смяна - от 20.08 (четвъртък) до 27.08 включително;
ХІІ смяна - от 28.08 (петък) до 4.09 включително;
ХІІІ смяна - от 5.09 (събота) до 12.09. включително;
ХІV смяна - от 13.09 (неделя) до 20.09 включително;
ХV смяна - от 21.09 (понеделник) до 28.09 включително.
За всяка година датите и броят на смените може да се променя в зависимост от проявения
предварителен интерес.
3. ПС "ПОП ХАРИТОН" – Дряновски манастир
1. Съюзни членове и техните семейства или служители на ССБ и неговите структури се настаняват по
предварителна резервация и предплатени услуги съобразно запълнеността на базата.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигането, а освобождаването на
стаите в деня на заминаването се извършва до 10.00 часа.
3. В пакетната цена на всеки почиващ са включени освен нощувки и триразово хранене (закуска, обяд
– супа, готвено и десерт, вечеря – основно и десерт), ДДС, курортна такса, безжичен интернет във
фоайето и безплатен паркинг.
4. Времетраенето на организирани или индивидуални почивки в базата се договарят целогодишно
директно с управителя на базата според запълнеността и по обявените цени, утвърдени от
председателя на ССБ.
ЦЕНИ ЗА СЕЗОН 2015
ЧЛЕНОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ НА ССБ
1. Цена на база пълен пансион до три дни престой (закуска, обяд, вечеря и нощувка) на човек на ден –
32 лева.
2. Цена на база пълен пансион над три дни престой (закуска, обяд, вечеря и нощувка) на човек на ден –
29 лева - цена за организирана група от 40 и над 40 съюзни членове на база пълен пансион (закуска,
обяд, вечеря и нощувка).
3. Цена на база полупансион до три дни престой (закуска, вечеря и нощувка) на човек на ден – 29 лева.
4. Цена на база полупансион над три дни престой (закуска, вечеря и нощувка) на човек на ден – 26
лева.
5. Цена на база само нощувка – 20 лева.
6. Цена на база закуска и нощувка на човек на ден – 24 лева.
7. Ползване на самостоятелна стая по желание на клиента - плюс 10 лева.
8. Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно.

9. Деца от 6 до 12-годишна възраст – заплаща се 80% от стойността на пансиона.
Горепосочените цени не важат по празници.
Цените са валидни до 31 декември 2015 година.
Права и задължения на съюзни членове в базите на ССБ
Обектът не носи отговорност за произшествия с деца, настъпили на територията му. Отговорността за
детския надзор се поема изцяло от родителите (придружителите) по време на целия престой.
Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по
време на престоя си в базата.
Гостите по време на престоя си нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите.
Гостите трябва да пазят тишина през нощните и следобедните часове.
В сградата на хотела е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти
предмети (багажи, мотоциклети, велосипеди и други).
Не е разрешено внасянето на домашни животни (кучета, котки и други) с изключение на кучета-водачи
освен в случаите на предварителна договорка с управителя на комплекса и при строго съблюдаване на
хигиенните правила и норми. Всички щети, възникнали по време на престоя им, в ползваната от тях
стая и общите части на хотела се заплащат от приносителя на домашните животни (любимци) или
кучето-водач.
Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на обекта (без
съгласуване с управителя).
Забранено е изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и други) по
време на престоя на гостите в базата.
Гостите носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество в обекта в
двукратния размер на покупателната му стойност.
Гостите се задължават да се държат по такъв начин, че да не пречат на останалите гости или да
уронват престижа и доброто име на собственика на базата.
Управата на комплекса не носи отговорност за възстановяването на вещи, забравени или оставени в
хотела без надзор от страна на гостите.
Гостите трябва да спазват общоприетите норми за хигиена и порядък в базата.
Гостите са длъжни при настаняване да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.
Ако посещението е групово – ръководителят предварително трябва да изпрати списък с данните на
хората (рууминг лист) за бързо настаняване на гостите.
Забранено е воденето на външни лица на територията на комплекса (в стаите, в залите и на паркинга)
за пребиваване без разрешение от администрацията на обекта.
Същите могат да посещават свободно лобито на обекта и ресторанта, както и да ползват
допълнителните услуги срещу заплащане.
При напускане на базата гостите са длъжни да затварят външните прозорци и врати на стаите
(апартаментите).
При напускане гостите са длъжни лично да оставят ключовете, дистанционните устройства и
официално да заявят на рецепция, че напускат базата.
Управителят на комплекса си запазва правото да прекрати без обезщетение или възстановяване
престоя на всяко лице, което не изпълнява тези условия.
Всички членове и служители на ССБ, в това число техните семейства или придружители, ползват
пакетни цени, определени от УС на ССБ за почивка и в трите бази.
Заявки за ползване на базите се правят до края на месец февруари на настоящата година по
предварително предоставен от завеждащия "Почивно дело" график за всяка база в регионалните
организации на ССБ. Резервация може да се направи по е-мейл, телефон, факс или директно на място.
След получаване на клиентската заявка тя се обработва, вписва се в резервационна книга или в
резервационния модул на системата в базата, потвърждава се възможността резервацията да бъде
направена и се дава резервационен номер. Потвърдената възможност за резервация в базите в Обзор и

Дряново следва да се заплати от съюзния член или служителя от системата на ССБ в размер на 50 % от
стойността на услугите, които възнамерява да ползва при почивката си в съответната база, в рамките
на 72 часа, след което тя се анулира. В този случай комплексът не носи морална, материална или друга
отговорност за анулацията на направената резервация. Резервацията на клиент е валидна и се счита за
окончателно направена/потвърдена след извършване на авансовото плащане на сумата по конкретна
заявка и получен от базата номер на резервацията, който се вписва изрично и в платежния документ.
Същият клиентът получава като потвърждение на резервацията в случай на удостоверено успешно
плащане и правилно въведени в резервационната система на обекта контактни данни.
Отговорност на потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни,
както и да изпрати в базата в едноседмичен срок след направата на резервацията служебна бележка,
издадена от съответната регионална или териториална организация, че е неин член, или от
работодателя на служителя в системата на ССБ.
Без наличие на тази служебна бележка резервацията за в базите в Обзор и Дряново се анулира!
Не се допускат каквито и да било изключения!
Всяка анулация на резервация от клиент, която вече е потвърдена, трябва да се изпрати писмено до
базата на е-мейл или факс.
При анулация на потвърдена резервация 14 дни преди пристигането - клиентът не дължи неустойка.
При анулация на резервация не по-малко от 7 дни преди пристигането - клиентът дължи неустойка в
размер на 25 % от общата сума по резервацията си.
При анулация на резервация 7 или по-малко дни преди пристигането - клиентът дължи неустойка в
размер на 50 % от общата сума по резервацията си.
В случай на неявяване до 24.00 часа в деня за настаняване - сумата по клиентската резервация няма да
бъде възстановена и тя се счита за анулирана.
Базата си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни
обстоятелства и други независещи от нея причини и не дължи неустойка. При възстановяване на
заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.
В срок до края на февруари на настоящата година председателите на РСО трябва да разгласят
възможностите за почивка в базите в Обзор и Дряново сред членовете на ССБ и работещите в
системата, включително и тези в предприятията на територията им. В същия срок те са длъжни да
направят резервация и за групите, които ще почиват в базите на ССБ.
Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души, извън
сезон в базите ползва безплатно храна и спане по време на целия си престой (без придружителя).
Изключения има само за базата в Шипковски минерални бани (виж по-долу).
При минимум 7 пълни пансиона на група от минимум 40 съюзни членове управителят на съответната
база организира една празнична вечер.
Когато незрящо дете се придружава от родителите, семейството ползва правата на член на ССБ срещу
предоставено решение на ТЕЛК за детето (минимум ІІ група инвалидност по зрение).
Специализираните училища за деца със зрителни увреждания (ученици и учители) ползват цени като
за съюзни членове.
Цени за зелени, сини или бели училища или групи деца се договарят с управителите на базите.
Управителите на базите договарят цени както с външни клиенти, така и с членове на всички
организации на хора с увреждания при осигуряване на външно финансиране на предоставяните за тях
услуги – пари по проекти и други подобни. Тези цени следва да се съгласуват с председателя на ССБ и
с управляващия почивното дело при ССБ.
След 1 март на текущата година свободните места се предлагат от завеждащия "Почивно дело" при
ССБ и управителите на базите по места на свободния туристически пазар след съгласуване с
председателя на ССБ, като по същия ред се ползват и от членове и служители на ССБ.
Кеворк КАБЗАМАЛЯН,
управляващ почивното дело при ССБ

ОЩЕ КНИГИ Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
през 2014 година

Авад, Джериес:
"Скритият дар" (101 притчи за най-ценното в живота) - 2 т.
Алексиева, Елена:
"Нобелистът" (роман) - 8 т.
Алипиев, Петър:
"Българска поезия. Антология" - 5 т.
"Архивът на Петко Стайнов. Непознати страници" - 3 т.
Арчър, Джефри:
"Блудната дъщеря" - 10 т.
"Каин и Авел" - 12 т.
"Не бягай от съдбата си" - 5 т.
Башева, Миряна:
"Не всичко тече" - 1 т.
Бърнс, Робърт:
"Песни и поеми" - 1 т.
Висоцки, Владимир:
"Капризните коне" (избрана лирика) - 1 т.
Георгиев, Йордан:
"Без маски" - 6 т.
Георгиев, Михалаки:
"Меракът на чичо Денчо" (избрани творби) - 12 т.
Гилбърт, Елизабет:
"Яж, моли се и обичай" - 9 т.
Грийн, Греъм:
"Безнадежден случай" - 5 т.
Данаилов, Георги:
"Деца играят вън. Убийството на Моцарт" - 6 т.
Диманов, Ивайло:
"Добър вечер, госпожо тъга!" (поезия) - 1 т.
Из "Ешафод" (стихове, писани с примка на шията) - 1 т.
Захариева, Надежда; Дамянов, Дамян:
"Аз и ти" - 1 т.
Йорданов, Недялко:
"Ела, Любов" (нови стихотворения) - 1 т.
Константинов, Георги:
"Вечерна дъга" (стихове, писани през този век) - 1 т.
Константинов, Константин:
"Път през годините" (неиздадени спомени) - 3 т.
Малинова, Бистра:

"Неща, които нямат очертания" (стихове) - 1 т.
Матейн, Крум Кръстев:
"Един живот - болка и песен" (шопски бисери) - 4 т.
Модиано, Патрик:
"Вила "Тъга"" - 3 т.
"Сватбено пътешествие" - 2 т.
Окуджава, Булат:
"Арбат, мой Арбат" - 1 т.
Пасков, Виктор:
"Аутопсия на една любов" - 6 т.
Пенчева, Станка:
"Мили бате..." (писма на един дакел) - 2 т.
"Световъртеж" - 1 т.
Петкова, Маргарита:
"Всичко" (поезия) - 3 т.
Петрунова, Донка:
"Вила "Мистерия"" - 3 т.
Съставител и редактор Ядков, Димитър:
"Хумористична шопска броеница" - 1 т.
Терзийски, Калин:
"Има ли кой да ви обича" (разкази) - 3 т.
Тодоров, Спас; Стефанов, Милко:
"Незабравимият Гунди" - 3 т.
Троянов, Илия:
"Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" - 5 т.
Ханчев, Веселин:
"Стихотворения" - 1 т.
Холянов, Георги:
"Пансионът - съдба или изповед" - 3 т.
Шафак, Елиф:
"Любов" - 8 т.

