ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ XVII Национално общо събрание на пълномощниците на
ССБ

Второ заседание
На 25 и 26 май в почивна база "Поп Харитон" - Дряново пълномощниците от XVII Национално общо
събрание на ССБ проведоха своето второ за мандата заседание.
От 57 избрани пълномощници присъстваха 54, като седем от десетте отсъстващи бяха представлявани
от седемте резервни пълномощници, избрани в техните региони. По този начин необходимият кворум
бе налице. След като избраха преброителите, нашите "народни представители" пристъпиха към
работата си по предварително обявения дневен ред:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на Съюза на слепите в България през 2016 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2016 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2017 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през 2016 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2016 г.
7. Приемане на бюджета на ССБ за 2017 г.
8. Приемане на изменения и допълнения на Устава на Съюза на слепите в България.
9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVII Национално общо събрание на ССБ.
Обсъжданията на отчета за дейността на ССБ не изобилстваха от коментари. В самия документ е
подчертано масовото отбелязване на 95-годишнината на организацията през миналата година.
В съответствие със задачите, които ССБ си е поставил, всяка една от основните му дейности присъства
в отчета с конкретните си мероприятия по реализирането й. Всички те са изпълнени с конкретно
съдържание и сдружението е постигнало желаните количествени и качествени резултати, като
ръководството продължи да работи и трупа полезен опит в осъществяването на целите на
организацията.
След направените реорганизации през 2015 г. днес структурата на ССБ включва 15 регионални
организации, обединяващи 99 териториални.
В началото на разглеждания период в ССБ са членували 13 860 човека, а към 31 декември 2016 г. те са
13 371. От тях 7 са зрящи. По показател вид и степен на увреждане сдружението обединява: с намалена
работоспособност от 71 до 90% - 4 029 членове; над 90% - 9 335. От числения ни състав новоприетите
са 636. Прекратилите членство в ССБ са 250. Починалите съюзни членове са 863.
Анализът на предоставената информация за пореден път потвърждава 10-годишната тенденция на
намаляване на числеността на организацията.
По полов признак членовете ни са: мъже - 6 122, жени - 7 249.
Възрастовата структура на членовете ни е:
- от 18 до 35 години - 726;
- от 36 до 50 години - 1 620;
- от 51 до 65 години - 3 033;
- над 65 години - 7 991.
Образователният ценз на членовете ни е:
- начално образование - 2 068;
- основно - 5 236;
- средно - 4 883;
- висше - 1 168.
От изнесените данни е видно, че от 18 до 65-годишна възраст организацията ни разполага с 5 379

членове, а от общия ни числен състав 6 051 са със средно и висше образование. Управителният съвет
на ССБ, регионалните ни и териториални организации трябва да създадат условия този значителен
кадрови и интелектуален ресурс да бъде максимално активен и включен в различни форми на нашата
дейност.
Асоциирани членове на ССБ са:
1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за
народните читалища:
- Фондация за рехабилитация на слепите - Пловдив; Асоциация на невиждащите есперантисти в
България - Варна, Национална асоциация на сляпо-глухите в България - Пловдив, Фондация
"Съпричастие" - Варна, Фондация "Очи на четири лапи" - София, Фондация "Шанс за таланта" Пловдив, Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - приоритети" - София,
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - София и спортните клубове за хора със зрителни
увреждания "Туида" - Сливен, "Светлина" - Шумен, "Доростол - 2011" - Силистра, "Достоен живот" село Покровник, "Пирин спорт - 2013" - Благоевград.
2. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, вписани в
регистъра за специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към АХУ:
- "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен, "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен, "Глобал Консулт БГ" ЕООД - София, "Нойма 2003" ЕООД - Русе, Християнски център за хора с увреждания "Благодат" - Пловдив, "Деливъри Русе"
ООД "Инвамед" ЕООД - Шумен.
През 2016 г. Управителният съвет на ССБ е провел 5 заседания, на които са разгледани 112 въпроса и
са взети 148 решения по тях.
Управителният съвет на ССБ дава висока оценка на дейността през 2016 г. на регионалните и
териториалните организации на сдружението ни.
През 2016 г. ключов момент в правозащитната дейност на нашата организация се оказа острата
реакция на ССБ срещу предложената концепция за "Усъвършенстване на медицинската експертиза на
работоспособността". През месеците март - май сдружението ни успя да организира мащабна
национална протестна акция против намеренията на правителството да извърши промени в
медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, които водеха до накърняване на
съществени осигурителни права на нашите членове. Проведените многократни срещи с министъра и
зам.-министъра на труда и социалната политика, ръководители и народни представители на
парламентарно представените партии, омбудсман и зам.-омбудсман на Република България, областни
управители, представители на медии и други дадоха положителен резултат и правителствените
намерения на този етап бяха осуетени.
Сдружението ни продължи утвърдената през последните години политика за разширяване на гамата на
предлаганите помощно-технически средства и практиката цените им да бъдат намалени с 20% от
доставната цена. Интересът към тях нараства.
С голямо задоволство се отчита, че през 2016 г. дейността по доставяне на помощно-технически
средства за съюзните членове се разшири чрез осигуряването на нови доставчици от Европа и Азия и
обогатяване на асортиментната структура. През отчетната година е постигната най-високата стойност
на безвъзмездно предоставените помощно-технически средства, осигурена от бюджета на ССБ в
размер на 44 040 лева.
Наред с издателската дейност - брайловите и аудио списания, ССБ непрекъснато обогатява
фонобиблиотечния фонд с нови заглавия.
За абонати на аудио книги и по индивидуални заявки са записани общо за периода над 2 500 диска.
Наред с познатите ни вече от 13 години дейности на новооборудваното студио 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 до средата на тази година. Броят на нашите читатели е 4 000 - 4 500, а дисковете,
които те са получили през годината, са 16 217 броя.
Към 31.12.2016 г. Централната фонотека предлага на своите читатели 61 броя CD със 123 нови

заглавия с продължителност 1 424 часа и 55 CD със 128 възстановени от Златния фонд заглавия с
продължителност 1 282 часа.
Днес нашите читатели разполагат с 1 645 диска с 3 396 заглавия, представляващи 38 015 часа запис.
През 2016 година в различни спортни мероприятия са се включили 1 531 наши членове. Общият брой
на проведените регионални и национални състезания е 261. Наши спортисти са участвали в 29
международни състезания.
Структурите ни в страната организираха 226 похода и екскурзии, в които са се включили 3 870 членове
на сдружението ни.
Общият брой на работниците и служителите на трудови договори във всички структури под
управлението на Съюза на слепите в България е 278 човека, от които 120 със зрително и друг вид
увреждане. Извън системата на организацията са успели да се реализират 519 наши членове.
Със съдействието на председателите на регионалните и териториалните организации са включени в
социален патронаж 560 членове. Настанени в съюзни жилища и общежития са 232.
Това е само малка част от предложения на вниманието на пълномощниците на НОС отчет, който те
приеха.
Бе приет и финансовият отчет на ССБ за 2016 г.
Общият коментар по него бе, че нивата на приходите от наеми продължават да са ниски с тенденция
към занижаване. На фона на нарастващия спад на приходите неминуемо се налага дискусия в
управителния съвет за намиране на решение за съкращаване на разходите, най-вече във фонда
"Възнаграждения на служителите".
Съгласно приетия бюджет на ССБ за 2016 година са утвърдени приходи в размер на 1 432 956 лева.
Приходите по бюджет са формирани от следните източници:
Субсидия от Републиканския бюджет - 628 000 лева;
Приходи от членски внос - 27 630 лева;
Приходи от наеми в РСО - 63 540 лева;
Приходи от дарения и съвм. дейност - 29 760 лева;
Приходи от наеми в ССБ - 430 645 лева;
Приходи от ЕООД - 120 000 лева;
Приходи от консумативи - 30 000 лева;
Налични парични средства в РСО - 103 381 лева.
Общо отчетените приходи за 2016 година в ССБ възлизат на 2 713 804,90 лв., от които:
Отчетени от дейност в Централата на ССБ- 1 869 655,32 лв.;
От РБ Обзор - 283 583,46 лв.;
От РБ Дряново - 180 658,92 лв.;
От РБ Шипково - 379 907,20 лв.
Приходите могат да бъдат обобщени като приходи от стопанска и нестопанска дейност и са:
Стопанска дейност - 1 475 402,44 лв.;
Нестопанска дейност - 1 238 402,46 лв.
За годината са утвърдени разходи, съгласно приетия бюджет, в размер на 1 432 956 лева. За отчетния
период (по мероприятия) сумата възлиза на 1 784 471,09 лв. Като цяло за организацията, т.е. заедно с
рехабилитационните бази, разходите са в размер на 2 640 978,21 лв.
За отчетната година на всички организации са преведени необходимите им средства за изпълнението
на бюджет 2016 г. Реално необходимите средства и съответно направените преводи са съгласувани с
председателите на всяка РСО.
Това са данните от отчета в най-обобщен вид, по които нямаше коментари от страна на
пълномощниците. Те приеха и програмата за дейността на ССБ през 2017 г., която ще бъде
публикувана отделно.
Без коментари бе приет и отчетът за дейността на Контролния съвет на ССБ, който също публикуваме
отделно. В оперативен план по предложение на председателя Васил Долапчиев Общото събрание реши
отчетните периоди за дейността на Управителния и Контролния съвет на ССБ да се уеднаквят, за да се
избегне наложилото се отпреди няколко години разминаване.
Следващата точка от дневния ред бе отчетът на стопанската дейност през 2016 г. Той бе предоставен
на пълномощниците в две части - производствени предприятия и почивни бази.

Както е известно, стопанската дейност на всяка фирма се отразява най-ясно през финансовите отчетни
показатели на предприятието. Краен показател за осъществяваната дейност е финансовият резултат.
Холдинговото дружество, обединяващо резултатите от клоновете, дъщерните дружества и Централата
на холдинга, приключва на загуба в размер на 89 хил. лева.
Ето и резултатите на отделните предприятия за 2016, сравнени с 2015 г.:
Предприятие, Общо 2016, Общо 2015
Плевен , + 73, - 36
София, + 30, + 79
Стара Загора, + 1, + 6
Шумен, - 15, + 3
Варна, - 209, - 152
Дряново, - 99, - 244
Сливен, - 11, - 11
Русе, - 36, + 33
Пловдив, + 98, + 102
Общо клонове, - 168, - 220
Централа, + 79, + 192
Общо холдинг, - 89, - 28
Основно значение за формирането на крайния финансов резултат на всяко едно стопанско предприятие
имат получените приходи от дейността му.
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 отчетната година получените приходи от реализация на готова продукция
са в размер на 3 699 хил. лв. при отчетени приходи от 3 489 хил. лв. през 2015 г.
Отчетените приходи от наеми общо за холдинговото дружество възлизат на 1 276 хил. лв. за 2016 г.
при получени наеми за 2015 г. в размер на 1 290 хил. лева. По отделни предприятия обаче приходите
от наеми отбелязват промени в различни посоки - към намаляване или увеличаване, което неминуемо
води и до промени в крайния финансов резултат на съответните поделения.
През отчетната година общо в холдинговото дружество са работили 168 души, от които 73 човека със
зрителни увреждания. Основен показател, който дава статут на дружеството и на отделните
предприятия като социални предприятия, е делът на работещите слепи хора. За 2016 година
предприятията отговарят на изискванията на ЗКПО.
Относно дейността и финансовите резултати на почивните бази за 2016 г. отчетът бе приет без
коментари, като се акцентира на проведената от г-н Кабзамалян дарителска кампания през 2016
година, по която са осигурени за базите на ССБ дарения на обща стойност 29 600 лева. Заложено бе
тази кампания да продължи и през настоящата 2017 година.
Без коментари пълномощниците приеха и отчета за дейността на НЦРС - Пловдив, както и бюджета на
ССБ за 2017 г., след което пристъпиха към обсъждане и приемане на изменения и допълнения в Устава
на ССБ в съответствие с решение на УС от петото му заседание през 2016 година. След като бяха
изпратени на регионалните председатели за обсъждане по места, промените бяха дискутирани на
среща на регионалните председатели с председателя на ССБ през декември 2016. Тогава те се
обединиха около необходимостта за извършване на промени в някои текстове, след което през
февруари 2017 г. определената работна група проведе заседание и прие редакцията на новите текстове,
които бяха коментирани и утвърдени от пълномощниците на XVII Общо събрание.
В интерес на прецизността и в съответствие със законовите разпоредби уставните изменения бяха
гласувани текст по текст, дори когато се касаеше за минимални, козметични изменения.
Избрана бе комисия по устава в състав: председател - Васил Долапчиев и членове - Емил Узунов, Асен
Алтънов, Донко Ангелов, Борислав Лазаров, Иван Янев и Стефан Пенчев.
След като бъде регистриран в съда, уставът ще бъде публикуван в списание "Зари" в пълен текст. Тук
няма да се спирам подробно на всеки от претърпелите изменения текстове, а ще маркирам основните

принципни промени и новодобавените неща.
След оживена дискусия, в която пълномощниците се разделиха в мненията си за членството в ССБ по
отношение на процента степен на увреждане вследствие загуба на зрение, надделя мнението на тези,
които настояваха този процент да не пада под 71, както е записано в досега действащия устав.
Утвърден бе текст, според който ССБ приема 3 категории членове - пълноправни, асоциирани и
благотворителни. Пълноправни членове могат да бъдат и зрящи, но не повече от 10 процента от
числения състав на организацията. За асоциирани членове ще могат да бъдат приемани и деца под 18
години с трайно увреждане на зрението 71 и над 71 процента, представлявани от родител или законен
представител. По този текст пълномощниците възложиха на Комисията по устава да проучи
законосъобразността му и да го оформи в съответствие с българското законодателство. За
благотворителен член може да бъде прието физическо или юридическо лице, дарило на организацията
предмети или парични средства, необходими за дейността й, в размер над 5 000 лева. Единствено
пълноправните членове имат право да избират и да бъдат избирани, докато асоциираните и
благотворителните членове ще могат да участват в заседанията на колективните органи на ССБ със
съвещателен глас по въпроси от взаимен интерес или отнасящи се до сферата на партньорство.
Приемът на зрящи членове ще бъде в прерогативите на РУС, което облекчава процедурата. Променят
се наименованията и съответно и абревиатурите на организационните структури на Съюза.
Регионалните съюзни организации ще се наричат регионални организации - "РО", а териториалните "ТО". В повечето от уставните текстове посочените срокове за изпълнение се променят от месеци на
брой календарни дни. Представляването на членове от други членове на общи събрания чрез
нотариално заверено пълномощно ще се осъществява вече само на териториално ниво. Всеки от тях
може да представлява само един съюзен член. От текстовете на устава отпада фигурата
заместник-председател на всички структурни нива, като в повечето текстове се заменя с
"Упълномощено от председателя лице". Изборът и назначаването на главен редактор на списание
"Зари" отпада от прерогативите на управителния съвет и остава в правомощията на председателя на
ССБ.
Изцяло нов принцип и текст от устава е определянето на координатор, който не е член на ССБ, със
заповед от председателя на РО, в случай че Общото събрание на ТО не избере председател поради
липса на кандидати. Координаторът ще има право да представлява и управлява организацията, да
свиква и ръководи заседанията на УС и Общото събрание на ТО и да участва със съвещателен глас при
вземането на решения. Според този текст координаторът ще поеме изцяло функциите на председател
на ТО до избирането на председател измежду пълноправните членове на организацията и ще бъде
гласуван от РУС по предложение на председателя на РО. Друг принципно нов момент в устава е
въвеждането на фигурата "Групов отговорник", който да извършва дейността си на територията на
жилищен комплекс, квартал, градски район или малко населено място и да се определя със заповед на
председателя на РО, съгласувана с председателя на ТО. Неговата задача е да представлява интересите
на ССБ пред общинските органи, след като изрично е упълномощен от председателите на ТО и РО.
Освен това той трябва да поддържа контакт с членовете, като ги информира за правата им и решенията
на органите на ССБ, РО и ТО за предстоящи мероприятия, организира културни и спортни събития и
изпълнява задачи, възложени му от председателите на ТО и РО. Груповият отговорник ще работи на
доброволни начала.
В устава освен наличието на знаме и емблема на ССБ са добавени и значими за организацията дати 28 март 1921 г. (датата на учредяване на Дружеството на българските слепи), 15 октомври
(Международен ден на белия бастун) и 13 ноември (Международен ден на слепите хора).
В края пълномощниците приеха всички промени в Устава на ССБ, като гласуваха за целия текст.
В XVII Общо събрание имаше постъпили две жалби от ръководството на ТСО "Възраждане" към РСО
София. Първата бе във връзка с Решение на КС на ССБ № 1/17.02.2017 г. и потвърдените с него
Решение на РУС при РСО София от 15.11.2016 г. и Заповед № 1/03.01.2017 г. на председателя на РСО
София.
Този казус възникна още през есента на миналата година и месеци наред е тема за обсъждане. Става
дума, затова че по решение на РУС Софийският регион подлежи на преструктуриране и свиване на
броя на ТСО. Предстои София да бъде поделена на 4 териториални организации според географското
им разположение - Изток, Запад, Север и Юг. По този начин членовете на ТСО "Възраждане" трябва да

бъдат разпределени в тези организации, за да бъде спазен териториалният принцип на членство по
местоживеене. Ръководството на ТСО "Възраждане" не е съгласно с прилагането на това решение,
което доведе до конфликт с председателя на РСО и членовете на РУС и РКС.
В резултат от нежеланието на председателя на ТСО "Възраждане" да изпълни заповедта на
председателя на РСО и да предаде служебните досиета конфликтът се задълбочи и ръководството на
ТСО "Възраждане" изпрати жалба до КС на ССБ, както и до XVII Общо събрание на пълномощниците.
Комисията по жалбите в състав - председател - Велик Атанасов, членове - Бинка Монева, Невяна
Сотирова, Стефанка Иванова, Атанас Иванов, и сътрудник Анка Караиванова, разгледа жалбите и
изслуша председателя на софийската регионална организация. След задълбочено обсъждане комисията
установи, че фактът, че до момента са допускани нарушения на чл. 8, ал. 4 от Устава на ССБ,
регламентиращ членството в ТСО по постоянен или настоящ адрес, не отменя тази клауза, нито пък я
прави недействителна. Тя действа и следва да се прилага така, както я изисква уставът. На това
основание комисията отхвърли жалбата на УС на ТСО "Възраждане" при РСО София и потвърди
решение на УС на ССБ, взето на заседание от 27-28 март 2017 г., с която задължава председателя на
ТСО "Възраждане" да изпълни разпоредените в заповедта действия.
След като се запозна с цялата приложена документация, комисията остави без уважение и втората
жалба на УС на ТСО "Възраждане" - против решение на КС на ССБ и утвърдените с него решение на
РУС и заповед на председателя на РСО София. Комисията констатира, че председателят на КС е
действал в кръга на своята компетентност и в съответствие с чл. 10 от Наредбата за дейността на
контролните органи на ССБ, което прави решението законосъобразно. Освен това решението на РУС
от 15.11.2016 г. за провеждане на структурно-териториална реформа в София е взето напълно
обосновано и законосъобразно с гласовете на всички присъстващи негови членове.
С това второто заседание на XVII Общо събрание на пълномощниците на ССБ приключи своята работа
и бе закрито. Вечерта в присъствието на пълномощниците председателят на ССБ връчи наградата
"Златна значка" на обичания от всички Орхан Мурад по случай 50-годишния му юбилей, а от своя
страна талантливият музикант достави истинско удоволствие на своите приятели и почитатели с
няколко страхотни песни.
Марина ПЕТКОВА

Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ

През изтеклия период Контролният съвет на ССБ, избран на XVII Общо отчетно-изборно събрание на
ССБ, работи в състав: Емил Узунов - председател на КС на ССБ (РСО Пловдив), и членове Иван
Златков (РСО Стара Загора), Иван Бакърджиев (РСО София), Милчо Порожанов (РСО Благоевград) и
Николай Йорданов (РСО Шумен).
Дейността ни изцяло бе подчинена на Устава на ССБ, Наредбата за дейността на контролните органи
на ССБ и други вътрешни нормативни документи на Съюза на слепите в България, както и на приетата
едногодишна програма на заседание на КС на ССБ от 27.10.2016 година.
През отчетния период контролният съвет и регионалните контролни съвети работиха като единна
контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност.
На първо място задачата ни бе да следим стриктно за изпълнението на решенията на органите за
управление на Съюза на слепите в България.
През отчетния период КС на ССБ е провел 2 заседания, на които бяха обсъдени резултатите от

извършените проверки.
През отчетния период КС на ССБ извърши общо 11 проверки, от които 5 на РСО - РСО Габрово, РСО
Русе, РСО Силистра, РСО Шумен и РСО Плевен, една на почивна база на ССБ - хотел "Хоризонт" Обзор, две на дъщерните дружества и клоновете към Холдинга - "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна,
"Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна, "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен и "Успех ССБ
Холдинг" ЕООД - клон Плевен и три по жалби и сигнали.
При извършването на проверките се даде възможност на всички страни да се запознаят с резултатите и
констатациите и да изразят своето становище, както и да дадат допълнителни информация и
обяснения.
През отчетния период КС на ССБ е приел общо 15 решения, които бяха приемани след подробни
анализи, обсъждания и дискусии.
В така приетите решения се съдържат констатации от извършени проверки, препоръки, становища и
отговори по подадени жалби.
Контролният съвет и неговите регионални структури взеха активно участие при изготвянето на проект
за изменение и допълнение на Устава на ССБ.
Председателят на КС на ССБ е член на Комисията по изготвяне на проект за изменение и допълнение
на Устава на ССБ по силата на решение на УС на ССБ, взето с протокол № 7/17.12.2015 г.
Като член на комисията председателят на КС на ССБ участва в заседанията й и в разширени такива с
участието на председателите на РСО, на които се направиха от негова страна конкретни предложения.
Той вземаше и становище по обсъжданите предложения за изменение и допълнение на устава.
На свое заседание на 27.10.2016 г. КС на ССБ подробно обсъди предложенията за изменение и
допълнение на Устава на ССБ, съдържащи се в докладна записка на председателя на ССБ Васил
Долапчиев до УС на ССБ.
В този процес активно участваха и регионалните контролни съвети, които изготвиха писмени и устни
становища относно предложенията за изменение и допълнение на Устава на ССБ.
Така изготвените становища бяха предоставени на председателя на КС, който от своя страна ги
представи на комисията в синтезиран вид за обсъждане.
На всички заседания на КС на ССБ участваха председателят на ССБ и главният счетоводител на ССБ.
Тук ще си позволим да направим само един обобщен извод на констатираните слабости и грешки при
извършените проверки на дъщерните фирми и клоновете на холдинга, собственост на ССБ.
Все още се констатират слабости в документалната обоснованост на счетоводните операции,
изразяващи се в неоформяне на командировъчни заповеди, авансови отчети, липсата на подписи на
ръководители, подотчетни лица и други. Констатират се слабости при оформянето на външните
услуги, доста често липсват приемо-предавателни протоколи, договори за извършването и приемането
им.
Основните суровини и материали за производството задължително са заскладени. Част от материалите
като препарати, катинари или други подобни се изписват веднага и това е правилно, но липсват запис и
конкретизация къде са вложени.
Като слабост може да се посочат ремонтите на автомобилите - там няма необходимата яснота. Няма
достатъчно яснота и при отчитането и осчетоводяването на СМР - например монтаж на дограма, без да
е налице идентификация тя къде е монтирана.
Констатират се слабости и при изготвянето на инвентаризационни описи на наличните дълготрайни
материални активи (ДМА).
Невинаги, когато придобиват предприятията ДМА, се съставят актове за заприходяване на същите.
Във връзка с така направените констатации КС на ССБ даваше препоръки за отстраняването им.
Следва да се отбележи, че голяма част от дадените препоръки са изпълнени, но все още има какво да се
желае в тази насока.
Управителите на търговските дружества стопанисват и управляват съюзното имущество в рамките на
закона.
По време на отчетния период председателят на КС на ССБ еднолично е постановил едно решение по
чл. 10, ал. 1 от Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ, след което го е внесъл за
информация на заседание на КС.
След приемането на резултатите и констатациите от така извършените проверки от КС на ССБ на

основание чл. 21, ал. 2 от Устава на ССБ председателят на КС ги внасяше в УС на ССБ за разглеждане,
обсъждане и вземане на решения за търсене на отговорност.
Председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България участваше във всички заседания
на Управителния съвет на Съюза на слепите в България със съвещателен глас, като следеше за
спазването на устава и другите вътрешни нормативни документи на ССБ.
КС и РКС ежегодно следяха за спазването на чл. 52 от ППЗИХУ при отпускането на целеви помощи и
респективно тяхното изплащане.
Председателят на Контролния съвет и председателите на регионалните контролни съвети постоянно
даваха консултации на председателите на РСО и ТСО, както и на членовете на РУС и управителните
съвети на ТСО по приложението на Устава на ССБ и другите вътрешни нормативни документи на
ССБ, по организационни въпроси и други.
От направените проверки на РСО и ТСО се установява, че в организационно отношение структурите
на ССБ работят при спазване на устава и вътрешнонормативните документи. Разбира се, констатират
се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения по-горе извод.
Такава слабост например е несъхраняването на парични средства на отделни места, макар и дребни
суми в каса.
РКС Шумен при проверки на ТСО Нови пазар и ТСО Омуртаг е констатирал, че дневниците за
входяща и изходяща кореспонденция се водят неправилно, досиета на съюзни членове не са оформени
съгласно устава, в нарушение на чл. 3 и 4 от Наредбата за членство в Съюза на слепите в България и §
1 от преходните и заключителните разпоредби на същата наредба.
По препоръка на РКС Шумен са взети мерки за отстраняване на констатираните слабости, като в ТСО
Омуртаг тези слабости са отстранении, а за ТСО Нови пазар предстои последваща проверка с цел
установяване дали са изпълнени дадените препоръки.
След обстойна проверка на ТСО Лом РКС Монтана е констатирал следните нарушения - в списъка на
членовете на ТСО Лом се водят членове, които са починали, т.е. не са били заличени, налице е дублаж
на едни и същи членове с различни номера, неоформени досиета, в смисъл че не са попълнени личните
картони с изискуемите реквизити.
По препоръка на РКС Монтана е прекратен гражданският договор на сътрудника на ТСО Лом, а
председателят на ТСО Лом е бил лишен от хонорари за три месеца.
Приходите на РСО са от членски внос, дарения в пари и натура и отпуснати средства от някои общини
за издръжка и подпомагане на дейността на съответната организация. Тези приходи се използват за
дейността на съответното РСО.
За получените дарения, където има такива, се издават свидетелства за дарения, съставят се протоколи
за раздадените дарения в натура, а даренията в парични средства се отразяват в касовата книга.
Не се констатираха нарушения на правилника за набиране и разходване на средства за дейността на
ССБ.
Както обикновено, регионалните контролни съвети изпратиха до КС на ССБ приетите от тях
програми и отчети за дейността си и протоколи от извършените проверки.
Регионалните контролни съвети представиха в КС горецитираните документи в срок.
През отчетния период РКС са извършили 65 проверки, както следва: Благоевград - 6, Бургас - 4, Варна
- 2, Габрово - 3, Кърджали - 7, Монтана - 4, Плевен - 3, Пловдив - 3, Силистра - 4, Сливен - 5, Смолян
- 5, София - 5, Стара Загора - 2, Русе - 5, Шумен - 7.
Контролният съвет счита за необходимо да изнесе в настоящия материал и по-конкретна информация
за дейността си за отчетния период 01.VI. 2016 г. - 31.V.2017 г.:
1. Резултатите от проверката на хотел "Хоризонт" - Обзор са следните:
- Комисията констатира, че са изпълнени препоръките от предходна проверка относно отчитането и
осчетоводяването на СМР и другите външни услуги, както и че са обвързани с договори и
приемо-предавателни протоколи. Констатира се, че има напредък в отчитането и осчетоводяването на
СМР, но все още не са изпълнени в пълнота препоръките от предходни проверки, тъй като все още има
слабости при оформянето на СМР, липсват протоколи, подписи, липса на идентификация на обекта.
Тук следва да се отбележи, че съгласно Удостоверение № 9201/06.08.2015 год., валидно до 06.08.2020
год., е налице нова категоризация на хотела, което означава, че ръководството на почивната база
стопанисва и управлява хотела с грижата на добър стопанин и търговец.

2. Резултатите от проверката на "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД
- клон Плевен са следните:
- Констатира се, че салдата по сметка доставчици във валута и лева не отразяват правилно движението,
свързано с разчетите с дадения контрагент - задължението стои открито, а самото плащане не е
отнесено към съответната фактура, а е разкрита нова такава. По този начин в сметката стоят
задължение и същевременно с това плащане.
Не се извършват своевременно прихващания между вземания и задължения, това се констатира и при
анализа на разчети с клиенти. Прихващанията не са задължителни, но се препоръчва това да се прави
по-редовно, за да може да има по-реални разчети.
- По отношение на документалната обоснованост на счетоводните операции е налице известен
напредък, например извършените ремонтни дейности по автомобилите – има приложена заявка, опис
на извършените ремонтни дейности (ремонтна карта), протокол за приел; при изработка и монтаж на
дограма -има оферта, акт за приемане в количество и стойност.
Основна причина за допуснатите слабости и грешки е текучеството на главен и оперативен
счетоводител и в тази връзка КС на ССБ препоръча да се вземат мерки за спиране на това текучество.
3. По постъпилите жалба и възражение от УС на ТСО "Възраждане" след разглеждането им КС на ССБ
прие, че същите са неоснователни.
По жалбата на УС на ТСО "Възраждане" против решение на УС на РСО София от 15.11.2016 г. и
издадената въз основа на същото заповед № 1/03.01.2017 г. на председателя на РСО София
председателят на КС на ССБ е постановил решение на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
контролната дейност, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна, тъй като не се установи, че
решението, респективно заповедта са в противоречие с Устава на ССБ.
Що се отнася до възражението на членовете на УС на ТСО "Възраждане" към РСО София с вх. №
01-05-04/14.03.2017 г., след като го разгледа, КС на ССБ прие, че то е неоснователно, председателят на
РКС София Иван Бакърджиев не е нарушил Устава на ССБ и други вътрешносъюзни нормативни
документи.
По отношение на сигнала, подаден от Георги Генов, председател на ТСО Пулпудева към РСО
Пловдив, в който основно се излага, че в ТСО Ямбол се събира предварително членския внос от
съюзните членове за следващата година, след направената проверка от председателя на КС на ССБ се
установи, че изнесеното в сигнала отговаря на истината. В тази връзка председателят на КС на ССБ
даде указания на председателя на РСО Сливен за прекратяване на предварителното събиране на
членски внос за следващата година, което указание бе изпълено незабавно.
Относно резултатите от проверките на дъщерните дружества и клонове на холдинга следва да се има
предвид, че са констатирани от извадкови проверки.
Емил УЗУНОВ,
председател на КС на ССБ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Русе

РО на ССБ Русе съвместно с ЦСРИН организира на 7 юни пикник в историко-археологическия
резерват "Сборяново", в чиито граници се намират Демир баба теке и Свещарската тракийска
гробница. Група от 50 съюзни членове и потребители на услуги в Центъра пристигна в местността.
По-мобилните преодоляхме множеството вити стълби и посетихме текето.

Мястото, където е построено в началото на ХVІІ век, е било свещено за населявалите този район
различни племена и народи повече от 2000 години преди построяването му. Според легендите тук е
имало древно тракийско племе, българско оброчище и манастир. Смята се, че тук е живял Демир баба
през ХVІ век, който е сътворил чудеса.
Обядвахме, разположени удобно и на сянка в беседките сред чудесна природа, напълнихме си студена
изворна вода и продължихме към Свещарската тракийска гробница, която е включена в Списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО. На групи по 10 човека разгледахме гробницата,
построена преди 2300 години от тракийското племе гети.
След това потребителите на услугите в ЦСРИН демонстрираха наученото в часовете по мобилност и
ориентиране, занимателна терапия, зрителна рехабилитация и други.
Доволни от разходката, се прибрахме в Русе.

Плевен

Поредни успехи за "Пей, сърце"
Станалата вече изключително популярна вокална група "Пей, сърце" при ТСО на ССБ - Плевен взе
участие в регионалния многожанров фестивал "Бреница пее и танцува". Той събра на 25 май 2017 г. за
поредна година състави от три области. 42 групи изпълнители с над 200 участници дадоха живот на
културното събитие. Организатори на проявата са СИБ - Плевен и община Кнежа. Всички участници
са представители на самодейни колективи към Регионалната организация на Съюза на инвалидите в
Плевен с председател г-жа Николинка Димитрова от три области. Вокална група "Пей, сърце" бе
поканена за участие като равностоен партньор на другите съюзи и организации в Плевен и региона.
Целта на фестивала е да се опазват, съхраняват и популяризират българските традиции от поколение
на поколение. Тази година бяха заявили участие групи на хора с увреждания от областите Плевен,
Ловеч и Враца. С подкрепата на кмета на община Кнежа Илийчо Лачовски за втора година
надпяването се провежда в село Бреница, като има конкурсен характер и награден фонд. Журито бе с
председател доц. Георги Хинов - известен хореограф, бивш ръководител на Северняшкия ансамбъл за
народни песни и танци "Иван Вълев" в Плевен. Фестивалът се състоя на обновения площад на селото.
За културното събитие бяха поканени депутатите Владислав Николов и Ралица Добрева и областният
управител на Плевен Мирослав Петров. "Щастлив съм да бъда заедно с вас на XV регионален
многожанров фестивал на художествената самодейност "Бреница пее и танцува", каза г-н Петров,
приветствайки участниците и публиката в тазгодишното му издание. Той пожела на журито успех и
безпристрастност в оценяването на изпълненията. Кметът на община Кнежа поздрави участниците с
добре дошли и пожела също пълноценна работа на фестивала и много емоции. Едно изключително и
вълнуващо приветствие бе отправено от г-жа Николинка Димитрова, председател на РСО на СИБ Плевен. Познавайки в дълбочина проблемите на хората с увреждания, тя с много емоционален тон
поздрави участниците. Специален гост на фестивала бе г-жа Анита Тараланска, която е един от
главните организатори на многожанровия фестивал на хората с увреждания в квартал Църква, Перник.
На фестивала бе постигнат още един успех от вокална група "Пей, сърце" с ръководител Богомил
Мицев. Групата изпълни песните "Маслинен цвят", "Ний бяхме млади и щастливи" и "Пребродих
цялата страна", като със своите изпълнения заслужи сребърен медал. Цял ден Бреница пя и танцува с
ритмите на българските народни песни, с багрите на носиите, с усмивките и желанието на хората да
изявят себе си!!! Един ден - празник за душата!!!

***
На 4 юни 2017 в Плевен се проведе Фестивалът на патриотичната песен "Отечество". Организатор бе
ПП "Нова зора" - Плевен. Началото бе дадено в 10 часа в зала "Катя Попова". Тази година в събитието
участваха 7 хора и 41 вокални групи от Смолян, Панагюрище, Созопол, Бургас, Русе, Ловеч, Троян и
други. Сред участниците бяха мажоретките на град Левски и танцов ансамбъл "Мизия". Вокална група
"Пей, сърце" при ТСО на ССБ - Плевен завоюва сребърен медал при вокалните групи за песните
"Роден край" и "Има една страна".
Румен ПЕТКОВ

Добрич

НАСО 2017
12-ият форум "Социални услуги, заетост и развитие" за хора със увреждания бе проведен в комплекс
"Златни пясъци". Главни организатори бяха Министерството на труда и социалната политика,
Национално сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците
на услуги за хора с увреждания (EASPD), Община Варна. Домакин на форума бе Националният алианс
за социална отговорност с председател Георги Георгиев и екип - Анелия Атанасова, Веселина
Любомирова, Теодора Тодорова, Пламена Господинова, Доротея Димитрова, Димитър Костов и други.
Безупречната организация на провеждането на форума пролича от добрите думи, които се казаха по
време на отделните панели. Засегнаха се темите за националните и европейските партньорства и
обмена на добри практики, проведоха се дискусии за формиране на препоръки по европейски и
национални политики, възможности за поставяне на въпроси, получаване на отговори и много други.
Важни изказвания направиха Росица Димитрова - зам.-министър на труда и социалната политика,
Ивайло Иванов - зам.-министър на труда и социалната политика, Стоян Пасев - областен управител на
Варна, Коста Базитов - зам.-кмет на Варна, Джим Кроу - президент на Европейската асоциация на
доставчиците на социални услуги за хора с увреждания, доц. д-р Гинка Чавдарова - изпълнителен
директор на Националното сдружение на общините в Република България, Димитриос Николски Съвет на Европа, Инга Скестере - Латвия, Ибон Гармендия - Испания и други - общо около 200
специалисти от България и чужбина. От Добрич участие във форума взеха Емилия Баева - зам.-кмет,
Албена Донева - директор на ЦСРИ, Иван Тодоров - председател на НПО "ХобиСклуб", и Михаил
Панчев. Във втория панел участие взе Иван Тодоров, който разви темата "Подобряване живота на
хората със зрително увреждане", което даде повод да се впише в бъдещите планове на НАСО за
формиране на семинар на тази тема.
Иван ТОДОРОВ
"Подари ми море"
На 4 юни певческият състав "Да останем млади" към НПО "ХобиСклуб" взе участие във фестивала.
Съставът се представи с песните "Добруджа равна, здравей", "Заспали чувства" и "Къде си, вярна ти
любов народна". Като индивидуално изпълнение силно впечатление направи изпълнението на устна
хармоничка на Иван Стефанов. Участието ни се посрещна с бурни аплодисменти. Певиците Мима

Русева, Зинка Петрова, Жана Петрова с ръководител Светла Стоева грабнаха вниманието на журито.
За патриотичната песен "Къде си, вярна ти любов народна" лично г-н Димитър Катранджиев - патрон
на фестивала, връчи на Иван Тодоров парична награда от 50 лева. "ХобиСклуб" изказва благодарност и
на Община град Добрич за подкрепата!
Иван ТОДОРОВ
Месец на културата, просветата и българския език
"Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви…"
Думите на Стоян Михайловски, написани с толкова много преклонение пред делото на светите братя
Кирил и Методий, превърнати в химн от композитора Панайот Пипков, звучат през целия месец май в
градове и села, читалища и училища, в домовете на всички българи. На кого не трепва сърцето, като
чуе и запее този химн от цялата си душа. И колко е удачно, че този месец - май, е най-красивият
пролетен месец, а природата е безкрайна багра от цветове, изпълнена с невероятни птичи трели.
Май беше изпълнен и с мероприятия за членовете на ТО на сляпо-глухите в Добрич. На 11 май, когато
се отбелязва Денят на светите братя, НЧ "Йордан Йовков - 1870" организира два концерта на своите
самодейни състави и индивидуални изпълнители - вокалисти и инструменталисти. В смесения хор пее
и нашият човек Димитър Кънчев. Светла Маринова рецитира стихотворение на Христо Ботев. В
състава за стари градски шлагери пък са нашите приятели Мария Андреева и Снежана Кирилова. Там
пее и ръководителката на състава ни "Антица" - Мария Паскалева. Освен тях чухме детската
филхармония, изпълнители от театрална школа "Зорница" с ръководител актрисата Ема Георгиева и
много други деца - певци и инструменталисти. Великолепно организиран концерт на професионално
ниво!
На 24 май отново се събрахме, за да видим парада на учениците и културните ни деятели. Ечеше
"Върви, народе възродени". Дефилираха пъстри редици от малки деца до абитуриенти - весели,
усмихнати, бодро крачещи към бъдещето си, когато и те ще се гордеят със своята страна България!
Незабравима ще остане и срещата ни с новия секретар на читалището г-н Красимир Масурски.
Запознахме го с някои дейности на организацията ни и изразихме благодарност за честите ни
съвместни мероприятия. Г-н Масурски разказа за предстоящите задачи на читалището, благодари на
нашите хора, които участват в техни самодейни състави. Уговорихме си среща с децата от школата по
изобразително изкуство в клуба ни, където ще подредим тяхна изложба. На тръгване подарихме на
секретаря стихосбирката "Бряг на любовта", издадена от поетичен клуб "Вдъхновение" към НАСГБ.
Красивият месец май си отива, но духът народен и гордостта че сме българи и че на нашата славянска
азбука пишат повече от 300 000 000 души ни изпълват с преклонение пред светите братя Кирил и
Методий и тяхното дело. Да пребъде!
Калинка КОВАЧЕВА

Пловдив

Презентация S-класа

Според библейските разбирания и не само числото седем е числото на щастието. В потвърждение на
това пловдивският широкоскроен и много обичан, но и малко отричан наш колега по съдба Ангел
Сотиров зарадва четящата незряща аудитория със седмото свое отроче.
Поредната негова книга "Силуети в здрача" надхвърля представите ни за необикновените човешки
съдби, за възможностите на хората в неравностойно физическо състояние, за познатите и непознати
страни на човешката воля и сила.
Тридесет и един портрета, описани по блестящ начин от господин Ангел Сотиров чрез помощта на
словото, бяха показани пред отбрана публика на 18 май тази година в Пловдив.
В уютната конферентна зала на Националния рехабилитационен център на слепите специално
поканените от него гости, между които председателят на КС на ССБ адвокат Емил Узунов,
председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, доцент доктор Петър Стайков, управителят на
Християнски център "Благодат" Стефка Стойчева и много други се събраха да почетат и уважат
поредната негова творческа рожба.
Представянето на оформената в превъзходен дизайнерски стил документална сбирка направи
директорът на рехабилитационния център господин Стефан Данчев. Той с развълнуван глас обрисува
физическите и духовни качества на домакина на тържеството. Пестеливият на похвали Данчев младши разкри непознатия за малцина Сотиров.
Заварчик, монтажист, овощар, земеделец, лозар… Това е една малка част от страстите на Ангел
Сотиров. Другата негова страна от характера му е любовта към писането на епиграми, сатира, разкази
и очерци за национални и международни медии.
По сценарий след директора Данчев преподавателката по мобилност в Центъра Галя Петрова прочете
по няколко реда от житие-битиетата на Борис Бодичев, Данчо Данчев и Велик Атанасов.
Както се полага, преди наздравиците водещият на презентацията даде думата на виновника за тази
сбирка. Ангел с най-искрено притеснение се опита да представи причините за написването на книгата.
"Силуети в здрача" е сбор от фактологически данни и исторически поднесена реалност на живота на
неговите герои. Те са само малка част от хората, с които авторът се е срещал и общувал, докато е
вървял по своя житейски път. Книгата ни среща с едни от най-известните представители на слепите не
само в национален, но и в световен мащаб. Тук са пловдивчаните Данчо Данчев, Димитър Парапанов,
покойният поет Здравко Лекишев, есперантското светило Владо Желев. Тук са и дългогодишният
председател на Читалището на слепите Спас Карафезов, професор Владо Радулов, депутатът-философ
от времето на промените доктор Петър Стайков, певецът и композитор Георги Холянов, диригентът на
Хора на слепите Стоян Бабеков, председателят на Кооперацията на слепите Михаил Кърлин. Наред с
тях в очерк-композицията присъстват и по-обикновените, но също така колоритни и значими посвоему
доста порасналите вече слепи момчета Велик Атанасов - Тачката и Минко Пенев от Войводиново.
По време на изпълнения му с немалко перипетии нелек живот Ангел Сотиров се е срещал и с много
чуждестранни личности. Докоснали сърцето му със своите качества и добронамерени мисли и деяния,
в неговата книга са намерили своето заслужено място добродетелят Жак Туиндер, дарил парични и
технически средства на слепи и сляпо-глухи наши съсъдбеници, и японският пътешественик Цухуру
Харада. Заедно с тях в книгата напълно заслужено присъствие имат нашите зрящи приятели,
лъчезарната спортистка и общественичка Веска Младенова и бившият телевизионен водещ Стефан
Стойчев. Съзвездието от знайни и незнайни герои е изсипано в подходящ образно-изказен стил,
подчертаващ характерния вътрешен начин на писане на автора. Може би не всичко казано от него за
неговите герои е поднесено с лицеприятен за нас подход, но това е Ангел Сотиров - закачлив, заядлив,
но праведен и силно истински творец.
Може би има незначителен процент пропуски или неточности спрямо разбирането на описаните от
него личности, но кой в случая ще каже каква е цялата истина за тях!?
Доказателство обаче за високохудожествената стойност на творбата е закупуването на общо 130 броя
от книгата от ССБ и Читалището на слепите "Луи Брайл 1928".
След казаното от и за автора на "Силуети в здрача" дойде ред и на така дългоочаквания коктейл.
Подбраните с вкус питиета и ядки задоволиха напълно очакванията на присъстващите, които сред
шумни наздравици и благопожелания изказаха своята огромна благодарност за поднесената духовна и
телесна храна. Въпреки че тържеството по повод издаването на седмата книга на Ангел Сотиров беше
само за отбрана публика, залата едвам побра желаещите да се насладят на класически издържаната

презентация, подготвена от Сотиров и компания.
Бъди жив и здрав, приятелю, и много, много продуктивен!
Кирил ДАМЯНОВ
"Аз обичам България" и в пловдивския съюзен културен дом
Когато на 30 март тази година двете пловдивски ТСО организираха традиционното първопролетно първоаприлско тържество, освен обичайните музикални и рецитаторски изяви те решиха да включат и
нов елемент - викторина със забавни и логически въпроси. Инициативата на Снежа Кирчева - бивш
председател на пловдивската териториална организация на НАСГБ, човек с богат организационен
опит, а понастоящем активен участник в културния и организационен живот на нашия съюз, се
възприе определено положително от публиката от съюзни членове и техните придружители. Затова
решихме да развием тази инициатива и по-нататък.
Кирчева предложи да пресъздадем на наш терен предаването по "Нова телевизия" "Аз обичам
България". В първия момент това ни се видя много амбициозно, дори неприложимо и неосъществимо
при нашите условия и спрямо нашите възможности като хора с нарушено зрение. Но ентусиазираното
включване и решимостта за съдействие на сътрудничката на пловдивската регионална организация
Ани Караиванова коренно промени нещата. Решено бе - ще го направим!
И на 30 май от 10 ч. в съюзния културен дом на ул. "Ландос" 24 отново се събра публика, подтикната
от любопитството да види нещо ново, неправено до сега. Защото това не беше просто викторина по-скоро това бе игра, забавно шоу с познавателен характер. Ръководствата на двете пловдивски
териториални организации комплектоваха отбори от по четирима почти изключително млади хора,
които трябваше да кръстосат шпагите от знания, бърза реакция и късмет. Капитан на ТСО "Марица"
беше Петя Алексиева - завеждаща брайловата библиотека в Пловдив, известна със способностите си на
талантлива и школувана певица, обичана от хората, а членове на нейния екип бяха Тони Петрова,
Мирослав Иванов и Пенка Върбанова. Отборът на ТСО "Пулпудева" се ръководеше от Хасмик
Варданян - поливалентна спортистка и новоизбран председател на спортен клуб "Изгрев" Пловдив. В
състава на този екип участваха Андон Кисьов, Яна Цветкова и Добромир Колев. Водеща на шоуто
беше Ани Караиванова, подпомагана от сътрудничките на ТСО "Пулпудева" и ТСО "Марица" Саня
Генова и Ирма Налчаджиян.
Г-жа Караиванова разясни общите правила, а технологията на играта се обясняваше преди всеки кръг.
Водещата зададе въпрос и след като капитанът на отбора на ТСО "Марица" пръв вдигна ръка и
отговори правилно, този отбор придоби правото да отговаря и да действа първи - това, разбира се, си
имаше предимства и недостатъци.
Състезанието или представлението премина в няколко кръга, аналогично на шоуто по "Нова
телевизия". Темите на кръговете бяха идентични с него - "Отново на училище", "Да заповяда
кирилицата" (кръга с нареждането на букви, за да се съставят определени думи), "Рожден ден" (кръга с
бомбата), "Българската следа", "Колелото" (инициаторите и организаторите бяха донесли вентилатор,
сполучливо приспособен за целта на играта), "Ред по ред" и "Спукана ти е работата" (кръга с балоните,
които се пукат при грешен отговор). Между кръговете имаше и музикални загадки, умело поднасяни
от тоноператора Джеваатин Мустафа, които също носеха точки на далите правилен отговор.
Отначало в двубоя поведе тимът на ТО "Марица". Битката беше оспорвана - буквално за всяка точка.
Но кръгът с колелото, където шансът или късметът играят решаваща роля, определено наклони
везните в полза на пулпудевци. Ако отборите не можеха да отговорят, думата се даваше на публиката присъстващите, познали верния отговор, се сдобиваха с награда. Участниците в състезанието също
бяха възнаградени за своите знания, усилия, старание и кураж - Снежа Кирчева осигури наградите за
тях. Наградите за публиката предоставиха Яна Цветкова и Георги Генов.
Изводът е, че мероприятия от този род се оказват интересно съчетание на приятното с полезното хората се забавляват, но и научават много неща. Провокира се усилие да мислиш правилно и бързо,
създава се умение за работа в екип. Може би подобни иновации по-често трябва да присъстват в
съюзния културен живот.

Георги ГЕНОВ

Стара Загора

За втора поредна година Театрална група "ВИЖ" при РСО Стара Загора участва в Международния
фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира "Велко Кънев" в Тополовград. За
представянето на постановката "Брошката" по Иван Вазов съставът беше отново удостоен с плакет и
картина и с награда в памет на Велко Кънев за оригинално реализиране на спектакъл по български
текст.
Председателят на журито Борислав Чакринов - директор на Бургаския драматичен театър, оцени
израстването на театралната ни група и отправи сърдечна покана за гостуване на "ВИЖ" на сцената на
Бургаския драматичен театър "Адриана Будевска".
Дина ЖЕЛЕВА

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Заседание на Балканския консултативен съвет на
националните организации на слепите

На 8 и 9 юни 2017 година в кампуса на Тракийския университет в Одрин, Република Турция се
проведе 25-ото отчетно-изборно събрание на Балканския консултативен съвет (БКС) към Европейския
съюз на слепите. В заседанието участваха представители на Босна и Херцеговина, България, Гърция,
Молдова, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора и Косово - като наблюдатели. Отсъстваха делегациите
на Албания, Кипър, Македония и Хърватия.
Заседанието бе открито от председателя на БКС Бранко Сузич (Босна и Херцеговина). Приветствия
към присъстващите поднесоха:
1. Тюрхан Ичли - председател на Федерацията на слепите в Република Турция (ФСТ).
2. Емин Демирджи - завеждащ "Международни връзки" при ФСТ, член на Борда на Европейския съюз
на слепите и негов представител в ръководството на Световния съюз на слепите.
3. Проф. д-р Ерхан Табакоглу - ректор на Тракийския университет в град Одрин.
4. Реджеп Гюкан - кмет на град Одрин.
Със ставане на крака и едноминутно мълчание беше почетена памета на Теодор Лападату дългогодишен председател на Румънския съюз на слепите и един от основателите на БКС, и на Фадил
Мучич - председател на съюза на слепите в Черна гора.
Представителите на всички страни-членки изнесоха кратки доклади относно състоянието и дейноста
на организациите им. Те коментираха новостите в националните законодателствата на страните им и

политиката за хората с увреждания. Отделено беше внимание на развитието на процеса по прилагането
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проведе се дискусия за реализирани
проекти и съществуващи донорски програми в Европейския съюз.
Председателите на организациите коментираха работата с младежите и жените с цел повишаване на
тяхната активност в дейноста на сдруженията и интеграцията им в обществото.
Състоя се дискусия относно възможностите за коопериране на страните от Балканския регион в
подкрепа на защитата на правата на хората с увреждания.
Отделено беше внимание на дейностите, които да трябва да залегнат в план-програмата на БКС за
следващия тригодишен мандат.
Беше проведен избор за председател на БКС за периода 2017-2020 година. С пълно мнозинство за
председател на БКС бе избран Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, и за
негов заместник - Тюрхан Ичли - председател на Федерацията на слепите в Република Турция.
Гръцката делегация предложи 26-ото заседание на БКС през 2018 г. да се проведе в Атина, което беше
прието единодушно.
Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБ

ОБЩЕСТВО Още една среща по проблемите на достъпността на градската среда в столицата

Димитрина МИХАЙЛОВА
На първи юни в клуба на регионалната организация на ССБ в София се проведе среща между
отговорни служители в Столична община и представители на незрящите по проблемите на
достъпността на градската среда.
Срещата беше инициирана от г-н Асен Алтънов - председател на РСО София.
По негова покана от страна на общината участваха г-н Димитър Петров, отговарящ за развитието и
поддръжката на светофарните уредби в столицата, и г-н Миленкински, отговарящ за техническите
проблеми на електронните информационни табла по спирките на градския транспорт. От страна на
Съюза на слепите бяха поканени хора, които са напълно незрящи и всекидневно се движат
самостоятелно по софийските улици - Димитър Димитров, Иван Янев, Недялко Димов, Петър Стайков
и Хюсеин Исмаил.
За отбелязване е фактът, че за пръв път преди такава среща участниците от страна на ССБ се събраха
предварително, за да се опитат да уеднаквят позициите си и със задоволство трябва да отбележа, че по
време на самата среща те наистина се държаха като играчи от един отбор.
След обичайната размяна на любезности и представянето на участниците Асен Алтънов покани Петър
Стайков да изложи основните проблеми, с които се сблъскват незрящите при всекидневното си
придвижване по улиците на града.
На първо място той постави проблемите, които се пораждат от въвеждането на монтираните върху
специални стълбчета бутони за активиране на зелен сигнал за пешеходци и заедно с него и на звуковия
сигнал на светофарите. Той изрази становището на участниците от ССБ, че тези бутони не подпомагат
функционирането на така наречената система на "Умни светофари", а в същото време създават
многобройни проблеми не само на незрящите, а и на другите пешеходци.
На второ място беше изведен проблемът за необходимостта звукоизлъчващите устройства на

светофарите да се настроят, така че да насочват звука напред и надолу към осевата линия на платното,
а не да го изпращат по всички посоки в пространството, в това число и към прозорците на живеещите
наблизо граждани.
Третият сериозен проблем произлиза от това, че на кръстовища, на които има зелен сигнал и звукова
добавка и в четирите посоки, е необходимо звукът, който сигнализира за зелена светлина при
пресичане на едната от напречните улици да бъде различен от този, който звучи, когато имаме зелен
сигнал за пресичане на другата улица.
Г-н Димитър Петров отговори, че проектът, по който се работи системата на "Умните светофари", не
позволява отказване от бутоните и стълбчетата, така че в тази посока няма смисъл да се дискутира.
Поставени при такава твърда позиция, участниците от незрящите в дух на конструктивност поискаха
от общината поне да се ангажира с изпълнението на онези мероприятия, които бяха обещани още в
началната фаза на въвеждането на бутоните и стълбчетата. Един след друг те посочиха различни
недостатъци на тази система. Хюсеин Исмаил обърна внимание на това, че някои стълбчета дори не са
добре шлайфани и всеки допир до тях може да доведе до нараняване на ръката, която се е докоснала до
него. Другите участници припомниха, че отговорните служители в общината още преди две години
бяха убеждавали незрящите, че стълбчетата ще бъдат поставени на точно определени места, че ще
бъдат снабдени със собствен звуков сигнал, който заедно с релефните плочки и водещите линии ще
прави намирането им от страна на незрящите сравнително по-безпроблемно. Бяха посочени различни
места в София, на които тези изисквания не само че не са спазени, а напротив - на някои места
стълбчетата се намират на четири, пет и повече метра от пешеходната пътека, която пешеходецът
трябва да използва след включването на зелен сигнал за него.
Г-н Петров и г-н Миленкински поеха ангажимент да разговарят с колегите си от съответните дирекции
за отстраняване на тези недостатъци при монтажа на стълбчетата с бутоните.
По втория пункт те заявиха, че на практика на по-голямата част от светофарите звуковият сигнал е
насочен точно така, както беше описан в въвеждащото изказване. Участниците от ССБ не се съгласиха
с тази констатация и отново посочиха определени възлови кръстовища в София, на които е почти
невъзможно да доловиш точно в каква посока е насочен звукът на системата. Така или иначе
получихме уверения, че казаното ще бъде взето предвид и отново ще бъдат прегледани споменатите
конфликтни кръстовища.
По предложението за регулиране на звуковите устройства на големите кръстовища, така че за
различните посоки те да излъчват лесно различаващи се звукови сигнали, г-н Петров пое ангажимент
да говори с колегите си от техническите служби, за да се види дали това може да се направи. На това
незрящите участници в срещата отново настояха, че в сегашния си вид тези устройства не само че не
помагат на хората със зрителни увреждания, а точно обратното - те ги заблуждават за посоката на
зеления сигнал, защото във всички случаи звучат еднакво и това е сериозна предпоставка за тежки
произшествия на платното. Така че те поискаха от г-н Петров не да проверява дали това е възможно, а
да се ангажира да бъде намерен начин това да стане, т.е. въпросът в този случай е не дали, а как.
Другото означава непрекъснати опасности за незрящите по столичните улици и булеварди.
След обсъждането на светофарите участниците от ССБ обърнаха внимание и на състоянието на
информационните табла по спирките на градския транспорт. Факт е, че броят на озвучените табла
непрекъснато се увеличава, но също така е факт, че съществуващите стари проблеми продължават да
не се решават и до днес. На много места звукът на таблата е намален до такава степен, че ако не знаеш,
че има такова табло, изобщо няма да го чуеш, а и когато го чуваш - трябва да опреш ухо в него, за да
доловиш нежния му шепот. Известно е, че има протести от страна на граждани, насочени срещу тези
табла. Такива настроения има още от самото начало на въвеждането на звуковата сигнализация в
столицата, но така или иначе трябва в крайна сметка да се намери вариант таблата наистина да
съобщават наличната информация и то така, че да се чува, без да допираш ухо до тях.
Димитър Димитров разказа, за странностите, които проявяват таблата, когато се активират с
инсталираното в мобилните телефони специално приложение. Без тази активация таблото просто не
говори, а когато, доближавайки се до него, съответният потребител включи приложението, таблото
започва не да говори, а направо да крещи.
Г-н Миленкински пое ангажимент заедно с колегите си да потърси решение и на този проблем.
В края на срещата беше предложено, когато се пристъпва към инсталирането на озвучаване на

светофар или информационно табло да се обръщат към г-н Алтънов, който да изпраща в тяхна помощ
експерти от организацията. Тази идея не бе подложена на обсъждане и най-вероятно общинската
администрация ще се въздържи от нейното възприемане.
С това срещата завърши и с обещания за бъдещи ползотворни срещи участниците се разделиха.
В заключение ми се иска да кажа няколко думи, с които ангажирам само себе си. Като журналист от
списание "Зари" съм имала възможността да присъствам вече на няколко такива срещи. Те са
различни, с различен патос и понякога с твърде скандална размяна на реплики. На тази среща тонът
беше уравновесен, нямаше силни изказвания и взаимни упреци. От това обаче не следва, че тя може да
се определи като полезна и конструктивна.
След нея у мен се затвърди убеждението, че в своята дейност по осигуряване на достъпна градска
среда служителите в Столична община наистина правят различни неща, които по своя замисъл биха
могли да бъдат много по-полезни за хората със зрителни увреждания. Лошото е, че те се съобразяват с
предложенията на незрящите само тогава, когато тези предложения съвпадат на сто процента с техните
собствени намерения.
Да, наистина са направени много нови озвучени светофари, да, наистина са монтирани много нови
говорещи информационни табла, да, наистина има и релефни плочки, а тук-таме дори и водещи линии,
но всичко това се прави от позицията "Ние по-добре от вас знаем какво ви е необходимо, по-добре от
вас знаем какво ще ви бъде полезно и най-вече ние най-добре знаем кое как трябва да бъде
направено!". А когато се окаже, че има разминаване между очакванията и реалните резултати и сред
слепите в София се зароди поредното напрежение, те приемат поканата за участие в срещи, подобни на
тази, за която току-що ви разказах, изслушват тревогите, недоволствата, притесненията и
предложенията на онези, за чието добруване са загрижени, обещават, че ще направят каквото може и
нещата си продължават абсолютно постарому.
За съжаление от присъствието ми на подобни срещи у мен се оформя едно колебание относно това
дали съответните служители са некомпетентни, дали са неискрени, или дали не идват на срещите с
единствената цел да дадат възможност на незрящите да "изпуснат парата" и, разбира се, да отчетат, че
са се консултирали с тази специфична общност.
От тези срещи оставам с убеждението, че дейността на Столична община е организирана, така че една
дирекция отговаря за монтирането на светофарите, друга за стълбчетата с бутоните, трета за релефните
плочки по тротоарите, четвърта за звуковите устройства, пета за информационните табла и шеста за не
знам още какво. Това дава прекрасна възможност нерешимостта на проблемите да се прехвърля към
отсъстващата в момента дирекция и кучетата да си лаят, а общинският керван да си върви и върви. А
когато публично се опитаме да кажем, че има такива и такива проблеми, назидателно да ни отговарят:
„Ама вие какво още искате? Направихме толкова и толкова озвучени светофари, направихме толкова и
толкова говорещи информационни табла”. И на нас не ни остава нищо друго, освен да се чувстваме
като едни капризни неблагодарници. И все пак - като надмогнем неудобството си, трябва да кажем –
да, наистина правите и направихте немалко, но дали това, което направихте, е направено, така че то
наистина да служи на тези, за които е предназначено, на тези, които се придвижват пеша?
Боя се, че в Столична община твърде много се интересуват от броя на направените нововъведения и
твърде малко от това в каква степен те са наистина полезни за различните категории граждани на
нашата иначе чудесна столица.

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

СПОРТ Държавни първенства през май

Май се оказа доста наситен месец със спортни прояви. Федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания" проведе 3 държавни първенства, част от своя държавен спортен календар за 2017 г. - ДП
по лека атлетика, ДП по спортна табла, за което нашите читатели бяха информирани в предишния брой
5 на списание "Зари", и ДП по шахмат.
В посочените първенства взеха участие над 200 картотекирани състезатели.
На 1 май 2017 г. в София на базата на Национална спортна академия "Васил Левски" се проведе
държавното първенство по лека атлетика за хора с нарушено зрение.
Събитието стана възможно благодарение на Министерството на младежта и спорта и НСА "Васил
Левски".
Дисциплините бяха 100 и 400 м бягане, скок на дължина, тласкане на гюле, мятане на диск, хвърляне
на копие.
Състезателите бяха разделени, освен по полов и възрастов признак, също и по зрение: Б1 - участници
без зрение или със светлоусещане, Б2/Б3 - състезатели с остатъчно зрение.
Ето и някои от изявилите се спортисти:
- на 100 м девойки и жени Б1 шампионка стана Моника Методиева от СК "Болид", София;
- на 100 м Б1 младежи и мъже шампион стана Петър Георгиев отново от СК "Болид";
- 100 м Б2/Б3 при девойките и жените шампионка стана Иванка Недялкова от СК "Атлет", Варна;

- в дисциплината 100 м при младежите до 23 години в Б2/Б3 златото завоюва Костадин Димитров от
"Атлет";
- при мъжете на 100 м Б2/Б3 първото място зае Теодор Стоянов от СК "Витоша", София;
- на 400 м младежи до 23 г. Б2/Б3 шампион стана Емриш Мемиш от "Атлет";
- на скок на дължина при девойките и жените Б1 златото спечели Моника Методиева от "Болид";
- на скок на дължина при младежите Б1 първенец стана Петър Георгиев от "Болид";
- при виждащите девойки най-голям скок направи Иванка Недялкова от "Атлет";
- при виждащите младежи и мъже златото взе Костадин Димитров от "Атлет";
- на тласкане на гюле Б1 при девойките и жените шампионка стана Виктория Лазарова от СК "Достоен
живот", Благоевград;
- в същата дисциплина и категория, но при мъжете шампион е Стойчо Стойчев от СК "Изгрев",
Пловдив;
- при виждащите девойки Фатме Исмаил от "Атлет" зае първото място;
- при виждащите младежи отново варненски състезател - Емриш Мемиш, тласна гюлето най-надалеч;
- при виждащите мъже шампион стана Иван Котев от СК "Успех", София;
- при мятането на диск шампиони станаха при дамите Б1 Надка Александрова от СК "Ямбол 99", а
Милен Грозев при мъжете от СК "Кракра", Перник;
- при виждащите златото завоюваха Фатме Исмаил от СК "Атлет" и Иван Котев от СК "Успех", София;
- в дисциплината хвърляне на копие в Б1 при жените златото взе Надка Александрова от СК "Ямбол
99", а при мъжете - Васил Тодоров от СК "Достоен живот";
- при виждащите копиехвъргачи шампиони станаха Фатме Исмаил и Господин Стоянов от СК "Атлет".
***
От 29 май до 1 юни в почивна станция "Поп Харитон", Дряново се състоя държавното първенство по
шахмат за хора с нарушено зрение.
Игра се по швейцарската система, като при мъжете кръговете бяха 9, а при дамите - 7.
При мъжете категорично държавен шампион за пореден път стана Расим Низам от СК "Изгрев" с актив
от 7,5 точки. Александър Тодоров с 6 т. е вицешампион от плевенския спортен клуб. Тройката допълни
столичанинът Петко Пътев от СК "Успех" също с 6 т.
При жените изненади нямаше. В отсъствието на фаворитката Габриела Илиева - Илинка Дилкова и
Кънка Витова решиха спора за титлата в среща помежду си. С пълен актив от 7 т. шахматистката на
СК "Витоша" е държавен шампион, а Кънка Витова зае вицешампионското място. Бронзът остана за
Недялка Стойкова от варненския клуб "Успех" с актив от 5 точки.
В група "Б" тройката е следната:
1. Венцислав Георгиев от СК "Феникс", Монтана - 8 т.;
2. Любомир Иванов от СК "Изгрев", Пловдив - 8 т.;
3. Борислав Лазаров от СК "Пауталия спорт - 2005", Кюстендил - 6,5 точки.
Главен съдия на държавното първенство по шахмат за хора с нарушено зрение за 2017 г. беше инж.
Димитър Илиев.
Наградите бяха купи, медали, както и финансови стимули (за първо място 100 лв., за второ място 80
лв. и за трето място 50 лева). Наградите връчиха г-жа Деница Вачкова - зам.-кмет на община Дряново,
г-н Емил Киселков - директор на Комплекс за социални услуги в община Дряново, и г-н Васил
Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България.
Проявата стана възможна благодарение на субсидията, предоставена от Министерството на младежта и
спорта на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", както и с финансовата и логистична
подкрепа на Съюза на слепите в България.
В периода 18-29 юни в Охрид, Македония българският национален отбор по шахмат ще се състезава на
Олимпиадата по шахмат. По информация на домакините заявилите участие държави са над 30. На
нашия отбор няма да е леко, но очакваме да даде максимума от себе си, за да се поздравим с едно
достойно представяне и да запишем възможно най-добро класиране.

Иван ЯНЕВ

Регионален турнир по шахмат за незрящи

В Кърджали се проведе регионален турнир по шахмат с победителите от общинските състезания.
Турнирът бе организиран и финансиран от РСО на слепите в Кърджали. В него взеха участие 15
състезатели от региона и от община Ивайловград.
В двубоите се включи и председателят на РСО Кърджали Шюкран Исмаил. За съдия бе определена
Стойна Желева - директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни
увреждания.
Победител при мъжете по шах стана Кязим Местан от ТСО на слепите в Момчилград, с подгласници
Шюкри Кадир от Момчилград и Никола Костов от Кърджали.
При жените победи Шюкран Исмаил, следвана от Селиме Иса от Кърджали и Сълза Младенова от
Припек.
Първенците и всички останали участници бяха наградени със специални награди - брайлови шахове,
говорещи апарати за кръвно налягане, говорещи часовници.
Шюкран Исмаил поздрави участниците и изказа задоволство от тяхното представяне.
От своя страна те благодариха на РСО на слепите за предоставената им възможност да се изявят.
Стайко КАФОВ

Спортен празник за хората в неравностойно положение в Момчилград

Празник за хората в неравностойно положение беше организиран в Момчилград. Участниците се
състезаваха в дисциплините шахмат, табла, дартс и канадска борба. Придружители помагаха на част от
състезателите, за да се справят с някои от задачите, но това не повлия на спортния дух и на доброто
настроение.
"Община Момчилград е най-отзивчива в нашия регион при провеждането на културни и спортни изяви
на слепите", заяви Шюкран Исмаил - председател на РСО на слепите в Кърджали. Тя допълни, че
организацията в Момчилград е една от най-дейните.
Победителите в различните дисциплини бяха наградени от специалиста по спортни и младежки
дейности в община Момчилград Исмет Ахмед.
Стайко КАФОВ

ЧЕСТИТ 1 ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА! Когато дядо ходил на училище

Хърватска народна приказка
Живели някога в една схлупена къщурка накрай село дядо и баба. Били вече много стари и не можели
да работят като на младини. Били толкова бедни, че едва свързвали двата края. Додеяло им все да
гладуват и студуват. Един ден дядо рекъл:
- Ей, бабо, няма свършване нашето тегло!
А тя казала:
- Знаеш ли защо, дядо? Защото сме неграмотни. Пък който е ходил на училище, все е прокопсал бърже се замогва и на старини добрува.
- Тогаз и аз ще отида на училище. Може пък да ми потръгне, че вече тая сиромашия се не търпи.
- Иди, дядо, иди и си отваряй очите, ушите! - съгласила се бабата.
Дигнал се дядо рано в понеделник, измил си очите; баба му изтупала праха от дрехата, пригладила му
бялата коса. Сторили всичко, каквото били видели да правят съседите, когато провождат децата на
училище.
Изправил се дядо пред селския учител:
- Добро утро, даскале! - рекъл.
- Сполай ти, старче! Какво те води насам?
- Дошъл съм на училище. Искам да разбера как човек се става и се забогатява. Защото сме много
отрудени с моята баба.
- Хайде, хайде, сетил се за наука и училище! - отвърнал учителят.
Ала старецът не ще да си ходи. Взел да се моли и настоява да го остави. Видял се в чудо учителят - не
може да се отърве. И тъй като вече дошло време да се бие звънец, вкарал дядото в класната стая,
сложил го да седне на един чин заедно с няколко деца.
Седи дядо мирно и тихо, взира се в черната дъска, ама нищичко не разбира.
Нейсе! Прекарал той няколко часа и като свършило учението, тръгнал си за дома.
Върви дядо, навел глава, подпира се на тояжката си. И виж ти! - в прахоляка се валя шарена кесия.
Навел се, попретеглил я в шепата си - бая тежичка, развързал я - пълна със златни пари. Радостен
забързал той и отдалеч още се провикнал:
- Права беше, бабо! Ето, като отидох на училище, късметът ми дойде. Виж, намерих кесия с жълтици!
И почнал да друса кесията. А тя отвътре пее: "звън-звън-звън!".
Плеснала бабата с ръце:
- Ех, на стари години да ни олекне!
Дядото решил, че няма защо вече да ходи на училище - нали е забогатял. Вече ще се пече край
огнището и ще си пуши с луличката спокойно.
Така, ама чорбаджията, който си бил загубил парите, тръгнал из селото от къща на къща да пита дали
някой не е намерил една кесия с пари. Похлопал най-подир и на дядовата вратня - нали колибата им
била в края на селото. Пита:
- Ей, старо! Да си намирал кесия с пари?
Дядото бил честен човек, не знаел да лъже. Отвърнал:
- Намерих.
Зарадвал се богаташът, защото, макар да имал в раклата си много пари, все малко му се стрували, все
посягал към сиромашките. Разтърсил той дядото за антерията и задъхан извикал:
- Къде, кога, старче, намери тая кесия?
- Ами че, когато ходих на училище, та на връщане за дома…
- Уф! - изпъшкал алчният богаташ, махнал с ръка и си тръгнал, мърморейки под нос: "Когато този е
ходил на училище, аз още не съм бил роден".

