В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ 2016 - година на нови идеи

Стоян ВАСЕВ
Наред с познатите ни вече 13 години дейности в Студиото за звукозапис на ССБ, 2016 година донесе и
някои нови възможности на нашите читатели за достъп до наличните фондове на съюзната
фонобиблиотека. Бяха изпробвани и предоставени на потребителите на аудио книги средства за
интернет достъп чрез такива инструменти като Skype и Dropbox. Това ни даде основание да преминем
към следващ етап на разширяване на интернет достъпа до наличните аудио книги, който ще бъде
реализиран през пролетта на тази година.
Предлагам на вашето внимание и някои данни за извършеното през изтеклата 2016 г. Бяха записани
123 нови заглавия върху 61 компактдиска с продължителност 1 424 часа. Възстановени са 128 заглавия
върху 55 диска и с продължителност 1 282 часа. С това наличните аудио книги във фонобиблиотеката
достигнаха общо 3 396 заглавия с обща продължителност 38 015 часа. Общият брой на записаните
компактдискове достигна 1 645. Продължи предлагането на услуги на абонати и индивидуални заявки
на желани заглавия, като броят на предоставените дискове надмина 2 500. През 2016 г. се навършиха и
10 години от излизането на аудио списанията, издавани от ССБ и записвани върху CD. За този период
излязоха 120 броя с продължителност над 2 300 часа, тиражирани върху 18 000 диска.
По-долу публикуваме каталозите на записаните и възстановените заглавия през 2016 година.

Каталог на записаните нови заглавия през 2016

Диск, Автор, Заглавие, Четец, Раздел, Часа
N697F
N698F
N698F
N699F
N699F
N699F
N700F
N700F
N701F
N702F
N702F
N702F
N703F
N704F

Фолет, Кен, Устоите на Земята - книга 2, Димитров Здравко, история, 24
Ранд, Айн, Атлас изправя рамене - част 1, Захариева Мария, драма, 17
Хайтова, Елена, Крилете на дивия лес, Захариева Мария, документалистика, 7
Гигов, Никола, Певец на извори, Кръстева Ася, лирика, 2
Ранд, Айн, Атлас изправя рамене - част 2, Захариева Мария, драма, 19
Зарев, Владимир, Есета, Лозанов Янко, есеистика, 2
Гарууд, Джули, Скрита камера, Бунаржиева Снежана, криминален, 12
Делински, Барбара, Семейно родословие, Ася Кръстева, любовен, 13
Ранд, Айн, Атлас изправя рамене - част 3, Захариева Мария, драма, 26
Шрифер, Елиът, Училище за лоши момичета, Димитрова Симона, драма, 12
Корейши, Ханиф, Дарбата на Гейбриъл, Бунаржиева Снежана, драма, 8
Желев, Владимир, Розата, Димитров Здравко, разкази, 2
Демил, Нелсон, Пантерата, Димитров Здравко, трилър, 21
Коубън, Харлън, Остани, Димитров Здравко, трилър, 11
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Хърбърт, Джеймс, Луната, Кръстева Ася, трилър, 11
Томас, Рос, Ако не можеш да бъдеш почтен, Димитров Здравко, криминален, 7
Браун, Сандра, Димна завеса, Захариева Мария, трилър, 15
Божинов, Георги, Калуня Каля, Захариева Мария, история, 15
Хапсали, Катерина, Гръцко кафе, Захариева Мария, биографична, 8
Хауърд, Линда, Мисията на Макензи, Бунаржиева Снежана, любовен, 7
Мураками, Харуки, Спутник, моя любов, Захариева Мария, любовен, 7
Хауърд, Линда, Белязаният Макензи, Бунаржиева Снежана, любовен, 9
Маринина, Александра, Посмъртен образ, Захариева Мария, криминален, 8
Джиам, Филип, 37,2 сутринта, Бунаржиева Снежана, драма, 16
Фаулс, Джон, Колекционерът, Захариева Мария, трилър, 10
Патерсън, Джеймс, Ледуидж, Майкъл, Безизходица, Стефанов Лъчезар, трилър, 8
Делински, Барбара, Баща по желание, Бунаржиева Снежана, любовен, 8
Демил, Нелсон, Обречен на мълчание, Димитров Здравко, трилър, 28
Адлър, Елизабет, Има нещо в Сан Тропе, Димитрова Симона, любовен, 19
Морел, Дейвид, Шпионинът, който дойде на Коледа, Стефанов Лъчезар, трилър, 7
Дохърти, Пол, Чашата на призраците, Димитров Здравко, история, 11
Балдачи, Дейвид, Шестият, Захариева Мария, трилър, 14
Лъм, Шарлот, Предателства, Бунаржиева Снежана, драма, 10
Парсънс, Тони, Краят на нощта, Димитров Здравко, криминален, 11
Апълярд, Даяна, Домашен инстинкт, Захариева Мария, любовен, 9
Фолет, Кен, Пробуждане, Стефанов Лъчезар, трилър, 13
Видал, Гор, Сътворението, Захариева Мария, история, 28
Маккамън, Стингър, Захариева Мария, фентъзи, 20
Сборник, Слова, Лозанов Янко, разкази, 4
Рушди,Салман, Сатанински строфи, Димитров Здравко, философски, 23
Хойл, Фред, Черният облак, Стефанов Лъчезар, фантастика, 9
Лескроарт, Джон, 13-ият съдебен заседател, Стефанов Лъчезар, криминален, 18
Ланчестър, Джон, Дългът към удоволствието, Стефанов Лъчезар, драма, 9
Кравчук, Александър, Нерон, Стефанов Лъчезар, история, 14
Конъли, Майкъл, Блудна луна, Бунаржиева Снежана, криминален, 11
Донахю, Ема, Стая, Бунаржиева Снежана, драма, 13
Апълярд, Даяна, Игра с огъня, Димитрова Симона, любовен, 13
Ливаин, Пол, Дълга целувка за сбогом, Димитров Здравко, трилър, 10
Ливаин, Пол, Убий всички адвокати, Димитров Здравко, трилър, 9
Гарууд, Джули, Брачна авантюра, Захариева Мария, любовен, 14
Дончев, Антон, Сянката на Александър Велики - ч. 1, Стефанов Лъчезар, история, 4
Лъдлъм, Робърт, Шелби, Филип, Пактът "Касандра", Димитров Здравко, трилър, 12
Дончев, Антон, Сянката на Александър Велики - ч. 2, Стефанов Лъчезар, история, 4
Дончев, Антон, Сянката на Александър Велики - ч. 3, Стефанов Лъчезар, история, 4
Грифин, Уилям, По заповед на президента, Стефанов Лъчезар, трилър, 22
Валтъри, Мика, Черният ангел, Захариева Мария, история, 15
Крен, Джейн Ан, Опасни тайни, Димитров Здравко, фентъзи, 9
Робъртс, Нора, Видение в бяло, Димитрова Симона, любовен, 13
Коубън, Харлан, Не казвай на никого, Стефанов Лъчезар, трилър, 10
Монталеоне, Томас, Кръвта на агнеца, Димитров Здравко, трилър, 8
Джордж, Елизабет, Неочаквано възмездие, Стефанов Лъчезар, криминален, 17
Монро, Робърт, Далечни пътувания - начало, Бунаржиева Снежана, езотерика, 8
Монро, Робърт, Пътуване извън тялото, Бунаржиева Снежана, езотерика, 14
Монро, Робърт, Далечни пътувания - край, Бунаржиева Снежана, езотерика, 9
Монро, Робърт, Безкрайно пътуване, Бунаржиева Снежана, езотерика, 10
Потър, Александра, Да започнем отначало, Бунаржиева Снежана, любовен, 16
Пиърсън, Ридли, Смъртоносен уикенд, Стефанов Лъчезар, трилър, 9

N731F Шафак, Елиф, Дворецът на бълхите, Бунаржиева Снежана, драма, 18
N731F Абрашев, Роберт, Музикална приказка, Стефанов Лъчезар, биографична, 7
N732F Апълярд, Даяна, От любов, Стефанов Лъчезар, любовен, 10
N732F Радулов, Владимир, История на учебното дело на зрително затруднените в България,
Димитров Здравко, документалистика, 15
N733F Ролинс, Джеймс, Пясъчна буря, Стефанов Лъчезар, трилър, 22
N734F Кинг, Стивън, 22 ноември 1963 - начало, Димитров Здравко, трилър, 23
N735F Кинг, Стивън, 22 ноември 1963 - край, Димитров Здравко, трилър, 7
N735F Коубън, Харлан, Господари на нощта, Димитрова Симона, трилър, 14
N736F Пърсик, Робърт, Дзен или изкуството да се поддържа мотоциклет, Стефанов Лъчезар,
философски , 18
N736F Аврамов, Аврам, По стъпките на един живот, Димитров Здравко, биографична, 2
N736F Гуделов, Илия, Нищо сериозно не възприех, Димитров Здравко, автобиографична, 2
N737F Каст, Кристин, Преследвана, Стефанов Лъчезар, фентъзи, 13
N737F Алтан, Ахмет, Изневяра, Бунаржиева Снежана, любовен, 8
N737F Радулов, Владимир, Кариерно развитие на хора с увредено зрение, Димитров Здравко, научна,
5
N738F Балдачи, Дейвид и др. Автори, Няма покой за мъртвите, Димитров Здравко, трилър, 9
N738F Геритсън, Тес, Изборът, Димитров Здравко, трилър, 13
N739F Бенова, Бела, По пътя на пулсиращата светлина, Стефанов Лъчезар, документалистика, 7
N739F Балдачи, Дейвид, Избави ни от злото, Стефанов Лъчезар, трилър, 16
N740F Боудън, Оливър, Орденът на Асасините кн.1 – Ренесанс, Стефанов Лъчезар, история, 14
N740F Боудън, Оливър, Орденът на Асасините кн. 2 - Братството - начало, Стефанов Лъчезар,
история, 12
N741F Боудън, Оливър, Орденът на Асасините кн. 3 - Тайният кръстоносен поход, Стефанов Лъчезар,
история, 12
N741F Боудън, Оливър, Орденът на Асасините кн. 4 – Прозрение, Стефанов Лъчезар, история, 12
N741F Боудън, Оливър, Орденът на Асасините кн. 2 - Братството - край, Стефанов Лъчезар, история,
1
N742F Харис, Джоан, Джентълмени и играчи, Стефанов Лъчезар, криминален, 15
N742F Греам, Хедър, Убийствено красив, Захариева Мария, криминален, 10
N743F Делински, Барбара, Шепот в здрача, Стефанов Лъчезар, любовен, 19
N743F Радулов, Владимир, Децата със специални педагогически нужди в училището и обществото,
Захариева Мария, научна, 5
N744F Хол, Адам, Баракуда, Стефанов Лъчезар, трилър, 12
N744F Бакстър, Мерилин, Горещи тексаски нощи, Захариева Мария, любовен, 12
N744F Сотиров, Ангел, Слепите в огледалото на другите, Димитров Здравко, документалистика, 1
N745F Сотиров, Ангел, За българските бежанци от Караклисе и техния говор, Захариева Мария,
научна, 3
N745F Христовски, Трифон, Моят живот, Димитров Здравко, автобиографична, 7
N745F Д'Аже, Едриан, Свитъкът "Омега", Захариева Мария, трилър, 15
N746F Брюн, Франсоа, Мъртвите ни говорят - кн.1, Захариева Мария, теология, 8
N746F Брюн, Франсоа, Мъртвите ни говорят - кн.2, Захариева Мария, теология, 6
N746F Кейси, Едгар, Свръхсетивното, Димитров Здравко, теология, 9
N746F Свиленов, Дечко, Живот след смъртта, Димитров Здравко, теология, 2
N747F Сборник, Европейските измерения на Васил Левски, Димитров Здравко, документалистика, 4
N747F Нейхарт, Джон, Един велик шаман говори, Захариева Мария, история, 7
N747F Холбайн, Волфганг, Антихристът, Димитров Здравко, трилър, 15
N748F Кренц, Джейн Ан, Игра на съдбата, Стефанов Лъчезар, любовен, 9
N748F Бунаржиева, Снежана, Цвете в чиния, Захариева Мария, медицина, 3
N748F Владева, Павлина, Велико Търново в калейдоскопа на времето, Захариева Мария, история, 7
N748F Нинов, Николай, Повторени сънища, Захариева Мария, документалистика, 5
N749F Блох, Артур, Законите на Мърфи, Захариева Мария, икономика, 1

N749F Паркинсън, Сирил, Законите на Паркинсън - кн. 1, Захариева Мария, икономика, 9
N749F Паркинсън, Сирил, Законите на Паркинсън - кн. 2, Захариева Мария, икономика, 10
N750F Питър, Лоурънс, Хъл, Раймънд, Принципът на Питър, Захариева Мария, икономика, 10
N750F Лекишев, Здравко, Сърцето не е самотен бог, Димитров Здравко, фантастика, 13
N751F Къслър, Клайв, Кемприкус, Пол, Синьо злато, Стефанов Лъчезар, трилър, 15
N751F Греам, Хедър, Висок, тъмен и опасен, Стефанов Лъчезар, трилър, 11
N752F Ларшон, Стиг, Момичето, което си играеше с огъня, Захариева Мария, криминален, 23
N753F Арчър, Джефри, Времето ще покаже, Захариева Мария, драма, 12
N753F Арчър, Джефри, Греховете на бащата, Захариева Мария, драма, 10
N754F Арчър, Джефри, Най-добре е да си остане тайна, Захариева Мария, драма, 12
N754F Маккълоу, Колийн, Пръв сред римляните - ч.1 - Коварни планове, Стефанов Лъчезар, история,
14
N755F Маккълоу, Колийн, Пръв сред римляните - ч. 2 - Време на поражения, Стефанов Лъчезар,
история, 17
N756F Браун, Сандра, Увлечението, Стефанов Лъчезар, любовен, 14
N756F Ливайн, Пол, Блондинка от Маями, Стефанов Лъчезар, трилър, 12
N757F Ларшон, Стиг, Взривяване на въздушната кула, Захариева Мария, криминален, 24

Каталог на възстановените заглавия през 2016

Диск, Автор, Заглавие, Четец, Часа
V824F
V824F
V825F
V825F
V825F
V826F
V826F
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V827F
V827F
V828F
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V830F
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V832F
V832F
V832F
V833F

Луденос, Менелаус, Часовникът на света бие полунощ, Енчо Енчев, 13
Гардуни, Геза, Кой си ти, Петър Евангелатов, 13
Голдсмит, Самуел, Мисия Алсос, Енчо Енчев, 7
Грегор, Ма, Мостът, Невена Куманова, 7
Калчев, Камен, Люба, Антоанета Бобчевска, 9
Кръстев, Кръстьо, Катастрофа, Енчо Енчев, 7
Станчев, Станчо, Нашите прадеди славяните, Илиана Димитрова, 4
Версел, Роже, Влекачът, Лили Дулева, 8
Гуляшки, Андрей, Открадването на Даная, Енчо Енчев, 4
Стаматов, Георги, Съчинения - том 1, Георги Гоцев, 22
Леонтиев, Алексей, Бялата пустиня, Васил Тонев, 4
Стаматов, Георги, Съчинения - том 2, Енчо Енчев, 15
Данинос, Пиер, Тайната на Майор Томсън, Енчо Енчев, 6
Ъпдайк, Джон, Заеко, бягай, Енчо Енчев, 14
Гуляшки, Андрей, Виелица, Мария Захариева, 9
Толстой, Алексей, Хляб, Петър Евангелатов, 14
Бьол, Хайнрих, Безсмъртната Теодора, Антоанета Бобчевска, 11
Иванов, Егор, Короната на отровното дърво, Атанас Николов, 22
Уйлямс, Тенеси, Римската пролет на мисис Стоун, Офелия Лазарова, 5
Сборник, Хора с горещи сърца, Петър Евангелатов, 14
Каменов, Тодор, Двойникът, Надя Кисякова, 4
Михайлова, Лиляна, Късни дъждове, Милена Филкова, 6

V833F
V833F
V834F
V835F
V835F
V836F
V836F
V836F
V837F
V837F
V838F
V838F
V838F
V839F
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V840F
V840F
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V844F
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V846F
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V850F
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V851F
V852F
V852F
V853F
V853F
V853F
V854F
V854F
V855F
V855F
V856F

Майн Рид, Борци за свобода, Любен Аврамов, 6
Подляшчук, Павел, Другарката Инеса, Белка Белева, 13
Самбърг, Карл, Абрахам Линкълн - начало, Румяна Кацарова, 23
Самбърг, Карл, Абрахам Линкълн - край, Румяна Кацарова, 8
Олченашек, Ян, Когато в рая валеше дъжд, Лили Дулева, 12
Екстрьом, Маргарета, Въздух назаем, Милена Филкова, 7
Комацу, Сакю, Потъването на Япония, Офелия Лазарова, 13
Кръстев, Кирил, Атлантида, Милчо Дишев, 6
Фойхтвангер, Лион, Мъдростта на чудака, Петър Евангелатов, 20
Майн Рид, Приключенията на младите бури, Любен Аврамов, 5
Драйзер, Теодор, Галерия "Жени", Антоанета Бобчевска, 10
Причет, Виктор, Сляпа любов, Лили Дулева, 6
Верга, Джовани, Семейство Малаволя, Енчо Енчев, 10
Кемал, Орхан, Лъжовен свят, Антоанета Бобчевска, 14
Барстоу, Стан, Начин да се обичаме, Антоанета Бобчевска, 11
Сеспроам, Жилбер, Загубени кучета без нашийник, Енчо Енчев, 12
Аржентински, Иван, Дяволиите на дявола, Енчо Енчев, 5
Арсан, Еманюел, Емануела, Анелия Стоянова, 9
Пушкин, А.С., Капитанската дъщеря, Маргарита Сомлева, 5
Сименон, Жорж, Романи, Атанас Николов, 16
Мантов, Димитър, Пенчо Славейков, Милчо Дишев, 6
Хил, Сюзън, Мисис де Уинтер, Енчо Енчев, 13
Самбук, Ростислав, Бронзовият дявол, Енчо Енчев, 11
Рипли, Александра, Ню Орлиънс, Олга Петрова, 17
Арпино, Джовани, Италианският брат, Петър Евангелатов, 6
Пирандело, Луиджи, Покойният Матия Паскал, Петър Евангелатов, 11
Незнакомов, Петър, Тайнственият кораб, Любен Аврамов, 8
Франс, Анатол, Разкази, Милена Филкова, 4
Багряна, Елисавета, Животът, който исках да е поема, Сия Христова, 4
Саша, Леонардо, Всекиму своето, Невена Куманова, 4
Триоле, Елза, Среща на чужденци, Белка Белева, 17
Колис, Морис, Кортес и Монтесума, Бистра Влахова, 11
Хюман, Франц, Островът на мечтите, Петър Дончев, 12
Колосова, Наталия, Аз пак ви срещнах, Белка Белева, 9
Кинг, Стивън, Кери, Мария Захариева, 7
Шоу, Ъруин, Париж, Париж, Сия Христова, 5
Кранц, Джудит, Дъщерята на Мистрал, Екатерина Желязкова, 21
Улф, Вирджиния, Смъртта на еднодневката, Офелия Лазарова, 6
Фортус, Мария, Алба регия, Белка Белева, 11
Уолъс, Едгар, Уликата на блестящата карфица, Олга Петрова, 7
Лакснес, Халдур, Салка Валка, Белка Белева, 19
Караславов, Слав, Детрониране на величията, Енчо Енчев, 15
Роблес, Еманюел, Сирените, Петър Евангелатов, 8
Уелдън, Фей, Синът на президента, Мария Захариева, 12
Франк, Бруно, Сервантес, Петър Евангелатов, 11
Спиледжи, Николо, Умникът или животът на мафиотско семейство, Петър Евангелатов, 9
Сароян, Уилям, Човешка комедия, Маргарита Сомлева, 8
Джаксън, Майкъл, Лунна разходка, Анелия Стоянова, 8
Попова - Мутафова, Фани, Доктор Петър Берон, Белка Белева, 18
Кристи, Агата, Хотел "Бъртран", Сия Христова, 7
Бек, Александър, Ново назначение, Енчо Енчев, 10
Хавел, Вацлав, Задочен разпит, Петър Евангелатов, 9
Димов, Димитър, Съчинения - том 4, Милена Филкова, 6
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Тенев, Драган, 300-хилядна София и аз между войните, Петър Евангелатов, 9
Костов, Владимир, Българският чадър, Петър Евангелатов, 9
Пек, Морган Скот, Изкуството да бъдеш бог кн. 1, Петър Евангелатов, 11
Пек, Морган Скот, Изкуството да бъдеш бог кн. 2, Петър Евангелатов, 9
Льоблан, Морис, Трите престъпления на Арсен Льопен, Петър Евангелатов, 5
Бредбъри, Рей, Марсиански хроники, Ани Кошницка, 10
Медведев, Юрий, Капитан на звездния океан, Антоанета Бобчевска, 8
Мопасан, Ги дьо, Огърлицата, Милена Филкова, 6
Унцет, Сигрид, Йени, Олга Петрова, 12
Казасов, Димо, Улици, хора, събития, Белка Белева, 16
Сименон, Жорж, Мегре и доносникът, Атанас Николов, 4
Веруп, Жак, Произведено в Швейцария, Милена Филкова, 6
Конецки, Виктор, Сред митове и рифове, Енчо Енчев, 14
Карденон, Мари, Назови го с думи, Анелия Стоянова, 10
Киви, Алексис, Седмината братя, Атанас Николов, 12
Нахбар, Херберт, Сватба в Ленекен, Маргарита Сомлева, 11
Фриман, Остин, Глинената маймуна, Офелия Лазарова, 9
Аржентински, Иван, Откраднатият ден, Георги Гоцев, 8
Цончев, Дончо, Жълтата къща, Ваня Каменова, 5
Сейерс, Майкъл, Кан, Алберт, Големият заговор, Петър Евангелатов, 20
Атанасов, Герчо, И никога не е късно, Иван Иванов, 6
Сетън, Ърнест Томас, Уличният певец, Белка Белева, 6
Форстър, Едуард Морган, Хауърдс енд, Мария Захариева, 13
Скрягин, По следите на морските катастрофи, Ваня Каменова, 7
Марки, Чезаре, Данте в изгнание, Петър Евангелатов, 8
Короленко, Избрани разкази, Маргарита Сомлева, 9
Май, Карл, Рио де ла Плата - Сребърната река, Любен Аврамов, 17
Йелсен, Свен, Вълна след вълна, Любен Аврамов, 6
Доктороу, Езерото на гмурците, Сия Христова, 11
Думбадзе, Нудар, Кукарача, Ваня Каменова, 6
Уолъс, Едгар, Кинг Конг, Петър Евангелатов, 4
Цвиг, Михаил, Близнаци, Сия Христова, 9
Стоун, Ървинг, Произходът - част 1, Енчо Енчев, 16
Ротердамски, Еразъм, Възхвала на глупостта, Офелия Лазарова, 6
Стоун, Ървинг, Произходът - част 2, Енчо Енчев, 19
Братя Мормареви, Васко да Гама от село Рупча, Анелия Стоянова, 10
Мартинов, Иван, Дъждовно лято, Маргарита Сомлева, 11
Бакстър, Мерилин, Горещи тексаски нощи, Енчо Енчев, 14
Симеонов, Петко, Света Петка Българска, Петър Евангелатов, 12
Ганина, Милена, Цветът на вятъра, Ани Спасова, 1
Уайлдър, Тортън, Мостът на Сан Луис Рей, Милена Филкова, 19
Кар, Джон Диксън, Кутийката за енфие, Офелия Лазарова, 7
Лоури, Малкълм, Под вулкана, Сия Христова, 19
Кларк, Артър, Островът на делфините, Александър Притуп, 5
Николов, Кольо, Кадифе в разбити улици, Атанас Николов, 9
Райков, Васил, Данаилов, Георги, Заключената планета, Иван Иванов, 4
Дяков, Румен, Бунтът на боилите, Петър Евангелатов, 11
Хас, Ханс, Ние идваме от морето, Фани Кошницка, 9
Спасов, Спас, Морякът в пустинята, Енчо Енчев, 11
Арагон, Луи, Хубавите квартали, Маргарита Сомлева, 23
Солоухин, Владимир, Присъдата, Иван Иванов, 9
Мантов, Димитър, Хайдушка кръв, Невена Куманова, 6
Луфстик, Агнош, Молитва за Катерина Ходовиц, Фани Кошницка, 6

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на ССБ

На 19 декември в хотел "Релакс", Шипковски минерални бани, Управителният съвет на ССБ проведе
последното си заседание за 2016 година.

След като гласуваха дневния ред, членовете му приеха финансовия отчет на Съюза за деветмесечието
на миналата година.
Данните в него посочват, че съгласно приетия бюджет на ССБ за 2016 са утвърдени приходи в размер
на 1 432 956 лева. За деветмесечния период сумата възлиза съответно на 1 074 717 лева.
Приходите по бюджет са формирани от следните източници:
Субсидия от Републиканския бюджет - 471 000 лева
Приходи от членски внос - 20 721 лева
Приходи от наеми в РСО - 47 655 лева
Приходи от дарения и съвм. дейност - 22 320 лева
Приходи от наеми в ССБ - 322 986 лева
Приходи от ЕООД - 90 000 лева
Приходи от консумативи - 22 500 лева
Налични парични средства в РСО - 77 535 лева.
Реално отчетените приходи възлизат на 1 132 160,29 - процент на изпълнение на бюджета - 104% .
Отчетените приходи имат следния произход:
Приходи от наеми в ССБ - 344 480,00 лева
Приходи от префакт. консумативи - 22 286,75 лева
Приходи от абонамент - 595,81 лева
Приходи от тифлосредства - 18 958,14 лева

Приходи от наеми - съюзни членове - 7 989,00 лева
Приходи от членски внос - 23 188,00 лева
Приходи от дарения и съвместна дейност - 92 385,33 лева
Приходи от наеми в РСО - 46 598,33 лева (счетоводен приходът е без ДДС)
Приходи от РБ - 471 000,00 лева
Приходи от "Успех" - Пловдив - 80 000,00 лева
Приходи от наем зали - 345,60 лева
Други приходи - 6 733,33 лева
От продажба на активи - 17 600,00 лева.
Имот в Сливен - тук се отчита целият приход, а отписването на сградата като разход
(неамортизираната част) ще повлияе в отчета на "Успех".

Приходите могат да бъдат обобщени като приходи от стопанска и нестопанска дейност и са както
следва:
Стопанска дейност - 430 965,08 лева.
Нестопанска дейност - 701 195,21лева.
Отчетените приходи от стопанска дейност са формирани от приходите от наеми за отдадена
недвижима собственост от ЦУ и от РСО и префактуриране на консумативи и са използвани изцяло за
финансиране на нестопанската дейност на организацията.
За годината са утвърдени разходи съгласно приетия бюджет в размер на 1 432 956 лева. За
деветмесечния период по бюджет сумата възлиза на 1 074 717 лв. и са отчетени реални разходи в
размер на 1 029 222 лв.
Според данните от финансовия отчет на холдинга за деветмесечието на 2016 г. към 30.09.2016 г.,
холдингът приключва на печалба в размер на 174 хил. лв. спрямо печалба от 162 хил. лв. за
9-месечието на предходната година. Тези отчетни данни обединяват резултатите, постигнати в
дъщерните дружества, а именно печалба в размер на 142 хил. лв., както и резултата, реализиран от
клоновете и Централата, които отчитат печалба за 9-месечието в размер на 32 хил. лева. В отчета
фигурират данните за отчетените финансови резултати в отделните клонове и дъщерните дружества
към 30.09.2016 година.
Финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
Приходи от реализирана продукция и услуги.
Приходи от реализирана стока.
Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи.
Приходи от наеми.
Приходи от финансирания.
Основният показател, характеризиращ състоянието и развитието на стопанската дейност на
предприятията, разбира се, е полученият приход от произведената и реализирана продукция в
поделенията на холдинга. За полугодието получените приходи от реализация на готова продукция са в
размер на 2 696 хил. лв. в сравнение с получените приходи от 2 288 хил. лв. през същия период на 2015
година.
Когато се анализира крайният финансов резултат от стопанската дейност, е необходимо да бъде
отчетен фактът, че върху него съществено влияние оказват и получените приходи от наеми и
съответните разходи за осъществяване на дейността "Отдаване на площи под наем". Отчетените
приходи от наеми общо за холдинговото дружество за 9-месечието на 2016 г. възлизат на 956 хил. лв.
при получени наеми за 2015 г. в размер на 972 хил. лева.
Крайният резултат за 9-месечието на настоящата година, разбира се, е в пряка зависимост от
разходите, реализирани при осъществяването на дейността на предприятията и клоновете към
холдинга.
Налице е известно подобряване на крайния финансов резултат за 9-месечието на 2016 година спрямо
предходната. Общо за поделенията на холдинговото дружество и Централата е отчетена печалба от 174
хил. лв. в сравнение с получения резултат за полугодието на предходната 2015 г. - печалба в размер на
162 хил. лева. Основно значение при формирането на крайния резултат имат без съмнение получените

приходи от произведена и реализирана готова продукция. Анализирайки отчетните данни по-горе,
може да се открои значителното повишаване на приходите от реализация на готовата продукция. Общо
за холдинга е отчетена реализация в размер на 2 696 хил. лева, което е с 408 хил. лв. повече спрямо
отчетния период на 2015 г. или реализиран е ръст на производството от 17,8%. От друга страна, през
2016 година се отчита спад в обема на реализираните приходи от наеми през 9-месечието. Общо за
холдинговото дружество се отчитат приходи от наеми в размер на 956 хил. лв. при получени приходи
от наеми 972 хил. лв. през отчетния период на 2015 година. Това показва, че основният фактор за
подобряването на крайния резултат от дейността на предприятията в холдинга е нарастването на
приходите от производствената дейност.
Всички предприятия отчитат ръст в приходите от произведената и реализирана продукция. В "Успех
Металкап ССБ" ЕООД - Плевен са реализирани най-високите за системата приходи от реализация на
готова продукция - 1 195 хил. лв. за отчетния период при 944 хил. лв. през първото 9-месечие на 2015
година. Отчетен е ръст на приходите от реализация с 26,6% или в абсолютна стойност с 251 хил. лв.
повече от предходната година. Видно от изнесените данни, предприятието отчита значителен ръст на
продажбата на собствена продукция през периода за сметка на извършени услуги под формата на
ишлеме за чужди фирми. А именно - извършени са услуги на ишлеме през 9-месечието в размер на 243
хил. лв. при реализирани услуги за 452 хил. лв. през 2015 година. Това значително увеличение на
приходите от произведена и реализирана собствена продукция е повлияло положително в посока
подобряване на крайния резултат от дейността на поделението, като е реализирана печалба от 114 хил.
лв. през 9-месечието при реализирана загуба от 69 хил. лв. през същия период на 2015 година.
В "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София произведената продукция за 9-месечието възлиза на 825 хил.
лв. при получени приходи от реализация в размер на 695 хил. лв. през 2015 г. или реализиран е ръст на
производството в размер на 18,7%. Получените наеми за периода запазват миналогодишните нива на
приходите от тази дейност, а именно - 189 хил. лв. получени наеми през 2016 г. при събрани наеми в
размер на 184 хил. лв. през миналата година. Това показва, че тези приходи на практика не са оказали
влияние в посока увеличение или намаление на крайния финансов резултат спрямо предходната
година. Въпреки постигнатите значителни ръстове, в приходите от производството се наблюдава
намаление на крайния финансов резултат в предприятието - постигната е печалба от 94 хил. лв. за
9-месечието при реализирана печалба от 106 хил. лв. за предходната година. Отчетената по-ниска
стойност на печалбата се дължи основно на направените неотложни разходи и усилията на
ръководството на предприятието за поддръжка и ремонтиране на остарялата и амортизирана
материална база със собствени средства. Разходите за ремонти на сградния фонд в отчетния период
възлизат на 45 хил. лева. За по-слабия краен резултат на предприятието спрямо предходната година са
допринесли също така и направените разходи за покриване на стари задължения от предишни години
за данък сгради и такса смет в размер на 45 хил. лева. Отчита се и увеличение на разходите за труд - с
35 хил. лв. спрямо 2015 г., разходите за материали с 66 хил. лв., което е свързано основно с
произведената в повече продукция за отчетния период.
"Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен увеличава значително приходите от реализация, които са в
размер на 445 хил. лв. за отчетния период при 359 хил. лв. приходи, отчетени през 9-месечието на 2015
година. Постигнат е ръст на производството с 23,9% спрямо миналата година. През отчетния период
поделението в Шумен е обработило значително по-голямо количество ламарина - 2 363 тона, в
сравнение с 1 791 тона, лакирани през същия период на 2015 г., или постигнат е ръст в обработените
обеми от 31,4%. Това увеличение на обема на производствената дейност неминуемо води до
подобряване на крайния резултат в дъщерното предприятие, като производствената загуба е снижена
на 31 хил. лв. за 9-месечието спрямо реализирана загуба от 49 хил. лв. през предходната година. При
тези отчетни данни за значителен ръст в произведената продукция от една страна и реализирането все
още на загуба от производствена дейност ръководството на предприятието трябва да насочи
вниманието си към преоценка и завишаване на цените на услугата ишлеме за външни клиенти. В
същото време се наблюдава спад в получените приходи от наеми за периода с 32 хил. лева. Приходите
от наеми през 2016 година са в размер на 78 хил. лв. при 110 хил. лв. отчетени приходи през 2015
година. Посоченото намаление в наемите повлиява негативно при формирането на крайния резултат от
дейността. През отчетния период бе осъществен проект за ремонт на покрива на производственото
помещение над лакиращата линия, частично финансиран от АХУ в размер на 16 хил. лева. Тук е

необходимо да се отбележи, че поради ограничения ресурс за привличане на финансиране от АХУ за
цялостното довършване на ремонта бяха разходвани собствени средства на предприятието в размер 12
хил. лева. Поделението приключва отчетния период на печалба от 2 хил. лв. при реализирана печалба
от 56 хил. лв. през 2015 година.
След проведените структурни промени в сектор производство на електроинсталационни изделия през
миналата година в поделението във Варна се отчита известно нарастване на приходите от реализация
на готова продукция. За 9-месечието са реализирани приходи от реализация в размер на 231 хил. лв.
спрямо приходи от 216 хил. лв., получени през 2015 г., или постигнат е 7% ръст на производството.
Също така са получени приходи от наеми в размер на 155 хил. лв., което е с 26 хил. лв. повече от
предходната година. Въпреки тези положителни резултати, това се оказва твърде недостатъчно за
намаляване на загубата от дейността във Варна. Предприятието приключва 9-месечието на загуба в
размер на 159 хил. лева. Причините основно се дължат на завишените разходи за труд през отчетния
период, реализирани са разходи за заплати в размер на 238 хил. лв. при отчетени 212 хил. лв. през 2015
година. Социалните плащания запазват нивата от 2015, като за периода са с 3 хил. лв. по-високи
спрямо миналата година. В тази връзка в края на май се предприеха мерки за съкращения и
оптимизиране на персонала в съответствие с възможностите за реализация на готова продукция. В
резултат на взетите мерки месечните разходи за заплати и социални плащания към септември са
намалени със 7 хил. лв. месечно. Друг фактор, който действа отрицателно върху крайния резултат,
както за периода, така и до края на 2016 година, е изплащането на стари задължения за данък сгради и
такса смет, като за отчетния период същите са в размер на 35 хил. лева. Тук трябва да се споменат и
извършените разходи по неотложни ремонтни дейности в предприятието - цялостен ремонт на покрива
на производствения корпус по спечелен и успешно реализиран социален проект към АХУ при участие
със собствени средства в размер на 12 хил. лв. и други.
Клон Дряново намалява реализираната през първо полугодие загуба и за 9-месечието реализира
печалба от 2 хил. лв. спрямо отчетената загуба от 104 хил. лв. през 2015 година. Общо за сектора като
сбор от данните на двете поделения се отчита намаление на загубата от 228 хил. лв., реализирана през
9-месечието на 2015 г., съответно на 157 хил. лв. през 2016 година.
Поделението в Пловдив запазва миналогодишните положителни резултати. Отчетената печалба на
клона е в размер на 91 хил. лева.
Поделението в Русе отчита запазване на нивата на печалбата спрямо миналата година, дължащо се на
извършените основни ремонти.
За 9-месечието на 2016 година предприятията отговарят на изискванията на ЗКПО за изискуемо
съотношение на работещите слепи хора в поделенията и в системата на холдинговото дружество като
цяло.
Въпреки обнадеждаващите резултати от отчета, Тодор Радев за пореден път постави въпроса за
смисъла от съществуването и поддържането на стопанската дейност. В разгорялата се след това
дискусия бе повдигната за пореден път темата за разпродаването на производствени сгради на
нефункциониращите вече предприятия и на прилежащите към тях парцели. Констатацията е, че за
много от имотите Съюзът на слепите все още няма уредени документи за собственост, поради това че в
годините на социализма земите са били буквално подарявани на ССБ - без каквато и да била
прилежаща документация. Освен този факт голяма пречка за разпродаването на неизползваните земи и
сгради е тяхната нефункционалност. Дори при раздробяването на голям участък земя на малки парцели
самата инфраструктура не би позволила те да бъдат продадени поотделно, тъй като не всеки от тях има
достъп до електричество и водопровод. В тази връзка Борислав Лазаров апелира за документално
уреждане на собствеността, а имотите, които няма как да бъдат узаконени като собственост на ССБ,
просто да бъдат отписвани от активите на организацията.
След това финансовият отчет на холдинга за деветмесечието на 2016 г. бе приет.
Следващият въпрос, на който членовете на УС отделиха немалко време, бе информацията за
предприетите мерки по спасяването на предприятието във Варна. В докладната записка от
председателя Васил Долапчиев до Управителния съвет на ССБ се казва, че в случай че и тези действия
не сработят, с голяма болка ще се наложи закриването на тази стопанска единица.
След среща на г-н Долапчиев и г-н Шекеров с управителя на предприятието г-н Калинов през ноември
2016, на която са направени необходимите икономически анализи, са предприети следните мерки:

1. Повишаване на цените на произвежданата продукция средно с 25% от 1.01.2017 г. - установено е, че
цените не са коригирани през последните 5 години. Работната заплата през този период е нараснала
със 78%. Повишени са разходите за материали и други елементи на производството. Как ще реагира
пазарът на подобно действие никой не може да предвиди. Първоначално се очаква остра негативна
реакция от дистрибутурите, но впоследствие надеждите са повишението да бъде прието. Независимо
от крайния резултат, нецелесъобразно е да се продължи производството на загуба. Очакваният
годишен ефект е повишаване на реализацията при запазване на обема с 60-70 хил. лева.
2. След проведена среща с незрящите работници в монтажен цех е взето решение работният ден от
законните 7 часа да стане 8 часа. На тази база ще бъдат преработени трудовите норми, което ще доведе
до завишаване на производителността с 13,5% и респективно намаляване на разхода на труд за
единица изделие.
3. Управителят на предприятието е предприел същата мярка и в бакелито-пресовия цех, където също
се работи на 7 часа поради вредни условия на труд.
"Считаме, че мерките по предходните две точки няма да бъдат атакувани пред Инспекцията по труда,
тъй като решението за спасяване на предприятието е взето на Общо събрание на работниците, за което
е съставен протокол, подписан от всеки от тях."
4. Пореден преглед на трудовите норми и повишаването им за операции, където е възможно.
5. Реализации на икономии от електроенергия - тук икономическата ефективност ще се търси в две
посоки:
А) приключване на цялостното преустройство на ел. мрежата в предприятието, позволяващо
преминаването към средно напрежение с монтажа на нови електромери, енергоспестяващи
осветителни тела и други. Средногодишните очаквани икономии са в размер на 6-7хил. лева;
Б) реализиране на положителен резултат чрез префактуриране на ел. енергия на наемателите в резултат
на договорена изключително добра цена от ССБ и Холдинга за цялата система. Очакван икономически
ефект - 10-12 хил. лева.
6. Повишаване на допълнителното заплащане от наемателите за ползване на паркоместа. В годишен
порядък икономическият ефект е 13-14 хил. лева.
Управителят г-н Калинов води преговори с фирма ITU "ИСПРАКОНТРОЛС - България" ЕООД Пловдив. Техни представители са посетили предприятието в края на месец ноември. Те са дали
положителна оценка за помещението, в което ще бъде организиран монтажът на техните изделия.
Също така са водени разговори за прехвърляне на производството на някои пластмасови и бакелитови
малограмажни детайли. Коментирани са предложените от наша страна цени за работа на ишлеме и са
приети на първо четене. За направените констатации представителите на фирмата ще докладват в
централата в Италия и до началото на месец февруари на 2017 г. ще има окончателен резултат дали ще
бъдем одобрени за партньор. От направените разчети по норми на възложителя за производството в
началния етап ще бъдат необходими 5 работници. Управителят на предприятието смята да поеме
завишения обем работа с наличния персонал, с което ще уплътни работното му време в максимална
степен и ще доведе до завишаване на годишния обем произвеждана продукция със 100-120 хил. лева.
Членовете на управителния съвет ще бъдат информирани за резултатите от предприетите мерки през
месец април 2017 г., когато предстои приемане на годишния отчет за дейността на "Успех Холдинг
ССБ" ЕООД.
Материалът беше приет, след което заседанието пристъпи към разглеждане и обсъждане на
финансовия отчет на почивните бази на ССБ за деветмесечието на 2016 година.
По решение на УС дейността на почивните бази и финансовите им резултати ще бъдат разглеждани
два пъти годишно с цел вземане на управленски решения за подобряване на тяхната икономическа
ефективност.
През последните 10 години в трите почивни бази са извършени основни ремонти и преоборудване на
обща стойност 3,3-3,5 млн. лева. Тази политика ги позиционира по нов начин на пазара. От
амортизирани и непригодни за съвременен туризъм обекти Съюзът успя да ги превърне в хотели,
отговарящи на категории две-три звезди с изключение на площта на стаите и баните. Днес те са
подходящи за нисък и среден клас по платежоспособност туристи.
Разгледани поотделно, данните за всяка една от почивните бази сочат, че:

В хотел "Хоризонт"
1. Преодолян е чувствителният спад на клиенти през 2015 г. в резултат на кризата в отношенията
България - Русия. Възстановено е нивото от 2014 г. с малък ръст от 5%.
2. Променена е структурата на клиентите. Ползващите преференциални цени, работещи в системата на
ССБ, са нараснали спрямо предходните периоди средно с 52%. Този факт от една страна е
положителен, тъй като подобрените условия са повишили интереса за почивка на наши членове и
служители в базата. Отрицателната му страна обаче се изразява в намаляване на приходите от леглата,
ако бъдат продадени на свободния пазар. Понесената загуба от хотел "Хоризонт" от преференциални
цени за 2016 г. възлиза на 39 хил. лева.
3. Постигнатата запълняемост на базата за периода юни - септември представлява 80% от тази, към
която трябва да се стремим (7 хил. леглодни).
Според тази извадка от отчета излиза, че базата е на загуба от почиващите на преференциални цени предимно незрящи клиенти и техните придружители. Вярвам, повечето от читателите ни ще се
съгласят, че именно с тази цел някога са изградени почивните бази на ССБ - да могат незрящите хора
да почиват преференциално в тях и да се чувстват комфортно. Освен това дори понастоящем повечето
организации, фирми и институции, разполагащи със собствени обекти за почивка, предоставят
преференциални условия на своите служители и членове.
На езика на счетоводството сумата от 39 000 лева е реална загуба от почиващите на преференциални
цени незрящи, но на човешки език тази констатация звучи някак цинично.
Пакетните цени през 2017 се завишават както за външните клиенти, така и за съюзните членове и
служителите в системата на ССБ.
В почивна база "Релакс"
На основание решение на УС на ССБ в почивна база "Релакс" - Шипковски минерални бани, през
есента на 2015 г. започна основен ремонт на цялата хотелска част, който приключи в края на май 2016.
Общата стойност на ремонта възлезе на 235 хил. лева.
Въпреки това, анализите показват по-голяма запълняемост на легловата база в сравнение с предходния
период.
Резултатът от дейността на ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани за деветмесечието на 2016
година е счетоводна печалба в размер на 19 579 лева.
В почивна станция "Поп Харитон"
От анализите в отчетния материал е видно, че резултатът от дейността на Почивна станция "Поп
Харитон" - Дряново за деветмесечието на 2016 година е счетоводна загуба в размер на 4 313 лева.
В разгорялата се около темата дискусия отново прозвуча многократно репликата за несъвместимостта
на социалната политика с бизнеса и множество полушеговити предложения да се забрани на слепите
да почиват през активния сезон. Но цифрите са си цифри и отчетът беше приет.
Следващият материал, предложен на вниманието на членовете на УС, бе докладна записка от Васил
Долапчиев относно определянето на правилата, цените и графиците за преференциални клиенти в
почивните бази на ССБ за 2017 година. Предложеният документ бе подложен на гласуване по раздели.
Крайният му, влязъл в сила, вариант публикуваме отделно, но от подхвърлените на предното
обсъждане полушеговити предложения изкристализира и решението на УС почивната база в Обзор да
се предлага само на свободния пазар през активния туристически сезон на 2017. Условията, графиците
и цените за почивка в ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани през 2017 г. ще бъдат публикувани в
брой 2 на списание "Зари".
Обсъжданията на промени в Устава на ССБ бяха отложени за следващо заседание на управителния
съвет.
Приета бе и информацията за проведен шахматен турнир с българско участие в Румъния, както и за
държавното първенство по шахмат за жени.

Без коментари бе приет отчетът на Контролния съвет за извършени проверки в РСО Русе, РСО
Силистра, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна и "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна и ТСО Лом
при РСО Монтана.
При последната от тях е установено, че при изготвянето на списъка за установяване на действителната
бройка съюзни членове председателката на ТСО Лом г-жа Гана Бонева и нейният сътрудник г-жа
Бойка Томова, претендирайки за по-висок хонорар, са постъпвали с престъпна небрежност. От
всичките 28 листа на списъка само един е без допусната грешка. Това е един фалшифициран първичен
документ с невярно съдържание. Председателката не е упражнила никакъв контрол, което е нарушение
на Устава на ССБ и по смисъла на Наказателния кодекс е съучастие в подготовката на документ с
невярно съдържание с цел лично облагодетелстване. Тези обстоятелства, както и други наблюдения
върху тяхната дейност налагат следните препоръки:
1. На основание констатациите на ревизията и по смисъла на чл. 308 от раздел "Документни
престъпления" на Наказателния кодекс на г-жа Бойка Томова - сътрудник на ТСО Лом, да бъде
прекратен гражданският договор с РСО Монтана, считано от 1.11.2016 година.
2. На основание констатациите на ревизията и в нарушение на чл. 313 от Наказателния кодекс на г-жа
Бонева - председател на ТСО Лом, да се наложи наказание "Предупреждение за уволнение" от
длъжността председател на ТСО Лом.
От направените проверки в РСО Русе и РСО Силистра комисията констатира, че се спазват
вътрешносъюзните нормативни документи, ЗС и другите указания, отнасящи се до финансовата и
организационната дейност.
Проверката, която комисията е извършила в "Успех ССБ" ЕООД - Варна, е извадкова и не обхваща в
пълнота дейността на предприятията. Ръководството полага грижи на добър стопанин към повереното
му имущество и усилия за създаването на предпоставки за производство и реализация на продукция на
фона на сложната икономическа обстановка в страната.
Управителният съвет на ССБ взе решение да награди със сребърна значка директора на ЦСРИ София
г-н Йордан Младенов по повод навършването на кръгла годишнина.
Със златни значки УС удостоява дългогодишните работнички от "Успех" Варна - Миролюба Андонова
с 46-годишен стаж и Сашка Мечкарова с 47-годишен стаж, във връзка с тяхното пенсиониране.
С медал за особени заслуги Съюзът на слепите удостоява кмета на Монтана Златко Живков за неговата
съпричастност и отзивчивост към проблемите на невиждащите хора.
С това последното за 2016 г. заседание на Управителния съвет на ССБ изчерпа дневния си ред и бе
закрито.
Марина ПЕТКОВА

Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година

Управителният съвет на ССБ определи кръга на лицата, които могат да ползват преференциални цени
при отдих в почивните бази на ССБ, както следва:
А) Членове на ССБ и техните семейства.
Б) Лица с намалена работоспособност 71-100% вследствие на увреждане на зрението, нечленуващи в
ССБ, и техните семейства.
В) Членове на ССБ с техен придружител (не член на семейството), когато членът на ССБ е с намалена
работоспособност 90 и повече процента.

Г) Служители в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД (дъщерните му дружества и клонове) и техните
семейства.
Д) Служители на Центровете за социална рехабилитация и интеграция на ХЗУ в градовете София,
Перник, Габрово, Шумен, Варна, Сливен, Бургас, Кърджали, Добрич, Русе, Силистра и техните
семейства.
Е) Консултанти-офталмолози към ТЕЛК и техните семейства.
Ж) Деца с увредено зрение 71-100%, установено от оторизиран медицински орган, нечленуващи в
ССБ, заедно с техните зрящи родители.
З) Служители в ЦУ на ССБ и техните семейства.
И) Служители във НЦРС - Пловдив и техните семейства.
Й) Хора с друг вид увреждания, имащи право на интеграционна добавка за балнеолечение и
рехабилитация по чл. 28, ал.1 от ППЗИХУ.
K) Под семейство да се разбира: съпруг, съпруга и деца до 18-годишна възраст.
Заявки за индивидуални и групови почивки в базите се правят както следва:
- хотел "Хоризонт", Обзор - до 30.04.2017 г. за организирани групи; до 31.05.2017 г. за индивидуални
посещения;
- ПС "Релакс", Шипковски минерални бани - до 31.03 за групови и индивидуални посещения;
- ПС "Поп Харитон", Дряново - до 31.03 за групови и индивидуални посещения.
Резервацията се прави в почивните бази по е-mail, телефон, факс, поща или директно на място. Тя
трябва да съдържа: период на почивката, брой лица (пълнолетни и деца), ползвани услуги, телефон и
e-mail за обратна връзка. След получаването на клиентската заявка тя се вписва в резервационната
книга или в резервационния модул на системата в базата, след което се уведомява клиентът, че същата
е приета.
Потвърдената заявка за резервация в базите в Обзор и Дряново следва да се заплати при настаняването,
като председателите на РСО носят отговорност за групите.
Отговорност на клиента е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли в
потвърждението са верни.
Преференциалните клиенти са длъжни преди настаняване да представят служебна бележка по образец.
Тя се издава от:
- председателите на РСО;
- председателя на ССБ;
- управителя на НЦРС - Пловдив.
В случай че лицето не представи до момента на ползването на услугите служебна бележка, същото
доплаща при настаняване разликата до цените за външни клиенти. При отказ да доплати - управителят
не го настанява.
Базата си запазва правото да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства
(природни бедствия, авария и други) по независещи от нея причини и не носи отговорност за това.
Преференциалните клиенти ползват основно пълна пакетна цена при почивка в трите бази, включваща
нощувка, закуска, обяд, вечеря, ДДС, курортна такса, паркинг и безжичен интернет. Клиентите на
хотел "Хоризонт", Обзор и ПС "Релакс", Шипковски минерални бани могат да ползват и фитнес уреди.
Други условия е възможно да се договарят с управителя на базата само за групи, свързани с
организационни мероприятия на ССБ.
В случай че, освен придружителя, преференциалните клиенти са придружавани от пълнолетни деца и
техните семейства - внуци или други роднини и приятели, заплащат за тях цена за външни клиенти.
Организирани групи от 40 и повече души ползват следните допълнителни преференции и в трите бази:
- Ръководителят не заплаща храна и спане по време на целия си престой. В случай че ръководителят е
правоимащ по чл. 28, ал. 1 от ППЗИХУ, не се възползва при първо посещение от това си право. Когато
ръководителят ползва придружител, последният заплаща за престоя си ползваните услуги. Тези
правила се прилагат целогодишно за ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани и ПС "Поп Харитон" Дряново. За хотел "Хоризонт" се прилагат в периодите от 1.04 до 31.05 и от 1.09. до 20.12.2017 година.
- При минимум 7 пълни пансиона управителите на всяка база организират една празнична вечер.
- Когато зрящи родители придружават незрящо дете, и двамата ползват правата на член на ССБ. Те

предоставят документ за детето от оторизиран медицински орган, удостоверяващ степента на загуба на
зрение - 71 до 100%.
- Определените цени не са валидни по време на национални и църковни празници и промоционални
пакети!
Графици и цени за почивка в хотел "Хоризонт" - Обзор през 2017 година
От 1.06 до 31.08.2017 г. хотел "Хоризонт", Обзор ще бъде предложен на свободния туристически
пазар. При наличие на свободен капацитет същият може да се предлага на преференциални клиенти
при пакетна цена от 36 лева.

График за почивка на преференциалните клиенти:
І смяна - 1.09. - 5.09.;
ІІ смяна - 6.09. - 10.09.;
ІІІ смяна - 11.09. - 15.09.;
ІV смяна - 16.09. - 20.09.;
V смяна - 21.09. - 25.09.;
VІ смяна - 26.09. - 30.09.
Цена за периода 1.09. - 30.09. - 32 лева.
В периодите 1.04. - 31.05. и 1.10.- 20.12. при посещение на почивната база от преференциални клиенти
цената е по договаряне с управителя.
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.
Пакетната цена включва: нощувка, закуска, обяд (супа, основно, десерт), вечеря (салата, основно,
десерт).
Цени и условия за деца, ползващи услугите на почивната база:
- Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител - безплатно настаняване за нощувка, при
заявка на храна - 12,00 лева.

- Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая - нощувка 12,00 лв., храна -12,00 лева.
- Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.
- Цена за ползване на самостоятелна стая - плюс 10,00 лева.
Условия и цени за почивка в ПС "Поп Харитон", Дряново
Преференциалните клиенти се настаняват по предварителна резервация и съобразно запълнеността на
базата.
Настаняването по стаите се извършва след 14.00 ч. в деня на пристигането, а освобождаването на
стаите в деня на заминаването се извършва до 10.00 часа.
Пакетната цена включва: нощувка, закуска, обяд (супа, основно, десерт), вечеря (салата, основно,
десерт).

Цени за сезон 2017 г.:
За периодите 1.03.-31.05. и 15.10.-15.12.:
Пакетна цена за индивидуални посещения:
- за престой до 5 дни - 38,00 лв.,
- за престой над 5 дни - 35,00 лева.
Пакетна цена за групови посещения:
- за престой 1 ден за група от 10 до 30 човека - 36,00 лв.,
- за престой 1 ден за група над 30 човека - 35,00 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група от 10 до 30 човека - 34 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група над 30 човека - 33,00 лева.
За периода 1.06-14.10. (активен сезон):
Пакетна цена за индивидуални посещения:
- за престой до 5 дни - 33,00 лв.,
- за престой над 5 дни - 30,00 лева.
Пакетна цена за групови посещения:
- за престой 1 ден за група от 10 до 30 човека - 32,00 лв.,

- за престой 1 ден за група над 30 човека - 31,00 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група от 10 до 30 човека - 30,00 лв.,
- за престой 2 и повече дни за група над 30 човека - 29,00 лева.
- цена за ползване на самостоятелна стая - плюс 10,00 лева.
Цени и условия за деца, ползващи услугите на почивната база:
- Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител - безплатно настаняване (нощувка ), при
заявка на храна - 12,00 лева.
- Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая - нощувка 12,00 лв., храна -12,00 лева.
- Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.
Всички други цени за преференциални клиенти се определят със заповед на председателя на ССБ,
отчитайки определената пакетна цена.

10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

На 11 декември 2016 г. Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" отбеляза първия си
кръгъл юбилей. Общото събрание на федерацията се проведе в почивната станция "Поп Харитон" в
Дряново. В него взеха участие председателите и представители от всички спортни клубове на хората
със зрителни увреждания от страната.
Мероприятието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от трагедията в Хитрино, която
се беше случила предишния ден и бе потресла цялата страна.
Учредяването на федерацията се е състояло точно на същата дата през 2006 г. с участието на
немногобройните по онова време спортни клубове. За изминалите 10 години числото им нараства от
десетина-дванайсет до 29 понастоящем. Благодарение на сериозната работа на регионалните
организации и стремежа им да популяризират спорта сред незрящите хора бе създадена и развита една
обширна клубна мрежа, покриваща територията на цяла България. Учредяването на спортната

федерация към Съюза на слепите през 2006 г. спомогна и за обособяването на хората със зрителни
увреждания като отделна група с индивидуални потребности сред останалите хора с увреждания, както
и за популяризирането и налагането на специфичните видове спорт за тях в национален мащаб.
Първите стъпки на новоучредената федерация не й се отдават лесно. Цели 6 години са били
необходими, докато тя получи спортна лиценз. Това се случва на 28 март 2012 г., което дава тласък на
развитието й.
Започва редовно провеждане на различни мащабни спортни прояви като държавни първенства в
различните видове спортове, практикувани от невиждащите хора.
В международен план обаче за изминалото десетилетие единствено голбалът и шахматът имат своите
значими участия и достижения. През 2014 бе възродено и проведено държавното първенство по лека
атлетика. По инициатива на спортен клуб "Витоша" бяха въведени и два нови вида спорт за незрящи шоудаун и стрелба с лък. От 2009 г. спортната табла се наложи като активно практикуван вид спорт и в
момента редовно се провеждат държавни първенства. През 2008 бяха закупени маси и бе проведено
обучение по канадска борба - един изключително подходящ спорт за хора със зрителни увреждания,
особено за тези от тях, които могат да се похвалят със здрави мускули.
За изминалите 10 години едно от най-добрите ни постижения е бронзовият медал на най-добрия ни
шахматист Расим Низам, завоюван на световните игри в Сеул през 2015 година.
От основаването си до днес федерацията е провела над 50 държавни първенства в различните видове
спорт. Много от спортните клубове вече организират държавни първенства с нейно съдействие.
Водещи сред тях са СК "Витоша" - организатор на повече от 15 държавни първенства, СК "Доростол" домакин на 3, СК "Бялата лястовица", СК "Плевен", СК "Феникс", СК "Пауталия спорт - 2005" и СК
"Светлина". Организираните по места клубни и междуклубни турнири наброяват средно годишно над
100 спортни прояви при средно участие над 1500 човека. За изминалото десетилетие са провеждани
средно над 50 туристически похода за година с над 1000 участници.
Естествено, зад тези данни стоят освен огромно желание и ентусиазъм и немалко финансови средства.
За 10 години от федерацията, спортните клубове и Съюза на слепите са усвоени средно около 100 000
лв. на година.
Една от основните цели на федерацията е намирането и осигуряването на адекватно финансиране,
както и издирването и приобщаването на учениците и младежите към сериозно спортуване. Особено
внимание предстои да се обърне на сформирането на национални отбори по шоудаун и стрелба с лък.
Ще се работи активно по въвеждането на нови, непрактикувани досега у нас спортове като боулинг и
стрелба с пушка за незрящи.
Друга основна задача на федерацията, по която вече се работи активно, е България да бъде домакин на
широкомащабен спортен форум. Надеждата е през 2018 г. да успеем да организираме европейско
първенство по шахмат, което не се е случвало у нас.
Освен участниците на тържественото общо събрание на федерацията присъстваха и много гости. В
приветствието си председателят на ССБ Васил Долапчиев отбеляза създаването на спортните клубове
и обединяването им в спортна федерация като едно от най-сериозните достижения и един от
най-успешните проекти на Съюза на слепите в България.
По решение на Управителния съвет на ССБ г-н Долапчиев връчи на Федерация "Спорт за хора със
зрителни увреждания", в лицето на нейния председател Иван Янев, почетния знак на Съюза. С
почетната статуетка бе удостоен и спортен клуб "Витоша" като един от първите и най-активни клубове
в страната с вече 15-годишна история.
Други официални гости на мероприятието бяха г-жа Деница Вачкова – заместник-кмет на Дряново, г-н
Емил Киселков – директор на комплекс за социални услуги към община Дряново и човек силно
ангажиран морално с проблемите на невиждащите хора, г-н Асен Алтънов – председател на РСО
София, г-н Донко Ангелов – директор на предприятие "Успех" София и в качеството му на изявен
спортист в недалечното минало, Доброслав Илиев – управител на туристическата фирма, която винаги
оказва съдействие на федерацията, както и един от доайените на спорта сред невиждащите г-н Спас
Карафезов.
Всички гости и участници бяха наградени с юбилейни символи на федерацията, включително и
редакцията на списание "Зари" като медия, която редовно отразява големите спортни прояви. С
почетен плакет бе удостоена община Дряново в лицето на г-жа Вачкова.

След официалната част участниците в Общото събрание пристъпиха към своята работа. Обсъдени и
приети бяха отчетът за дейността и финансовият отчет на федерацията за 2016 г., отчетът на
Контролния съвет, както и държавният и международният спортен календар за 2017.
Ръководството на федерацията се старае винаги своевременно да информира председателите на
спортните клубове за предстоящи големи спортни прояви, в които наши състезатели могат да вземат
участие. Кои от тях биват включвани става по преценка на ръководството на федерацията, тъй като се
вземат предвид и поведенческите качества на състезателите извън спортната проява.
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" ще кандидатства за финансиране на пет вида
спорт пред Министерството на младежта и спорта – голбал, шахмат, шоудаун, лека атлетика и стрелба
с лък. Що се отнася до спортната табла и спортния риболов - възможност за кандидатстване за
финансирането им липсва и за провеждането на държавни първенства ще се търсят пари чрез проекти
или спонсорство.
По международния спортен календар държавата финансира европейски, световни и олимпийски
състезания. Заедно с приемането на бюджета на федерацията, общото събрание прие държавния и
международния спортен календар.
В последната точка "Разни" бяха обсъдени различни текущи проблеми, отнасящи се до спортния живот
на незрящите и някои задачи, които федерацията си е поставила. Стигна се до мнението, че
председателите на спортните клубове трябва да са хора, непосредствено занимаващи се със спорт и
дори способни да обучават и тренират настоящите и бъдещи незрящи състезатели. Необходимо е да се
набляга на индивидуалните спортове, официално признати за параолимпийски.
След това честването на десетгодишния юбилей завърши с приятен банкет и много музика и танци достоен финал на един рожден ден.

Марина ПЕТКОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Кюстендил

Два месеца от живота на териториалната организация
13 ноември е Международният ден на слепите хора и Денят на добротата. Това е рождената дата на
френския благородник Валентин Аюи, който полага основите на световното обучение на слепите и
основава в Париж първия в света интернат за слепи.
Териториалната организация на слепите в Кюстендил под ръководството на нейния председател
Стефанка Янкова с помощта и на Динко Даскалов отбеляза този ден в ресторант "Инджой" с обяд, на
който председателката запозна хората с живота на Валентин Аюи и неговите заслуги да стане животът
на слепите хора по- достоен.

На 29 ноември 2016 Управителният съвет на организацията ни начело със своя председател организира
страхотна екскурзия до Дряново с цел разглеждане на района около Дряновския манастир. Това е
много очарователно място с няколко интересни забележителности и много богата история. Автобуса
тръгна в 6,30 часа сутринта от Кюстендил и до обяд беше в хотел "Поп Харитон". Групата се нахрани в
ресторанта и в 14 ч. тръгна на поход към пещерата "Бачо Киро". Тя се намира край Дряновския
манастир "Свети Архангел Михаил" в подножието на дълбок пролом. Пътят дотам е леснодостъпен и
красотата на природата наоколо омая всички.

Достигнахме до пещерата, влязохме вътре с екскурзовод, която ни разказа за историята на пещерата.
Направиха се много снимки, някои се изкачихме и до близката крепост.
На връщане разгледахме най-голямата забележителност на района - Дряновския манастир "Свети
Архангел Михаил". Той е разположен сред живописния пролом на Дряновската река, ограден с високи
варовикови скали като недостъпни стени на крепост.
Всички запалихме свещичка за здраве в църквата, купихме си по нещо за спомен и се прибрахме в
хотела. Вечерта премина с официална вечеря, смях и забава.
Каква беше изненадата ни, когато сутринта погледнахме през прозореца и видяхме красивата зимна
приказка навън! През нощта беше навалял тих сняг и всичко изглеждаше бяло и девствено. Много
доволни от прекараното време тръгнахме от станцията и спряхме на комплекс "Етъра" в Габрово.
Натрупалият сняг не ни даде възможност да го разгледаме добре, но си дадохме дума това да стане
догодина.

Следващото събитие за нашата организация бе участието ни в честването на 3 декември Международния ден на хората с увреждания, което се състоя в читалище "Братство" - Кюстендил,
организирано от Основната организация на инвалида. Нашата председателка Стефанка Янкова
поздрави присъстващите. Мъжката ни фолклорна група "Демос" (Милчо Порожанов, Александър
Костов, Митко Стоилков, Емил Недялков, Румен Васев) изпълни песните "Ангелина оро води" и
"Кальо, Калино девойко", а дует "Синхрон" (Милчо Порожанов и Йорданка Испорска) песента "Фати
се, Бое мори, на оро". Мелодиите се харесаха на всички и в залата се изви дълго хоро.

Посланията на този ден са различни, но той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите
на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговите индивидуалност и лично
достойнство, а не върху увреждането му.
22 декември бе денят, в който предпразнично приключи дейността на организацията ни за 2016 година.

Това се случи със заключителния коледен и новогодишен банкет в ресторант "Дорис". Традиция за
нашата организация е той да бъде открит от кмета на община Кюстендил г-н Петър Паунов.
Градоначалникът поздрави хората, като пожела здраве и късмет на тях и техните семейства.
Тържествени думи поднесоха и регионалният ни председател г-н Борислав Лазаров, както и
председателят на териториалната организация Стефанка Янкова.

Нашият съгражданин Радостин Димитров, който работи в сладкарници "Неделя" дари за трети път
огромна торта за празнуващите.
Последваха много наздравици и музикални поздрави. Песни изпълниха Милчо Порожанов,
Александър Костов, дует "Синхрон" и Стойка Иванова. Имаше много хора и танци. Вечерта завърши с
няколко бутилки шампанско от г-н Александър Костов, с които той почерпи за новия си внук.
През този двумесечен период празнувахме заедно и рождените дни на хората от нашата организация,
но бе толкова богато на мероприятия, че не е възможно да се опише всичко.
Кънка ВИТОВА

Силистра

На 2 декември 2016 УС на РСО Силистра проведе мероприятие по случай 95-годишния юбилей на
ССБ и по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания. В мероприятието взеха
участие 40 души от организацията ни, много гости от Дулово и Тутракан, както и

вокално-инструментална група "Чар" и дует "Обич" към Народно читалище "Доростол 1870" Силистра, които изнесоха богата празнична програма. Проведена бе викторина, посветена на
95-годишния юбилей, с много награди. Представено бе най-доброто авторско стихотворение,
посветено на Международния ден на хората с увреждания, изпълнено от Здравка Георгиева. Имаше и
малко драматично произведение - "Свекървата с трите снахи", изпълнено от Веска Стоянова, Елка
Михайлова, Славка Томова и Руска Маринова, с което те изобразиха епизод от живота. Мария Пенева
изнесе рецитал от стихотворения. Накрая председателят на РСО Силистра Петранка Стоянова
благодари от името на управителния съвет на всички, които участваха активно в проведените
мероприятия в чест на юбилея на Съюза на слепите в България.
Петранка СТОЯНОВА

Добрич

Новогодишен подарък от тандема Пенчо Иванов и Генчо Златев
На 13 декември 2016 година в залата на НПО "ХобиСклуб" имахме удоволствието да се насладим на
авторския моноспектакъл "Вечният жътвар" на добричкия адвокат Пенчо Иванов, посветен на
136-годишнината от рождението на Йордан Йовков. В разстояние на час и половина авторът рецитира
наизуст 124 куплета от поезията на Генчо Златев и изпълни артистично два разказа от последната си
книга "Брачни одисеи - преживяно и пресъздадено от един адвокат". С театрална постановка на откъси
от романа си "Болката любов", посветен изцяло на любовта му към Добруджа и добруджанци, адвокат
Пенчо Иванов ни върна 70 години назад във времето, когато Добруджа е била под румънска власт. Той
направи поетичен и прозаичен разказ на живота на българина тогава и в днешно време. Определено
мога да заявя, че адвокат Иванов докосна сърцата на всички, накара ни да усетим и болка, и радост,
както и да се смеем от сърце. Затова многократно бе прекъсван от аплодисментите на публиката. Да е
жив и здрав и да не ни забравя!

Иван ТОДОРОВ
За една борбена юбилярка
Марийка Атанасова е родена на 22 декември 1946 година. Израства в многолюдно семейство. Имала е
весело и щастливо детство, заобиколена от братя, сестри и братовчеди. През 1972 г. намира своята
половинка в живота. Раждат им се дъщеря Славка и син Емил. Вече има и внуци – Мия и Светлозар. За
съжаление тя е вдовица от 1983 година.
Марийка има оплаквания от зрението си още от 15, 16-годишна възраст. Едновременно с това намалява
и слухът. Сензорните заболявания се развиват паралелно.
От 1966 г. работи в ТПК "Мир" като книговезец. Когато поредното решение на ТЕЛК й дава 100%

намалена работоспособност с чужда помощ, тя напуска работа. Отдава се основно на грижите около
децата. Стреми се да не им липсва нищо. Обгражда ги с любов и внимание. Обича да кулинарства.
Ежедневно готви интересни и вкусни ястия. Често носи в клуба домашно приготвени баници или
сладки. В кулинарните конкурси винаги е на едно от първите места. Друго нейно хоби е плетивото.
Предпочита да прави бебешки дрешки, които подарява на свои близки и приятели.
Марийка Атанасова членува в нашата организация още с учредяването й през 1998 година. Първите
десетина години бе член на териториалния съвет. Тя е включена и в състава за автентичен фолклор.
Участва във възстановките "Седянка", "Лазаруване" и други. Тя е част и от спортен клуб "Устрем".
Обикновено се включва в лекоатлетическите състезания. Бягането, спортното ходене, хвърлянето на
копие и дългият скок са нейните запазени марки. Винаги взима златни медали, когато участва в този
тип надпревари. Общо в годините е извоювала 29 медала.
Марийка е отговорен човек. Поемайки задължение, винаги се стреми да го изпълни. Тя е борбена и е
пример за устояване на несгодите, които ни поднася понякога животът. Радваме се, че е сред нас. От
все сърце й желаем по повод 70-годишния юбилей здраве, щастливи мигове и нека се радва на малките
нещица, защото един ден, като се обърнем назад, ще видим, че те наистина са били големи.
Честит 70-годишен юбилей, мило момиче! Да сме живи и здрави всички, за да отбележим и стотния ти
рожден ден!
Калинка КОВАЧЕВА

Горна Оряховица

Срещите с приятели сгряват сърцата
Юбилейната за ССБ 2016 година отбелязахме с интересни срещи и събития.
По инициатива на Сдружение "Човещина" организирахме представяне на "Велико Търново в
калейдоскопа на времето" - новото произведение на Павлина Владева - вицепрезидент на Лайънс клуб
"Велико Търново - Царевец" и наш дългогодишен приятел. С книгата се запознахме предварително и
на авторката зададохме интересни въпроси. На срещата присъстваха дами от Лайънс клуба - проф.
Маргарита Тодорова - президент, Марияна Маринова и Галя Чохалиева - от Историческия музей в
Горна Оряховица. Участниците в срещата почерпи Ани Ахмед, също от Лайънс клуба. Със съгласието
на авторката изпратихме екземпляр от книгата в Звукозаписното студио на ССБ. Дискът вече е готов и
ще стигне до читателите на фонобиблиотеката. Книгата е сборник от статии, свързани с бита,
традициите, икономиката и политическия живот на великотърновци за продължителен период от
време. Благодарим на нашите приятели и им желаем здраве и творчески успехи!

Катя КРЯЖЕВА
25 години дамска вокална група "Перуника"
В навечерието на Международния ден на хората с увреждания дамската вокална група "Перуника" към
ТСО на слепите в Горна Оряховица отпразнува своя 25-годишен юбилей. Групата се представя
предимно с обработен фолклор, но пее и стари градски песни. През годините дамите от вокалната
група са пели под ръководството на няколко известни горнооряховски музикални творци - Ганчо
Михов, Ваня Попова, Стефан Манев, Величко Димитров.
Повече от пет години групата се ръководи от Димитър Евтимов.
ДВГ "Перуника" ежегодно участва на международния фолклорен фестивал "Балкан фолк" във Велико
Търново, както и на републиканските фестивали "Листопад на спомените" във Варна, "Божури" в
Горна Оряховица, а също и на фестивалите в село Орешак, Беклемето, село Обединение, "Фолклорен
извор" - село Царевец и фестивала на старата градска песен "Георги Бейков" в Свищов.
Групата участва и в републиканските фестивали на художествената самодейност, организирани от
Съюза на слепите в България. Носител е на многобройни награди и почетни грамоти.
На юбилейния концерт ДВГ "Перуника" за първи път представи и своята авторска песен, посветена на
Горна Оряховица - "Бяла русалка".
В концертната зала на общинския съвет в Горна Оряховица имахме удоволствието да посрещнем и
нашите приятели от Варна - група "Еделвайс" с ръководител Нели Митева, от Габрово - група за
ритмотерапия "Жар" с хореограф Георги Тошев, от Дряново - вокална група "Росна китка" с
ръководител Даниела Асенова, от Плевен - вокална група "Пей сърце", от Шумен - Тодор Андонов,
Християна Емилова, Антон Донев и Стоянка Господинова, както и специалния ни гост от Велико
Търново Стефан Цонков.
Концертът продължи повече от два часа и достави огромно удоволствие на зрители и участници.
Със съдействието на председателя на РСО Габрово Стефка Пенчева дамите от вокална група
"Перуника" продължиха забавлението заедно с гостенките от Варна в ресторант "Раховец".
Събитието беше отразено от телевизионния канал "Евроком - Царевец" - Велико Търново и в сайта на
Община Горна Оряховица.
Най-искрено благодарим на кмета на общината инж. Добромир Добрев, както и на дамите от Лайънс
клуб "Велико Търново - Царевец" Павлина Владева, Марияна Маринова и Ани Ахмед за оказаното

съдействие при провеждането на юбилейното тържество.
Благодарим и на всички гости, взели участие в концертната програма. Пожелаваме им много успешни
изяви през новата 2017 година!

Катя КРЯЖЕВА
Спортен клуб "Раховец 2011" на 5 години
На 7 декември 2016 година в зала № 2 на Младежкия дом в Горна Оряховица членовете на сдружение
"Човещина" и СКХУ "Раховец 2011" посрещнаха скъп гост - председателя на Федерация "Спорт за
хора със зрителни увреждания", доктора на историческите науки Иван Янев. В началото той подробно
ни разказа за новите спортове, финансирани от федерацията - стрелба с лък и шоудаун, както и за
своите участия в спортната дейност и полета си с парашут.
Спортните въпроси не бяха единствените на тази среща. Присъстващите взеха участие и в дискусия на
тема "Демографската криза в България - причини и възможности за преодоляването й". В експозето си
д-р Янев подчерта, че наличието на средна класа обуславя успешното икономическо развитие на една
държава. Той допълни, че състоянието на трите основни стълба - образование, здравеопазване и
отбрана също влияят на просперитета на държавата. Липсата на средна класа, както и незавидното
положение в трите основни стълба са една от причините за емигрирането на младите хора и ниската
раждаемост в страната ни. Според д-р Янев подобрение би могло да настъпи при тотална смяна на
управляващите, като техните места се заемат от знаещи и можещи млади хора, получили
образованието си в чужбина.
Аргументирани изказвания по темата направиха Маринка Маринова и Радомир Шопов.
На срещата присъства и Миглена Папазова - старши експерт социални дейности в Община Горна
Оряховица.
Накрая отделихме време и за някои от наболелите проблеми, свързани със социалните придобивки на
хората с увреждания.
По стар български обичай разчупихме питка с краве масло, а д-р Янев ни подари авторски книги.
Разделихме се с пожелания за много здраве и нови срещи, като благодарихме на госта за това, че прие
поканата въпреки мразовитото време.

Катя КРЯЖЕВА

ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ За шест гроша по-малко

Спортните коментатори обичат да повтарят две, втръснали до полуда, клишета - "Във футбола няма
стари и млади, а можещи и неможещи" и "Когато отборът печели, треньорът не се сменя". Клишета,
клишета, ама верни, досадни, досадни, ама в белия свят така действат в почти всички области и
резултатите им са в пъти по-добри от нашите.
Признавам си без бой, винаги професионално ме е радвало острото перо на Ангел Сотиров. Нашият
журналистически занаят си е такъв - обича клюката, хиперболизирането и стрелянето по силните на
деня. Но в случая с няколкото поредни изстрела срещу председателя на Националното читалище на
слепите "Луи Брайл 1928" колегата Сотиров просто не улучва мишените. Шестте лева неплатен
членски внос от Снежка Кирчева, Цветанка Попова и Димитър Димитров може и да са досадно
недоразумение, но срещу тях стоят пет-, че и шестцифрени суми, които с управленския си талант г-н
Карафезов ежегодно докарва в бюджета на ръководената от него структура, за да може тя да работи
нормално. На всичкото отгоре имах честта да подържа в ръцете си квитанциите, които категорично
доказват, че и тези 600 стотинки в действителност много добре си лежат в касичката на читалището.
Резултатите, този прекрасен критерий на пазарното общество, също категорично работят за името на
Спас Карафезов. Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" е отлично организирана и
уважавана институция, за нашенската си реалност персоналът е добре обезпечен, развиваните
дейности са многообразни и полезни. С четири-пет думи – успехите на отбора сами говорят за
качествата на треньора. А иначе с г-н Сотиров винаги съм готов да седнем на по чаша старо вино и да
поклюкарим тоя или оня ръководител. Сигурен съм, че след това ще излязат добри фейлетони.
В развитите общества има и едно друго неписано правило, което ми се струва, че е важно да отбележа истински доказалият се мениджър (стига заеманата от него позиция да не е обвързана с мандатност)
има категоричното морално право сам да реши кога да се оттегли и сам да посочи кой да му бъде
наследник. Хората от опит са научили, че не всяка промяна дава положителен резултат и че

приемствеността при промените води до повече устойчивост. В Манчестър Юнайтед и до днес
съжаляват за доброволното оттегляне на сър Алекс Фъргюсън, ако и да е сърдит чичко с непоносим
характер. Съжаляват, защото с него сякаш си тръгнаха и успехите. А пък там, в оня свят, който все ни
се струва по-розов от нашия, почти винаги те оценяват по реалните резултати, а не по сладкодумието.
Но това, разбира се, е прекалено маловажно за сложните ни балкански душевности. Я, да си караме по
юнашки, а успехите кучета ги яли - ще минем и без тях.
Всъщност, ако се погледне реално, отчитайки нараненото достойнство на Спас Карафезов, цялата
история е доста забавна и е съвсем в традицията на журналистическия занаят. Тя вдигна и интереса
към списанието ни, което лично мен ме радва. Единственото нечистоплътно нещо би било, ако зад
критическата добронамереност на Ангел Сотиров стоят интересите на трети лица с апетити към
шефското място в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Амбицията,
предприемчивостта и инициативата са чудесни неща, особено в пазарната реалност. Но играта си има
правила. Когато имаш претенции, не се криеш зад гърба на другите с надежда, че осъществяването им
ще ти бъде поднесено на тепсия. Подготвяш се. И то сериозно се подготвяш. Сядаш си на задните
части, пишеш си CV, в което подробно са отразени управленските ти качества и успехи, драсваш и
една програма за развитието на институцията, която искаш да оглавиш, намираш си съмишленици и
отиваш на избори. Избори! Тази толкова вълшебна процедура за всяко претендиращо за
демократичност общество! Избори, които можеш да спечелиш и да получиш желания пост. Избори,
които можеш и да загубиш и да си тръгнеш с достойнство. Това е честният и почтен начин. Другото се
нарича задкулисие, с което гръмогласно и дръзновено напоследък се борим!
Петър КАЛИНОВ

ОЩЕ КНИГИ Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на
слепите "Луи Брайл 1928"

Алиенде, Исабел:
"Дневникът на Мая" - 8 т.
Апостолова, Божана:
Избрано 2 "Делнична библия" Книга първа (преживени истории) - 4 т.
Избрано 3 "Делнична библия" Книга втора (преживени истории) - 6 т.
Избрано 4 "Малката Божана" (съвременни приказки) - 2 т.
Бегбеде, Фредерик:
"Любовта трае три години" - 2 т.
"Мемоари на един откачен младеж" - 2 т.
Беленски, Бойко:
"Поличба" (исторически роман за Петър Делян) - 6 т.
Белчев, Михаил:
"В полумрака на спомена" - 2 т.
Божинов, Георги:

"Калуня каля" - 8 т.
Госини, Рьоне и Семпе, Жан-Жак:
"Ваканциите на малкия Никол`а" - 2 т.
"Изненадите на малкия Никол`а" - 2 т.
"Малкият Никол`а и приятелчетата" - 2 т.
"Малкият Никол`а и съседите" - 2 т.
"Малкият Никол`а пътува" - 2 т.
"Малкият Никол`а се забавлява" - 2 т.
"Малкият Никол`а си има неприятности" - 2 т.
"Малкият Никол`а тръгва пак на училище" - 2 т.
"Междучасията на малкия Никол`а" - 2 т.
"Щуротиите на малкия Никол`а" - 2 т.
Доер, Антъни:
"Светлината, която не виждаме" - 9 т.
Еко, Умберто:
"Името на розата" - 13 т.
Желев, Владимир:
"Розата" (разкази) - 1 т.
Кръстев, Венелин:
"Петко Стайнов - живот и творчество" - 2 т.
Лекишев, Здравко:
"Сърцето не е самотен бог" (новели) - 7 т.
Луис, Клайв Стейпълс:
"Хрониките на Нарния. Лъвът, вещицата и дрешникът" (приказна повест) - 3 т.
"Справочник за клавишните команди при работа с екранния четец JAWS версия 17.0" - 1 т.
Стойчев, Стефан:
"Дяволът влезе" (Разкази) - 1 т.
Съставител Карабашлиев, Захари:
"Обича ме, не те обича" (нови разкази за любов) - 4 т.
Топалов, Кирил:
"Бъди благословена. Не се сърди, човече" - 5 т.
Юнасон, Юнас:
"Стогодишният старец, който скочи през прозореца и избяга" - 8 т.

ПАЛЕЧКО Милост за врабчо

Малкото птиче
на двора бърбори
и с боси крачета
в снега рови.
Няма тревица,
ни зрънца и водица.
Студено е.
В свойта неволя
то сякаш се моли:
- Има ли трошици
за мойте дечица?
Малко и за мене?...
Гладното птиче
в сърцето ни наднича.
Елена ПОПОВА

ПРИЗНАНИЕ Сесия, посветена на Петко Стайнов

Без преувеличение той беше велик българин не само в музиката и в обществения живот, но и в
чистотата на обществените и човешки отношения. Винаги е отстоявал българския дух в творчеството,
в стотиците срещи и публикации. Като директор на Института по музикознание при БАН от 1948 г. до
1977 г. той полагаше изключителни грижи за развитието на българската музикална култура. Академик
Стайнов не се прекланяше пред официалните власти, когато ставаше дума за българския фолклор, за
неговото изучаване в училищe. Той застъпваше становището, че в общодържавните и местни
фестивали и другите музикални прояви трябва да се застъпват български творби и фолклор. На

различни форуми Петко Стайнов отстояваше ревностно тази теза.
Националните съдържание и характер в музикалното и певческо творчество на Петко Стайнов бяха
предмет на обсъждане и задълбочено виждане в редица доклади на сесията, организирана от Института
за изследване на изкуствата при БАН. Тя се състоя на 23 ноември в големия салон на Академията. Бе
открита от директора на института доц. д-р Емануел Мутафов. Бих искал да спомена, че под това
наименование са включени Институтът по музикознание, ръководен в миналото от Петко Стайнов,
заедно с Центърът по архитектурознание при БАН. Основният доклад прочете проф. д-р Елисавета
Вълчинова Чендова. Авторката е свързана и с фондацията на академик Петко Стайнов. Тя представи
главното в живота и творчеството на юбиляря, неговия принос за българската музика и култура. Проф.
Куюмджиев от пловдивския университет и д-р Диана Дамянова говориха за активното участие на
академика в издирването на народни песни в цялата страна и неговото съдействие за подкрепа на
сътрудниците му. Проф. д-р Румяна Каракостова, която беше водеща на сесията с проф. Ченкова,
обрисува периода, през който Петко Стайнов става първия директор на националната опера през 1943
година. Ученият музиколог проследи развитието на българската опера от самото начало, когато са
поставяни опери в България. Операта е давала своите представления в Народния театър. Петко
Стайнов е увеличил творческия състав. Привлякъл е изпълнители и режисьори от чужбина. Наред с
българските творби е поставял с успех Вагнер.
Доцент д-р Росица Тодорова от СУ направи интересен анализ, свързан със слепотата на академика. Тя
проследи отделни моменти от творчеството му и застъпи схващането, че загубата на зрението има
определена роля. Според нея слепотата е стимулирала развитието на таланта на композитора. За
популярните "Тракийски танци" в полето на диалога "традиция - съвременност" докладва проф. д-р
Емилия Коларова от НМА. Доц. Марияна Булева илюстрира етоса, патоса и логоса на звуковата
повторност в хоровите балади на Петко Стайнов. Доц. д-р Росица Драганова представи творчеството
на Петко Стайнов в учебниците по музика - практика и интерпретации. Авторката подчерта празнотата
в новите издания за изучаване на музика през последните години. Според нея Петко Стайнов и другите
големи български композитори трябва да бъдат познати на младото поколение.
Хоровият диригент и сътрудник на института д-р Галина Луканова информира за дешифрираните
творби на Петко Стайнов от брайл в периода 2000-2015 година. В нейното изложение бе споменато
няколко пъти името на члена на настоятелството на НЧС "Луи Брайл 1928" г-жа Керанка Милушева.
Тя и композиторът Луканов преглеждаха брайловите ръкописи на академика и откриха непубликувани
досега песни.
Учените от Академията изразяваха своите уважение и признателност към големия български
композитор. Ние имаме не по-малко основание да се гордеем с тази изтъкната личност и човек. Той
винаги е заемал централно място в нашето дело. През 1928 г. заедно с други будни слепи хора писатели и преподаватели от Института за слепи, основава Националното читалище и става негов
първи председател до 1945 година. На VІ съюзен конгрес през 1971 г. единодушно е удостоен със
званието "Почетен председател" на организацията. Петко Стайнов винаги е бил духовен пример за
всички, които са вървели по пътя на образованието, изкуството и интелектуалните професии. Аз имах
щастието да го познавам отблизо. Общувал съм с него и семейството му. Съхранил съм скъп спомен за
благата и усмихната негова съпруга. Тя му създаваше условия за творчество и заместваше очите му.
Трудно преживя нейната загуба. Крепеше го работата в Института по музикознание и участието му в
музикалния и обществен живот на България. Петко Стайнов почина през месец юни 1977 година.
Поклонението беше във фоайето на зала "България". Хиляди хора се стекоха. Сред тях беше Тодор
Живков с дъщеря си Людмила. Българската общественост се прощаваше с големия творец и човек. Бих
искал да завърша с думите на Иван Вазов - "а моите песни все ще се четат. Те са жив отклик на духа
народен...". Музиката и песните на Петко Стайнов ще се изпълняват и в бъдеще. Ще останат живи
обичта му към Отечеството и яркият пример за подражание за неговите братя и сестри по съдба.
Спас КАРАФЕЗОВ

