IN MEMORIAM Поклон пред учителя и поета!!!

Ангел СОТИРОВ
Почти цели 4 десетилетия е перфектен учител. С изумително обаяние и с изключително майсторство
той умее да мотивира своите обучавани! А те са от крехка детска до твърде зряла, да не кажем
преклонна възраст… И всички без изключение с нетърпение очакват неговите часове. Като истински
вълшебник учителят Данчо Данчев оправдава техните очаквания. И всеки негов ученик яко заляга над
не съвсем лесното за изучаване релефно-точково писмо, създадено от невиждащия френски
тийнейджър. И 72-годишният отец Борислав от Свищов, и 66-годишната Кера Узунова от
Тополовград, и палавият глухо-сляп, всепризнатият донжуан Петър Бонев от Бургас. Данчо е обучавал
на брайлово писмо и Любчо Муратов, и Даниела Денчева от Пловдив, още в ранната им предучилищна
възраст.
Учениците на този забележителен учител са десетки, от всички краища на България. Но най-голямото
му постижение изглежда е брайловото ограмотяване само за 20 дни на Слав Славов от Ямбол. Така
може би обучителят Данчев поставя уникален рекорд и силно разгневява мастит брайлолог от
Софийската "Алма матер". Многоуважаваният и от нас университетски преподавател твърди
безапелационно, че за такова кратко време не е възможно да бъде брайлово обучен късноослепял
човек. Но обучаваният Слав Славов опровергава по най-категоричен и публичен начин твърденията на
самонадеяния доцент, като 3 месеца след обучението си спечелва от националния конкурс по брайлово
четене в Дряново високопрестижна премия. За упорството си при отстояване на своя подход в
брайловото ограмотяване, непокорният обучител и тогавашният директор на пловдивския
рехабилитационен център за малко не отнасят сериозни наказания от свръхтемпераментния брайлов
суперкапацитет, по това време заместник-председател на ССБ. И, разбира се, както е прието при
достатъчно културните хора, след време Владимир Радулов поднася извинения на Учителя Данчев за
не съвсем заслужените към него упреци, че той не започвал брайловото обучение с писане на пишеща
машина. Извиненията на доцента, по-точно неговите признания, че Данчо е прав при своя подход, са
поднесени пред немалка група свидетели. Или, ако перифразираме всеизвестната поговорка, можем да
заключим в случая: "Когато фактите говорят, и доцентите се извиняват!".
За по-младите хора Данчо Данчев е най-вече съавторът на всеизвестния Стефан Данчев - несменяем
директор на Националния център за рехабилитация на слепи. Малко от тях знаят, че той е и съавтор на
два учебника по брайлово ограмотяване. Автор е също и на поетичните книги "Разделям се с мига" и
"Пак ще нашепвам на глас", и на първия български самоучител по брайл.
И два твърде любопитни факта, разкриващи много важен щрих от ценностната система на този автор.
Данчо Данчев не е грам комерсиален. Той не взима нито една стотинка хонорар за работата си по тези
два учебника за брайлово ограмотяване. Вероятно поради поетичната си дарба, а може би защото и
тогава времената бяха сякаш по-малко пазарни, да не кажа по-духовни. Но и през новите пазарни
времена въпросният автор си е пак същият. Преди двайсетина години е помолен да разработи
експресно кратък исторически обзор за развитието на пловдивския "Успех", по случай някаква негова
годишнина. Разработката е срочна и е в размер на цели 8 страници. И пак авторът Данчев не се сеща да
поиска някакво, макар и не голямо възнаграждение, за своя висококвалифициран труд.
И още нещо за неговия характер. Данчо винаги се радваше на успехите на другите хомо скрибенс. У
него не съществуваше т. нар. творческа ревност. Той непременно ще побърза да те поздрави искрено за
текста, който го е впечатлил.
Преди повече от 60 години той започва да изучава изкуствения език есперанто. След време Данчо
Данчев ще пробва поетичното си перо и на този език, и в бъдеще ще печели национални и
международни награди. Той е един от учредителите на пловдивското дружество на слепите
есперантисти "Lumo" ("Светлина") и дългогодишен негов председател. Осемнайсет години е редактор

на сп. "Esperanta fajrero" ("Есперантска искра"), което се разпространява в над 20 страни и читателската
му аудитория наброява над 300 души. При списването на това списание той внесе повече поетичност и
художественост. 13 години Данчо е редактор и на рубрика "В света на съсъдбениците" в органа на
Световната лига на слепите есперантисти, сп. "Esperanta ligilo" ("Есперантска връзка"), където
представяше интересни разработки.
Данчо Данчев е автор на стотици журналистически текстове в български и чуждестранни, най-вече
печатни медии. До преди десетина години, почти във всеки брой на сп. "Зари" той има неизменно
авторско присъствие със свои публикации.
Може би звездният му миг е учреденият по негова инициатива и оглавяван от него литературен клуб
"Следа". Клубът е издал 6 литературни сборника, провел е много литературни четения в страната, а
също и в гр. Прилеп (РС Македония). Незабравими ще останат за нас многократните ни участия в
летните празници на културата в Прилеп, организирани от големия наш приятел и българофил Спире
Тръбчески. Тръгвахме си от този град винаги натоварени с много подаръци и прекрасни впечатления
от изключителното гостоприемство на нашите домакини.
Съвсем доскоро колегата Данчев бе и председател на една от двете тукашни организации на ССБ. В
тази си нова роля той бе страхотен еталон за това как трябва да се служи на невиждащите хора и
техните близки. Два пъти седмично председателят Данчев беше отзивчив и неизтощим техен
консултант, дискретен душеприказчик и безвъзмезден психотерапевт.
С белите си коси, с топлия и спокоен глас, с невероятната си способност да мотивира и убеждава, да
отстъпва и да постига целите си без особени усилия и устременост, винаги добронамерен и лъчезарен,
готов за компромиси и битки, за благотворителни и доброволчески акции, Данчо веднага ти ставаше
симпатичен. В последно време често съм си мислил, че с това свое излъчване и качества на характера,
той, ако беше роден в Полша, вероятно щеше да бъде един от шестимата невиждащи там пастори. А
може би и обичан и цитиран университетски преподавател…
На 11 юни Данчо ни напусна безвъзвратно, без да навърши през октомври 82 години, без да
издаде своите стотина епиграми... Ние – неговите ученици и читатели, колеги и приятели - да се
поклоним дълбоко пред светлата му памет!!!

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Програма за дейността на Съюза на слепите в България
през 2019 г.

Настоящата програма отразява средствата за постигане на главната цел на сдружението: защита
на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни
увреждания, и интегрирането им в обществото. Тя гарантира устойчиво развитие на
организацията и предлаганите от нея традиционни и нови услуги.
Програмата е отворен документ и подлежи на обогатяване, в зависимост от решенията на
висшите органи на ССБ, динамиката на обществено-политическата и икономическа обстановка
в страната, инициативността на регионалните ни структури и други фактори.
I. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Съюзът на слепите в България, използвайки националния си авторитет и обществено влияние, трябва
да продължи да играе главна роля при формиране на националната политика за социално приобщаване
на хората със зрителни увреждания. В сложния диалог с държавните и общинските институции,

организацията трябва да се стреми да налага европейски добри практики и модели за социално
включване на членовете на сдружението. Основните ни задачи през 2019 г. са:
На национално равнище:
1. Участие в дейността на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
2. Участие в работни групи за:
А) приемане на Правилник за прилагане на Закон за хората с увреждания;
Б) приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с
увреждания;
В) приемане на Правилник за прилагане на Закон за социалните услуги;
Г) изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза;
Д) разработване на Концепция за работоспособността;
Е) разработване на Наредба за включване в механизма "Лична помощ";
Ж) оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания
мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и
съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на
нови подходящи политики и органи за мониторинг;
З) изменение на Кодекса за социално осигуряване, с цел въвеждане на механизъм за контрол на ТЕЛК
от страна на Националния осигурителен институт;
И) Правилник за дейноста на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите
за национална представителност на организациите на и за хора с увреждания;
Й) други.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
3. Участие в дейноста на комисиите към Народното събрание;
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
4. Заседания на Комитета за наблюдение на оперативната програма "Добро управление".
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
5. Участие в работата на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44 НС.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
6. Провеждане на срещи с представители на Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и
други, във връзка с планираните промени в националното законодателство и провежданите секторни
политики за хората с увреждания.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
7. Провеждане на срещи с ръководствата на основните политически партии, участници в изборите за
Европейски парламент, общински съветници и кметове.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
8. Организиране на пресконференции за популяризиране на дейноста на Национално представителните
организации на и за хора с увреждания, и позициите им по значими въпроси от политиката за хората с
увреждания.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
9. Изработване на съвместни становища с Национално представителните организации на и за хора с
увреждания, по изменение и допълнение на националното законодателство.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
10. УС на ССБ да разработи проект за изменение и допълнение на Устава на организацията и да го
внесе на 4 заседание на 17 НОСП.
Срок: м. април
Отговорник: председателят на ССБ
11. УС на ССБ да синхронизира ВСНД с приетите промени в Устава на сдружението. Също така да
нанася корекции в тях, в зависимост от промяна на: приоритетите, финансовите ресурси,
организационната структура и други произтичащи от политиката на организацията.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
12. Редовно актуализиране на информацията, публикувана в сайта на ССБ.
Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ, ръководител студио и мениджър уебсайт
На регионално равнище:
1. Участие на представители на РО в местните обществени съвети за интеграция на хората с
увреждания и допринасяне за развитието на ефективни общински социални политики в областа на:
А) повишаване достъпноста на архитектурната и транспортна среда;
Б) развитие на социалните услуги;
В) култура и спорт;
Г) други.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО

2. Системно запознаване на членовете на ССБ със:
А) Закона за хората с увреждания и Правилника за неговото приложение;
Б) Закона за социалните услуги и Правилника за неговото приложение;
В) Закона за личната помощ;
Г) Наредба за медицинска експертиза;
Д) Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания;
Е) други.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО
Общи задачи:
1. Активно да се работи с националните и местни медии за популяризиране дейността на ССБ, с цел
промяна на отношението на обществото към проблемите и правата на хората със зрителни увреждания,
и оказване на въздействие за приемане на подходящи социални политики.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на ССБ, РО и ТО
2. Отпечатване на организационни и агитационни материали.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КАДРОВА ПОЛИТИКА
1. Да се осигурят подходящи условия и финансов ресурс за организиране на заседанията на:
А) XVII–то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ;
Б) Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ;
В) отчетните събрания на териториалните организации;
Г) управителните и контролните органи на регионалните и териториалните организации.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и КС, административен секретар, председателите на РО, ТО и
РКС
2. РО и ТО да продължат активно издирването на нови членове на ССБ. Да бъдат въведени подходящи
форми за контакт и работа с лица със зрителни увреждания, отказващи да станат членове на
сдружението.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО
3. Центровете за социална интеграция и взаимопомощ на хора със зрителни увреждания,
функциониращи в страната, да продължат да се утвърждават като средища за:
А) контакти и обмен на информация между членовете;
Б) предлагане на социални услуги и помощно-технически средства;
В) юридически консултации за правата на членовете на сдружението;
Г) художествено-творчески и спортно-туристически изяви;

Д) провеждане на лекции и семинари;
Е) организиране на групови екскурзии и почивки;
Ж) чествания на национални и църковни празници, събития от историята на организацията и други.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО
4. Да продължи тримесечното събиране на статистическа информация за дейноста на организацията, с
цел изготвяне на сборен отчет за изразходваните средства от субсидията от държавния бюджет,
представен пред Министерство на финансите, Министерство на труда и социална политика и Сметна
палата. Данните да се представят по утвърдения образец до 7-мо число на месеца, последващ
тримесечието.
Отговорници: председатели на РО и ТО
5. Редовно да се изготвя и представя тримесечен отчет за изразходваните средства от субсидията от
държавния бюджет пред Министерство на финансите, Министерсво на труда и социална политика и
Сметна палата, до 15-то число на месеца, последващ тримесечието.
Отговорници: председател, главен счетоводител и административен секретар на ССБ
6. Да продължи попълването на годишните организационни отчети, отразяващи цялостната дейност на
сдружението.
Срок: м. януари
Отговорници: председатели на ССБ, РО, ТО и административен секретар
7. Да се изготви сборен отчет за дейноста на Центровете за социална рехабилитация и интеграция на
незрящи в градовете: София, Габрово, Русе и Перник, който да се представи пред АСП и Държавна
агенция за закрила на детето (ДАЗД).
Отговорници: председателят на ССБ, административен секретар и ръководителите на ЦСРИ
8. С цел повишаване на активността на организацията и кадровия й потенциал, председателят на ССБ
да провежда периодично срещи за обсъждане на политиката на ССБ в областта на интеграцията на
хората без зрение с:
А) регионалните и териториалните ръководни органи;
Б) актива и членовете на сдружението;
В) младежи до 35-годишна възраст.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на ССБ и РО
9. РО и ТО системно да работят с младежите, членуващи в организацията, и да подкрепят техни
инициативи, допринасящи за личностното им развитие и включването им в дейността на ССБ.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО
ІII. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА
СРЕДА

Съюзът на слепите в България, в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи – гр.
Пловдив и Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания,
трябва да продължат да развиват всички форми на социална рехабилитация за хора с нарушено зрение,
допринасящи за придобиване на умения за независим живот.
Ние планираме:
1. Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на
договорите за възлагане на управление на социалната услуга в общността - Център за социална
рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете София, Габрово, Перник и Русе.
Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ и ръководителите на ЦСРИ
2. С цел утвърждаване на сдружението като национален доставчик на социални услуги за хора със
зрителни увреждания, ССБ да участва в обявени от общините конкурси за възлагане на управлението
на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО
3. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална
рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания към общините, и да съдействат за
осигуряване на потребители, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване на
предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.
Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО
4. ССБ, в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи - гр. Пловдив, да:
А) информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и насочват незрящите за
включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него;
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ, РО, ТО и управителят на НЦРС - Пловдив
Б) организират семинар за обучение на кадрите, работещи в центровете за социална рехабилитация и
интеграция.
Срок: м. юни
Отговорници: председателят на ССБ и управителят на НЦРС - Пловдив
5. Да се проведе 2-ро заседание на утвърдения от УС на ССБ Технологичен съвет.
Срок: м. октомври
Отговорници: председателите на ССБ и Технологичен съвет
6. Съюзът на слепите в България да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства и
да поддържа необходимата информация за тях в сайта на организацията. Сдружението да осигурява
финансов ресурс от бюджета си и дарители, за безвъзмездно или при облекчени условия предоставяне
на помощно-технически средства на членовете на организацията.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО
7. Да продължи дейността за подобряване на достъпността на архитектурната и транспортна среда.
Комисии от съюзни членове, притежаващи необходимата експертиза, периодично да извършват оглед
и оценка на населените места и да съставят протоколи за наличните бариери. Председателите на РО и
ТО да провеждат срещи с кметове, главни архитекти, общински съветници, дирекциите "Устройство
на територията" и други, с цел акцентиране на вниманието им върху необходимостта урбанизираните
територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение. Да се следи за ефективното прилагане на
Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за "Проектиране и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания", чл. 9 от
"Конвенцията за правата на хората с увреждания" на ООН и транспортните регламенти на
Европейския съюз.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ, РО и ТО
IV. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
1. Да продължи издаването на списание "Зари" на пълноцветен печат, като печатен орган на ССБ. То
трябва да предлага информация за:
А) Организационния живот на сдружението;
Б) Дейноста на ССБ в областта на защитата на правата на хората без зрение;
В) Проведени интервюта с представители на държавната и общинската власт, отнасящи се до
секторните политики за социално включване на хората със зрителни проблеми;
Г) "Технически новости", свързани с компенсация на зрението и достъпа до информация;
Д) "Постижения в сферата на офтаолмологията";
Е) Постижения на незрящите в областа на поезията и прозата;
Ж) Позиции на членове на ССБ по политиката на организацията и дискусионни въпроси;
З) Други.
Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ и редакцията на "Зари"
2. За гарантиране правото на достъп до информация на членовете на сдружението да бъдат издавани
традиционните:
а) брайлови списания: "Зари", "Кръгозор", "Спортен преглед", "Вариант", "Женски свят", "Минерва",
"Светулка", "Есперанта файреро";
б) говорещи списания: "Зари", "Съвременност", "Знание", "Литературен калейдоскоп", "Домашен
съветник", "Наблюдател", "Булгара есперантисто".
Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ, редакцията на "Зари" и ръководител студио за запис на говорещи
книги
3. През настоящата година в студиото за запис на говорещи книги да бъдат произведени 100-120 нови
и възстановени заглавия от Златния фонд.
Срок: постоянен

Отговорник: ръководител студио за говорещи книги
4. Да се организира абонаментна кампания за плоскопечатните и брайлови издания на говорещи книги
и списания за личната фонобиблиотека.
Срок: октомври и ноември
Отговорници: ръководител студио за запис на говорещи книги и редакцията на "Зари"
5. Да се утвърди и разшири предлагането на новата услуга за достъп до фонобиблиотеката чрез
интернет.
Срок: постоянен
Отговорниици: ръководител студио за запис на говорещи книги
6. В сайта на ССБ да се поддържа каталога на говорещите книги.
Срок: постоянен
Отговорник: ръководител студио за запис на говорещи книги
7. Да продължи безвъзмездното разпространяване на софтуерния продукт и обучението на членове на
ССБ за работа с българоговорещия синтезатор в Windows среда.
Срок: постоянен
Отговорник: ръководител студио за запис на говорещи книги
8. По повод Деня на белия бастун - 15 октомври, 13 ноември - Световния ден на слепите и 3 декември Световния ден на хората с увреждания, да се организират пресконференции, антидискриминационни
кампании, концерти, спортни състезания, изложби с произведения на членове на сдружението,
конкурси за писане и четене на брайл, срещи с представители на институции и други, с цел
популяризиране на възможностите на хората със зрителни увреждания и представяне на техните
проблеми.
Срок: месеци октомври-декември
Отговорници: председателите на ССБ, РО и ТО
9. Да се полагат системно усилия за привличането на млади членове в художествено-творческата
дейност на организацията. Регионалните организации, в които няма развита такава дейност, да обсъдят
с управителните съвети и актива възможностите за създаването на певчески и инструментални
състави.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО
10. Да се организират 60-70 участия на действащите художествено-творчески състави и индивидуални
изпълнители в концерти, регионални и национални фестивали, певчески конкурси, събори и други.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО
11. РО да организира 30-40 спортни състезания между членовете си по практикувани в организацията
спортове. Те трябва да положат усилия да осигурят финансиране от общините за провеждане на
турнири с участието на отбори от други региони.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО
12. Организацията да продължи да подкрепя спортните клубове и федерацията "Спорт за хора със
зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността им.
Съвместно да бъдат организирани държавни първенства по шахмат, колоездене, стрелба с лък, спортен
риболов и други.
Отговорник: председателят на ССБ
13. Да се организират 50-60 туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически
забележителности, културни паметници и други.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО и ТО
V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО
1. Работната група по "Проблемите на трудовата заетост и професионалното ориентиране на хората със
зрителни увреждания" да проведе заседание.
Срок: месец ноември
Отговорник: председателят на ССБ
2. Да бъде разработена анкетна карта, проведено проучване за нагласите на членовете на ССБ за
започване на работа и резултатите от анкетната карта да бъдат представени на работната група по
предходната точка.
Срок: месец ноември
Отговорници: председателят на ССБ, Петър Стайков, Стефан Данчев - управител на НЦРС - Пловдив и
председателите на РО
4. Да бъде направено проучване за желаещите да бъдат обучени за ползване на различни приложения
за мобилни телефони и работа с компютърни програми и приложения. След набиране на
информацията да бъдат организирани следните форми на обучение:
А) Курсове в НЦРС - Пловдив;
Б) Курсове в НЦРС за незрящи в страната;
В) Дистанционно обучение;
Г) Изнесени курсове в седалищата на РО или по-големи ТО, с лектори от НЦРС - Пловдив или ЦСРИ
за незрящи в страната.
Отговорници: Председателят на ССБ, управителят на НЦРС - Пловдив и директорите на ЦСРИ
Срок: постоянен
5. Да бъде проведена среща с екипите на ЦСРИ за незрящи, на която да се обсъди възможността за
обучение на един техен представител за трудов посредник.
Отговорник: Председателят на ССБ
Срок: юни 2019 г.
6. Да бъде проведена среща с председателите на РО, на която да се обсъди възможността за

назначаване на трудови посредници по Националната програма за обучение и заетост, и да бъде
организирана тяхната подготовка.
Отговорник: Председателят на ССБ
Срок: декември
7. Да бъде събрана информация за членовете на ССБ, работещи като масажисти.
Отговорници: Председателите на РО
Срок: април
8. Да бъде организиран семинар на работещите масажисти, с цел повишаване на тяхната квалификация
и обсъждане на проблемите в тяхното трудово ежедневие. Семинарът да бъде организиран съвместно с
Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - гр. София и НЦРС - Пловдив.
Отговорници: Председателят на ССБ, председателят на секция на масажистите
Срок: ноември
9. Да бъдат актуализирани и издадени:
А) "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно
кандидатстване за работа";
Б) ''Когато сте с хора без зрение''.
Отговорник: Председателят на ССБ
10. Да бъде събрана информация за положителни примери за трудова реализация на незрящи и да
бъдат организирани срещи по места с членове на ССБ, търсещи активно работа, с цел допълнителната
им мотивация.
Отговорници: председателите на ССБ и на РО
Срок: постоянен
11. Ръководството на ССБ и РО системно да разпространяват сред членовете на организацията
информация за действащи програми, осигуряващи заетост на хора с увреждания, финансирани от:
А) Агенцията за хората с увреждания;
Б) Агенцията по заетостта и нейните структури в страната;
В) Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси".
Да бъде оказвана подкрепа при намиране на работодатели и изготвяне на проекти.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО
12. Да се разширят контактите с работодатели, желаещи да наемат хора със зрителни увреждания.
Председателите на РО да ги запознават с действащите програми на Агенцията за хората с увреждания
и Агенцията по заетостта.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО
13. Регионалните организации да търсят възможности за подпомагане на нуждаещите се съюзни

членове в пари и натура.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО и ТО
14. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията в почивните бази на
ССБ и ползване на правото им за балнеолечение и рехабилитация, съгласно Закона за хората с
увреждания и Правилника за неговото прилагане.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО
15. Организацията да оказва съдействие на своите членове за:
А) ползване на услугите на социалния патронаж;
Б) осигуряване на личен или социален асистент, домашен помощник и др.;
В) ползване на офталмологични или друг вид медицински услуги.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО и ТО
VI. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. ССБ да разшири партньорството с национално представителните организации на и за хора с
увреждания, и други НПО, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични
възможности. Организацията да полага усилия за реализиране на съвместни проекти и обмен на
информация за добри практики. Сдружението ни да се включва при организирането на събития,
насърчаващи защитата на човешките права, протестни акции, антидискриминационни кампании,
дискусионни кръгли маси, семинари и други.
Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ
2. Представители на ССБ да вземат участие в:
А) Генералната асамблея на Европейския съюз на слепите в Италия - 27-30.10.2019 г.;
Б) Заседание на Комисията за връзки с ЕС към Борда на Европейския съюз на слепите в Италия;
В) Заседание на Балканския консултативен съвет в Румъния.
Отговорник: председателят на ССБ
3. ССБ да организира среща в България на представители на организациите - членове на Балканския
консултативен съвет, на тема: ''Развитие на говорещите и електронни книги и брайловия печат''.
Отговорник: председателят на ССБ и завеждащ международна дейност
4. Представител на ССБ да вземе участие в обучение на млади лидери "лице в лице".
Срок: ноември
Отговорник: председателят на ССБ, завеждащ межд. дейност и Елена Караманска - член на ССБ
5. ССБ и РО - София да организират Международен Брайлов шахматен турнир за Купата на София.

Срок: месец май
Отговорници: председателят на ССБ, председателят на РО - София, председателят на Федерация
"Спорт за хора със зрителни увреждания" и специалист международна дейност
6. Председателят на ССБ и специалист на ССБ да поддържат интернет обмен на информация за
правата на хората със зрителни увреждания и добри практики към Европейския съюз на слепите.
Срок: постоянен
Отговорник: завеждащ международна дейност
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ССБ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВО МУ
1. Ръководството на сдружението системно да контролира изпълнението на приетия бюджет и да внася
тримесечни отчети за изпълнението му в УС на ССБ.
Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ и главен счетоводител ССБ
2. Ръководството на организацията да работи за осигуряване на годишна субсидия от Държавния
бюджет за дейността на организацията през 2019 г.
Срок: м. юли-август
Отговорници: председателят на ССБ и главен счетоводител ССБ
3. Да се направят постъпки пред кметовете и общинските съвети за осигуряване на средства от
бюджетите им за финансиране на мероприятия на регионалните и териториални структури.
Срок: м. юли
Отговорници: председателите на РО
4. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да продължи дейноста по:
А) предлагането за продажба на неизползвани обекти;
Б) събирането на приходи от отдадените под наем имоти;
В) извършване на неотложни ремонти с приходи от наеми, дарители, проекти и други източници.
Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ, управителите на "УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД и клоновете
му
5. С цел реализация на бъдещи инвестиционни проекти да се разработят подробни устройствени
планове на обекти - собственост на ССБ: ПС "Шипковски минерални бани", хотел "Хоризонт" - гр.
Обзор, ПС "Поп Харитон" - гр. Дряново и "Успех ССБ Холдинг” ЕООД - клон Русе.
Срок: месец декември
Отговорници: председателят на ССБ и управителите
6. С цел предотвратяване на свлачищни процеси в Почивна станция "Поп Харитон" - гр. Дряново се
осигури финансиране за проектиране и изграждане на подпорна стена и терасиране на терена.
Срок: месец декември
Отговорници: председателят на ССБ и управителят на ПС "Поп Харитон"

VIII. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода е необходимо да се продължи работата в следните направления:
1. Повишаване на превантивния контрол, като акцентът се постави върху оказването на методическа
помощ за правилното прилагане на действащите нормативни документи.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС
2. Да се изисква от органите на ССБ и стопанските му структури:
- познаването на Устава, нормативните документи и изпълнението на решенията на органите на ССБ;
- спазването на финансовата дисциплина – приходи и разходи по приетия бюджет, правилното
изразходване на всички средства и тяхното отчитане.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС
3. Да се извършва контрол върху:
- опазването на движимо и недвижимо имущество, собственост на ССБ;
- увеличаването на приходите от отдадено по наем съюзно имущество;
- получаването, ползването и погасяването на кредити, получени от търговските дружества на ССБ и
техните поделения.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС
4. С цел осъществяване на контрол върху дейноста на ССБ и търговските му дружества да се:
- извършват цялостни или тематични проверки;
- провеждат периодично съвместни съвещания - семинари с председателите на РКС, на които да се
разглеждат въпроси за практическото приложение на вътрешносъюзните нормативни документи,
промените в тях, както и резултатите от извършените проверки;
- внасят информации в УС на ССБ за констатациите от извършените от КС проверки, с предложения за
решения и препоръки за предприемане на мерки, за отстраняване на допуснати грешки и нарушения.
Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС

Проведе се второто редовно заседание на Технологичния съвет към УС на ССБ

Петър СТАЙКОВ

На 12.07.2019 в почивната станция на ССБ в Дряново се проведе второто редовно заседание на
Технологичния съвет към Управителния съвет на Съюза на слепите в България. На заседанието
присъстваха всички членове на съвета. Активно участие в неговата работа взе и председателят
на ССБ Васил Долапчиев.
Точно една година след формалното учредяване на съвета неговите членове се събраха за да обсъдят
едногодишната си работа, да изразят експертни становища по актуални проблеми, влизащи в сферата
на компетентност на технологичния съвет, и, естествено, да огледат перспективите за бъдещата си
работа.
Това беше отразено и в приетия дневен ред на срещата:
1. Отчет за дейността на Технологичния съвет през едногодишния период от учредяването му.
2. Обсъждане на предложения и формиране на списък с помощни технически средства за хора с
увредено зрение.
3. Обсъждане на съществуващите проблеми и набелязване на следващи стъпки за ускоряване на
процеса на създаване на нов синтезатор на българска реч.
4. Дискусия по бъдещата дейност на Технологичния съвет.
5. Разни.
Заседанието беше открито от г-н Васил Долапчиев. Той поздрави присъстващите и изрази своята и на
Управителния съвет на ССБ удовлетвореност от едногодишната работа на съвета. Съществуващият
преди една година скептицизъм спрямо смисъла и евентуалните ползи от създаването на такъв
помощен орган беше напълно опроверган от работата на всички членове, които са сериозно
ангажирани и работят за решаването на проблемите.
По първа точка от дневния ред кратко въвеждащо изказване направи Недялко Димов. Ефективната
работа на заседанието беше облекчена от това, че членовете на Технологичния съвет бяха
предварително запознати с изготвения от председателя отчет за неговата едногодишна работа. Димов
попита присъстващите дали имат да добавят в доклада нещо пропуснато.
Негослав Събев предложи в доклада да се добави дейността по изготвените препоръки за машинно
гласуване.
Състоя се дискусия, свързана с машинното гласуване и предстоящото му отпадане като възможност.
Хюсеин Исмаил обобщи, че въпреки предстоящото отпадане на машинното гласуване, беше чуто, че
хората със зрителни увреждания имат специфични изисквания към начина на гласуване и това беше
отразено в документ, изготвен по инициатива на КНСБ.
Владимир Радулов повдигна въпроса за включване в доклада на опита за членство в International
Association of Accessibility Professional.
Възникна дискусия относно вида на членството в Асоциацията - индивидуално или колективно, и за
ползата от самото членство.
Решения по първа точка от ДР:
1. ТС приема доклада и допълненията към него.
2. ТС решава ССБ да заплати индивидуално членство в Асоциацията на трима от членовете на ТС, а
именно Негослав Събев, Костадин Колев и Йордан Младенов. Същите се задължават да участват в
уебинарите и форумите на Асоциацията; да представят доклади за участието си, както и да споделят с
членовете на ТС всяка полезна информация.
Насока на дискусията по втора точка от дневния ред даде председателят на ССБ Васил Долапчиев.
Той сподели, че след многогодишни усилия на ССБ най-сетне се е открила възможност да се защити
пред МТСП нуждата на зрително затруднените лица от по-голям брой технически помощни средства
за медицински, ежедневни, образователни и професионални нужди. Става дума за включване на такива
средства в списък на МТСП, за придобиването на които държавата да подпомага финансово
нуждаещите се незрящи и слабовиждащи в България. Понастоящем такова финансово подпомагане се
предоставя само за бял бастун и говорещ термометър, което е крайно недостатъчно за високите
изисквания на съвременния начин на живот.
Актуална задача на Съюза на слепите е неотклонно да настоява списъкът с предвидените за финансово
подпомагане технически средства да се разширява и непрестанно да се актуализира.
Обменът на мнения за съдържанието на списък с предлагани за финансово подпомагане технически
средства беше предшестван от извадена пред скоби дискусия, отнасяща се до формиране на позицията

на Технологичния съвет спрямо появилия се преди около една година на българския пазар уред "my
eye" ("моето око") - производство на фирмата Оркам. След разгорещена дискусия участниците в
заседанието се съгласиха, че Технологичният съвет няма достатъчни основания да подкрепи
включването на този уред в обсъждания списък. Най-съществените аргументи за това становище са
следните: предлагания уред на практика не е предоставян за тестване от достатъчен брой евентуални
негови потребители. С цел преодоляване на този пропуск се предлага на представителите на
производителя в България да предоставят за тестване за срок от три до шест месеца на 10 броя уреди в
НЦРС - Пловдив и в други рехабилитационни центрове за слепи в страната. Друг елемент от
становището на Технологичния съвет се изразява в неприемането на цената, на която уредът се
предлага в България. Цената от 4500 евро за бройка е меко казано непосилна за незрящите и трудно
приемлива и за българската държава.
Така едва след приключване на процеса на тестване и допълнителни разговори за цената
Технологичният съвет би могъл да вземе решение дали да предложи, или не уреда на Оркам за
включване в списъка на подпомаганите технически помощни средства за незрящи.
Премина се към съставяне на списък на предлагани за частично или пълно финансово подпомагане
помощно-технически средства. След оживена дискусия участниците в ТС се обединиха около следните
решения:
1. Помощно-техническите средства се разделят на медицински и технически.
А. Медицински средства:
1. Очила от ново техническо поколение; от 6 диоптъра нагоре за срок от 2 години с цена - 500 лв.
2. Диоптрични лещи
3. Оперативни лещи (при премахване на очна леща и замяната й с изкуствена)
4. Очна протеза
5. Говорещ апарат за кръвно налягане
6. Говорещ глюкомер
Забележка: Преди окончателното оформяне на списъка в частта му, отнасяща се до медицинските
средства, трябва да бъде направена консултация с офталмолог за определяне на детайли във връзка с
параметрите им и тъй насетне.
Б. Помощно-технически средства за всекидневието, обучение и професионална дейност: бял бастун,
говорещ часовник, брайлов часовник, говорещи други измервателни уреди, електронна лупа, брайлова
пишеща машина, брайлов дисплей, четящи машини, говорещ диктофон, екранен четец, екранен
увеличител.
Разбира се, не бива да имаме илюзии, че държавата охотно ще приеме всички наши предложения,
както и предлаганите от нас условия за достъп до по-голям брой и видове помощно-технически
средства. Това е само нашата първа стъпка, все пак положително е, че вече можем да разговаряме, да
поставим своите искания и да имаме очаквания, че, макар и трудно, все пак държавата ще започне
малко по малко да откликва на тях.
След изчерпването на разискванията по втора точка се премина към обсъждане на съществуващите
проблеми и набелязване на следващи стъпки за ускоряване на процеса на създаване на нов синтезатор
на българска реч.
След много оживена дискусия бяха формулирани следните решения:
1. В срок до 1 октомври 2019 г. да се изготви техническо задание на исканата разработка и да се търсят
контакти с компании за възлагане на разработката.
2. В договора за разработване да се включи условие за авторските права, които да принадлежат на
ССБ.
3. Да не се изключва нито една фирма, компания или компютърен лингвист от възможността да работи
за разработването на нов синтезатор.
В последвалата дискусия бяха поставени и други повече или по-малко значими проблеми, по които
членовете на Технологичния съвет се ангажираха да работят усърдно и с амбицията след една година
да отчетат още по-осезаеми резултати от дейността на съвета.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Русе

РО на ССБ - Русе, съвместно с ЦСРИН, организирахме на 6 юни 2019 г. еднодневна екскурзия в
Румъния.
Програмата ни включваше панорамна разходка из Букурещ, посещение на музея на румънското село и
манастира Комана.
Рано сутринта 45 съюзни членове и техните придружители потеглихме към Дунав мост. Времето беше
чудесно. След около един час пристигнахме в Букурещ. Преминахме през града в посока от юг на
север. Екскурзоводът ни запозна с историческите забележителности, покрай които минахме.
Посетихме етнографския парк "Музей на селото", в който са реконструирани стари сгради от всички
райони на Румъния, къщи в различни стилове, вятърна мелница, дървена църква и други.
Имахме усещането, че сме в старо румънско селище. Хапнахме мамалига в хан от XIX век.
По обратния път направихме още една панорамна обиколка на Букурещ и разгледахме още
забележителности на столицата, след което се отправихме за манастира Комана, основан от Влад
Цепеш през 1461 г.
Разгледахме музея към манастира, където са изложени оръжия от Първата световна война, костницата
с костите на убитите в същата война над 500 румънски, български и немски войници.
Малко преди границата се отбихме в един хипермаркет и си купихме румънски бонбони и шоколади за
почерпка на близките.
Почивка в Шипково
От 25 юни до 2 юли 2019 г. група от 54 незрящи и техни придружители от РО - Русе почивахме в ПС
"Релакс" в Шипковски минерални бани. Както винаги досега, бяхме посрещнати топло от персонала.
Измина една седмица в забавления, разходки и лечение. На 28 юни отпразнувахме рождения ден на
Панайот Димитров, а на 29 юни, Петровден - именния ден на Петранка Георгиева. Организирахме
мили тържества, на които им връчихме скромни подаръци. Благодарим на управителя и на персонала
за доброто обслужване по време на почивката, с което допринесоха за пълноценния ни отдих и
лечение.

Кърджали

На Еньовден незрящи браха омайно биле на Дамбалъ
Повече от четиридесет души със зрителни проблеми от общините Кърджали и Момчилград
посрещнаха Еньовден на скалистия масив Дамбалъ. Според поверието, в нощта срещу Еньовден
слънцето слиза в изворите, поточетата и реките, и водите им стават лековити. Неслучайно незрящите
избраха капещата вода от скалата на Дамбалъ. Те вярват, че тя е лековита не само на Гергьовден, но и
на Еньовден. Магическата местност е богата и на билки, които на този ден придобиват лечебна сила.

Шюкран Исмаил, председател на Регионалната организация на слепите в Кърджали, поздрави
незрящите. "Всички ние идваме тук с надежда, че изворната вода и лековитите билки ще укрепнат
нашето здраве и ще засилят имунитета ни" - каза тя.
Гост на организациите бе и Емилия Стоянова, трикратната световна и четирикратна европейската
шампионка по канадска борба, и терапевт към Центъра за рехабилитация и интеграция на лица със
зрителни увреждания "Недялка Камбурова" в Кърджали.
С обичая Еньовден и видовете билки запозна присъстващите Недялка Кафова.
Незрящите заедно със своите придружители си набраха здравец, коприва, жълт кантарион, бял
равнец… По стар обичай, те свиха родопските билки в снопче и ги вързаха с червен конец. После за
здраве и дълголетие се провираха през Еньов обръч. С „мълчаната” вода те си пожелаха болестите да
си отидат завинаги.
Когато слънцето се изкачи нависоко, хората седнаха заедно на обща трапеза, осигурена от
Регионалната организация на слепите в Кърджали, и народни ястия от сръчни домакини от
Момчилград.
Илия Делиоланов от Момчилград сподели: "Аз съм на 70 години, но за първи път идвам тук. Запленен
съм от магическата природа, чистия въздух, лековития извор и богатството от билки."
Семейство Гюлка и Иван Терзиеви от Кърджали: "Отнасяме за нашите близки лековита вода и билки.
И занапред ще посещаваме Дамбалъ."
Незрящите от Момчилград благодарят на общината и на зам.-кмета Мехмед Мехмед за осигурения
превоз до прочутия връх. Благодарност изразиха и незрящите от Кърджали.
Стайко КАФОВ

Плевен

Многожанров фестивал "Бреница пее и танцува"
На 6 юни 2019 г. на площад "Екзарх Йосиф I", за четвърта поредна година в с. Бреница, община Кнежа,
област Плевен, се проведе многожанровият фестивал "Бреница пее и танцува", който е 17-ти поред
като Регионален фестивал за хора с увреждания.
Вокална група "Пей, сърце" към ТО на ССБ - Плевен, с ръководител Богомил Мицев, се представи с
песните "Двама вървим по пътя", "Пролетна вечер", а солистът на групата Румен Петков - с песента
"Пребродих цялата страна". Елена Дойчева от същата група представи своето стихотворение "Съдба".
Фестивалът се състоя на обновения площад на селото. Познавайки в дълбочина проблемите на хората с
увреждания, това бе изключителна изява на силата и духа на тези хора. През последните години в него
вземаха участия не само колективи на хора с увреждания, но и самодейни групи и индивидуални
изпълнители към народните читалища от региона.
В този празничен ден стотици гости и жители на Бреница пяха, танцуваха и се забавляваха заедно, още
повече този ден е и празник на селото и на стотици именници. В православния календар този ден е
известен като Възнесение Господне, Спасовден. Фестивалът е визитна картичка на селото.
Организатори на проявата са Съюз на инвалидите в България (СИБ) и г-н Илийчо Лачовски, кмет на
Община Кнежа, финансов спонсор на събитието. Целта на форума е да се опазват, съхраняват и
популяризират българските традиции от поколение на поколение. За културното събитие гостуваха
г-жа Катя Герговска, председател на Общинския съвет в гр. Кнежа; г-н Илийчо Лачовски, кмет на

Община Кнежа; г-н Цветомир Миловски, зам.-кмет на Община Кнежа; д-р Пламен Лъжовски, кмет с.
Бреница.
Фолклорните групи и изпълнителите на шлагерни песни, индивидуалните изпълнители и танцовите
състави премериха сили в следните категории: вокални групи, индивидуални изпълнители, танцови
състави, поетично творчество, всичко това в две възрастови групи. Участваха 25 вокални състава и 20
индивидуални изпълнители. Техните изяви бяха оценени от компетентно тричленно жури с
председател доц. Георги Хинов, известен хореограф, бивш директор на Северняшки ансамбъл за
народни песни и танци "Иван Вълев" - Плевен. Наградите бяха осигурени от общината.
Точно в определения час, след като прозвуча химна на Република България, председателят на СИБ - с.
Бреница, г-н Михал Кончарски, поздрави гостите и участниците във фестивала с добре дошли. Той
изтъкна значимия принос на кмета на Община Кнежа, разбирането му към проблемите на хората с
увреждания и финансирането на проявата, както и проявения ентусиазъм на участниците в тяхната
подготовка и желание за изява. В своето изказване г-н Кончарски изтъкна още, че хората с
увреждания, въпреки трудностите, които срещат в своя живот, са силни, сплотени, умеят да се веселят
и взаимно си помагат. Той прочете Поздравителни адреси от председателя на СИБ, г-н Красимир
Коцев, поздравителни адреси от всички ръководители на общината, кмета, зам.-кметове, председателя
на Общинския съвет и кмета на селото.
След него г-н Лачовски се обърна към всички с думите: "Поздравявам всички участници във фестивала
и всички бреничани, по случай празника на селото, и разбира се именниците, които празнуват днес.
Бъдете здрави и нека късметът и щастието са винаги с Вас."
Участници във фестивала бяха колективи от гр. Чепеларе, гр. Сливен, с. Търнак, с. Руска Бяла, с.
Борован, с. Писарово, гр. Плевен, с. Бреница, гр. Кнежа, гр. Бяла Слатина, гр. Червен бряг, гр. Искър, с.
Радомирци, с. Торос, с. Сухаче, гр. Перник, гр. Мездра, с. Писарово, с. Горник, с. Лазарово и др.
Проявата эапочна с група за модерни танци от Обединени детски заведения - с. Бреница, квартет
"Росна китка", с ръководител Веселин Мичев, дългогодишен гъдулар и корепетитор на Северняшки
ансамбъл "Иван Вълев" - Плевен, под чийто съпровод на гъдулка и на колегата му на акордеон се
представи квартетът. В откриването участва и групата към Клуб на пенсионера - с. Бреница, и ученици
от училище "Христо Ботев" в селото. Г-н Кончарски разказа за народната певица Гергана Цекова,
която е родом от Бреница. Тази година се навършват 100 години от нейното рождение. Вокалистка от
квартета изпя две нейни песни. Конферансието представяше участниците, като им връчваше и почетни
грамоти за участие.
Изключително впечатление направиха групите от Сливен и Чепеларе. Първите изпяха тракийски
песни, а тези от Чепеларе - няколко родопски песни под съпровод на каба гайда, сура гайда и акордеон.
Специален гост бе и певицата от гр. Перник Левтерка Стоева. Гост на фестивала бе и г-жа Анита
Тараланска, председател на СИБ в кв. Църква, Перник, която е основен организатор на тамошния
многожанров фестивал на хората с увреждания. Овациите на публиката събра и най-добрият
изпълнител на акордеон от с. Руска бяла, община Мездра, Милчо Романски. Домакините бяха
подсигурили сандвичи и минерална вода за всички участници.
Специални гости на фестивала бяха народната певица Ана-Мария, която забавляваше с песните си
всички присъстващи, докато журито заседаваше, и кулинарната звезда Иван Звездев. Той приготви в
двора на църквата традиционния курбан по случай събора на селото.
Накрая г-н Цветомир Миловски и д-р Пламен Лъжовски връчиха наградите на отличените. Солистът
на вокална група "Пей, сърце" бе награден с бронзов медал, а самата група получи също бронз за
участието си.
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!
Румен ПЕТКОВ

Добрич

Представяне на книгата "Ретроспекции от живота на НПО "ХобиСклуб"
По повод рождения ден на организацията - 27 юни, в Регионална библиотека "Дора Габе" се състоя
представяне на книгата "Ретроспекции от живота на ХобиСклуб", с автор незрящия Иван Тодоров и
редактор Мая Златева.
Присъстваха много гости от Община Добрич, Регионален исторически музей, Регионална библиотека
"Дора Габе", Център за социална рехабилитация и интеграция, журналисти. Както и перфектните
музикантки Роси Бояджиева - флейта и Мария Славова - пиано, които поздравиха всички присъстващи.
Естествено, преобладаваха рождениците от нашата организация.
В краткото си слово Иван Тодоров очерта основната идея за сътворяването на книгата, като подчерта,
че членовете на неправителствената организация са своего рода живи участници във всички 142
документални разкази. А според психоложката Мая Златева явлението "ХобиСклуб" може да се
изучава като един психотерапевтичен и социален подход. От топлите изказвания на присъстващите
оживяха емоционални картини от преживяното през годините.
Последваха вълнуващи спомени, поздравления, цветя, снимки. Авторът на книгата почерпи с чаша
шампанско и сладолед от Жанет Матеева.
Създателите на книгата благодарят и за благопожеланията по Фейсбук. Благодарят и за перфектното
домакинство на Невяна Христова – директор на Регионалната библиотека.
Иван ТОДОРОВ
Ансамбъл "Родолюбие" от Тараклия и Галина Дурмушлийска с концерт в Добрич
С концерт на единствения български професионален ансамбъл зад граница "Родолюбие" от гр.
Тараклия, Молдова, завърши Третата международна среща-практикум "България и Япония - мост
между две култури, традиции и съвремие". Тя се проведе в Младежки дом - Добрич, организирана от
народно читалище "Български искрици". Специален гост бе народната певица, определяна като Славея
на Добруджа, Галина Дурмушлийска, която, освен аплодисменти, получи и красива роза от Сдружение
"ХобиСклуб".
Ансамбъл "Родолюбие" - гр. Тараклия е пазител и разпространител на българските традиции и обичаи
в Бесарабия. Той е създаден през 1986 г. и е една истинска съкровищница, съхранила българската
култура, традиции и духовност сред българите извън пределите на Родината, намерили подслон в
Бесарабия. Първите музикално-танцови постановки са на Юрий Горшков, Стефан Стоянов и Лазар
Калоев. През всичките години на своята дейност ансамбълът израства на все по-високо професионално
равнище, разкривайки красотата на песните, музиката и танците на българите в Бесарабия, която
обхваща територия от Молдова и Украйна. Днес в ансамбъла работят много млади хора, които са
свързали живота си с българското фолклорно изкуство.
На концерта в Добрич присъства и представител на друга култура - Мисаки Нишимур, културен аташе
на посолството на Япония в България.
Иван ТОДОРОВ

Велико Търново

Палитра от събития и емоции
Така може да се обобщи животът и дейността на ТО на ССБ за Община Велико Търново през
изминалите няколко месеца от първото полугодие на 2019 г. В следващите редове, уважаеми читатели,
ще станете съпричастни на няколко събития, които споделяме с Вас като задочна обмяна на опит и
съпреживяване.
Спортът като активна форма на социално приобщаване и насърчаване на личната активност е сред
заложените приоритети в списъка от наши дейности.
На 21.03.2019 г., по повод празника на гр. Велико Търново, в ТО на слепите - В. Търново се проведе
Дванадесети общински турнир по спортна табла. Този спорт е сред предпочитаните и успешни в
нашата организация, и резултатите красноречиво го доказват. Финалното класиране излъчи следните
победители:
- трето място зае Теодора Обретенова;
- второ място резултатите отредиха на Валери Николов;
- първо място завоюва Димитър Станев.
Медалите и грамотите за турнира бяха осигурени от Община Велико Търново и връчени от
председателя на ТО - Ненчо Обретенов, а обядът за състезатели и наблюдатели беше осигурен от
фирма "ЕЛИТ МЕС" - В. Търново, за което ръководството на организацията благодари!
През пролетния месец май се случи едно от най-предпочитаните ни състезания, в което винаги има
спортна страст, вълнения и ентусиазъм!
На 10.05.2019 г. в боулинг залата на МОЛ - гр. Габрово се проведе вторият Регионален турнир по
боулинг. В него участваха пет отбора от Териториалните организации на гр. Габрово, гр. Севлиево, гр.
Дряново, гр. Велико Търново и гр. Горна Оряховица.
В 10 тура по 2 опита, всеки демонстрира своите умения и се постара да покаже добрите си спортни
качества. Резултатите от състезанието бяха отчитани в три категории.
Крайно класиране - жени:
- трето място - Теодора Обретенова от ТО - Велико Търново;
- второ място - Катя Кряжева от ТО - Горна Оряховица;
- първо място - Анна Стоева от ТО - Велико Търново.
Крайно класиране - мъже:
- трето място - Ненчо Обретенов от ТО - Велико Търново;
- второ място - Йордан Цирков от ТО - Габрово;
- първо място - Борис Башев от ТО - Габрово.
Крайно отборно класиране:
- трето място - ТО - Горна Оряховица;
- второ място - ТО –- Габрово;
- първо място - ТО - Велико Търново.
След турнира победите бяха отпразнувани на съвместен приятелски обяд за всички участвали.
Ето няколко думи и за основното организационно събитие през тази пролет.
На 06.06.2019 г. се проведе Годишно отчетно събрание на Териториалната организация на слепите Велико Търново. Гости на събранието бяха Росица Димитрова, директор на Дирекция "Социални
дейности и здравеопазване" - Община Велико Търново; Стефка Пенчева, председател на РО - гр.
Габрово; Десислава Маринова, сътрудник на РО; Минчо Ганев, председател на РКС.
Основни акценти в събранието бяха отчет за дейността на организацията през 2018 г., програма за
инициативи и дейности през 2019 г., информиране относно Закона да хората с увреждания, Закона за
личната помощ и Наредбата за трудовата експертиза.

Инициативата за взаимно опознаване на териториалните организации в нашия регион имаше своето
продължение и тази година.
На 10.06.2019 г., в хижа "Бачо Киро" в околностите на Дряновски манастир, се проведе приятелска
среща с активистите на Териториалните организации на слепите от Велико Търново, Дряново и
Севлиево. На нея всяка една организация се изяви със своите поетични и певчески таланти. Други от
активистите участваха в спортните мероприятия - хвърляне на гюле, дартс, шах, табла и домино.
Срещата приключи с приятелски обяд, който беше изпълнен с много песни и добро настроение. На
отпътуване всички останаха доволни от това събитие и си пожелаха да продължи традицията и
догодина!
Предстои ни лято, което изпълваме с надежди за хубави дни и запомнящи се преживявания! Желаем на
всички хора от сродните организации пълноценен живот и успешна дейност!
Пенчо ВАСИЛЕВ

Бургас

С целувка от морето
Анка ЯНЕВА
"Сянка на птица от морския бряг литна,
сякаш душа на самотен моряк скитник.
Кой ще опита сега да я спре?
Нейно е силното синьо море…"
С тези красиви думи за родното море, на 05.07.2019 г. група от ентусиасти от ТО - Бургас се събрахме
на туристическо пристанище "Маказа". Всички бяха с приповдигнато настроение. Ами да - та нали бе
Световният ден на целувката!
Морето беше спокойно, а слънцето весело грееше. Високите летни температури почти не се чувстваха
на Пристанището. Морският бриз играеше в косите на жените и се опитваше "да открадне" шапките на
мъжете. Смях и весела глъчка сред членовете - участници в ежедневната екскурзия до остров "Света
Анастасия". В близкото минало островът се наричаше остров Болшевик. Но за бургазлии и гостите на
града ни това е малкият красив остров, който се намира в големия Бургаски залив.
С помощта на обслужващия персонал на кораба "Анастасия" всички се качихме на борда. Това е малък
туристически кораб, собственост на Община Бургас, което даде възможност ние и нашите
придружители безплатно да пътуваме до острова. Той има вулканичен произход и е с площ 9 декара.
На него се намира и малкият манастир с параклис. Фарът на острова от далечни времена е
сигнализирал, че наблизо е очакваната суша. Сега малкият фар се поддържа от Военноморска база
"Атия", която е на 3 мили разстояние. На острова има красиви дървени ресторантчета. Там се сервира
рибена чорба и всякакви изтънчени храни от риба, наловена край острова. Красота! Слънцето, морето
и морският полъх от дъх на водорасли и шум на вълни, които се разбиват на пяна в скалистия бряг…
А ние? Изслушахме какво ни разказа екскурзоводката на манастира - музей за историите и поверията
за острова. Хапнахме си, каквото си пожелахме, и в ранния следобед потеглихме с корабчето за нашия
град. Но когато се качихме и потеглихме с кораба, почувствахме невидимото морско вълнение. Има

морско предание, че от средата на месец юли до края на август в морето има така нареченото "мъртво
вълнение". И това е така. Не виждахме вълни, но загледаш ли се, виждаш как от дълбините на морето
се завихря вълнение, което изчезва почти, докато стигне повърхността. Това вълнение е доста опасно.
Опасно е, но е толкова красиво това измамно "спокойно" море. В душите ни звучеше познатата и
любима песен на бургазлии:
"Ах, морето! Ах, морето!
В мен остава...
Но навярно е, което ме спасява.
Бряг си намира всяка вълна.
И надежда има една…"

ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ Датата, на която сте родени, влияе върху любовния Ви живот

Разберете как датата Ви на раждане определя каква връзка търсите...
Родените на 1-ви са лидери, които си търсят партньори, склонни да се подчиняват и удовлетворяват
личните им нужди.
Социално активни и амбициозни са, така че половинката им не бива да бъде посредствена, а
достатъчно реализирана, привлекателна, дори еклектична. В противен случай се чувстват
неудовлетворени, губят интерес към избраника си.
В секса, както и в любовта, са склонни да проявяват егоизъм - те са си най-важни!
Родените на 2-ри са емоционални натури. Те се стремят към сигурност и духовна близост.
Лоялни и всеотдайни партньори са, ако се заслужи доверието им. Съпричастни са към проблемите на
избраника си, винаги са готови да помогнат, да се погрижат за другия. Но са и обидчиви, трудно
прощават предателство и още по-трудно го забравят!
Сексът за тях е кулминация на чувствата и, при наличие на подходяща личност, е съпътстван с много
въображение и нежност.
Бракът е сполучлив, само ако си намерят "духовната" половинка в живота.
Родените на 3-ти често изглеждат "флиртаджии", трудно приемат истински някого в сърцето си.
Обичат разнообразието, предизвикателствата, интересните разговори. Могат да преувеличават
чувствата и преживяванията си, за да им е "по-цветно".
В секса се представят различно, могат да изненадат другия с претенциите или действията си.
Партньорът им трябва да ги допълва или пък да служи само като фон.
Родените на 4-ти са консервативни и праволинейни. Държат на традициите и семейните ценности.
Ако се влюбят истински, то обикновено е за цял живот. Умеят да бъдат верни. Но са и ревниви,
претенциозни, често недоволни и мърморещи.
В секса притежават среден сексуален апетит, но "експериментите" им действат доста възбуждащо.
Родените на 5-ти са природно интелигентни и техният избраник трябва да е достатъчно остроумен и
интересен.
Те обичат успеха. Затова най-добре се чувстват, когато партньорът им е наистина е преуспял.
Външността не е толкова важна.
В секса следят за нуждите на другия, готови са да удовлетворят желанията му, стига това да им носи
някаква лична полза.

Родените на 6-ти държат на красотата и хармонията във всичките й проявления. За тях не е без
значение как изглеждат в очите на околните, затова обръщат особено внимание на външния си вид.
Търсят си партньор, който да им подсигури добра социална среда. Това са личности, които лесно
печелят симпатиите на противоположния пол. Когато се обвържат, са романтични, емоционални,
предани.
В секса за тях е важно как се чувства партньорът и са добри любовници.
Родените на 7-ми се открояват с изискани обноски, а чувствата им носят "философски" отпечатък.
Склонни са да идеализират партньора си, според собствените си очаквания, но това често е повод за
разочарования. Мечтаят и не показват истинските си чувства и, въпреки благия вид, могат да
изненадат партньора си с обрати в поведението. Способни са на саможертви и затова сами се
превръщат в "жертви" на тези, които обичат.
В секса са нежни, с голямо въображение и фантазии.
Родените на 8-ми са търпеливи, праволинейни и отговорни личности, на които може да се има
доверие.
Често се проявяват като "сдържани", но копнеят за Голямата любов. Борят се за щастието на близките
си, а те могат и да злоупотребят с това тяхно качество.
Сексът е важен за тях, но не е определящ. Партньорът им трябва да умее да ги предразположи, да
положи повече усилия, за да се отдадат изцяло и да изпитат удовлетворение.
Родените на 9-ти са страстни личности, които, ако харесат някого, го показват спонтанно и искрено,
без заобикалки и хитрости.
Избухливи са, вярват, че "нещата ще се оправят от само себе си", и за това са склонни да
експериментират. Бъркат силните страсти с любов и разводът при тях не е рядкост. Партньорът им
трябва постоянно да им дава доказателства, че ги харесва и уважава, в противен случай "огънят им
бавно угасва".
Родените на 10-ти са лидери по природа, символизират Любовта и Омразата, превратностите на
съдбата под диктата на силна воля и крайности в емоциите.
Партньорът им трябва постоянно да се съобразява с техните желания, да е склонен да се подчинява.
Родените на тази дата са с голям сексуален апетит, така че избраникът им не бива да отстъпва в
еротиката.
Родените на 11-ти са противоречиви личности, съчетаващи в себе си желание за секс, силни страсти и
голяма срамежливост, трудности при изразяването на чувствата и съответно – еротични фантазии.
Нуждаят се от лоялен партньор, който да уравновеси живота им, да внесе хармония в душата им.
Предани и искрени са, не понасят предателствата, но постоянно са изправени пред изпитания от страна
на другите.
Това е число на борба!
Родените на 12-ти имат лек и сговорчив характер, но това число е кармично и на тях често им се
налага да жертват личните си цели, заради амбициите на любимите си хора. Освен това привличат
некоректни и двулични личности, и е целесъобразно да отварят очите си на четири, преди да се
доверят.
Търсят половинка в живота, с която да са равнопоставени. По правило са щедри и всеотдайни, както в
чувствата, така и в материален план.
В секса обичат да експериментират. За тях е важно на първо място партньорът им да бъде
удовлетворен.
Родените на 13-ти трябва да се пазят от резки промени в личния си живот, защото често те ще са
съпътствани и с обрати. Ако подхождат внимателно и бавно към новото, тогава шансът да се предпазят
от раздели и/или неприятности ще нарасне в пъти.
Чувствата им се "филтрират" от разума. Търсят партньор, който да им осигури опека. Нуждаят се от
"побутване".
Изпитват сложни сексуални преживявания, затруднения от различен характер в интимността.
Родените на 14-ти притежават особен магнетизъм и чар, когато общуват с другите. С лекота печелят
симпатии и доверие.
Нуждаят се от промени и постоянни стимули, за да съхранят чувствата си. Търсят партньор, който да е
интелигентен и амбициозен. По-интересен им е флиртът, а не реалната физическа близост.

Родените на 15-ти са надарени с огромно обаяние и възможност да влияят на другите.
Нищо човешко не им е чуждо и изпитват разнопосочни, но силни материални, духовни и сексуални
желания. Когато поискат нещо, важи поговорката "Целта оправдава средствата". За тях социалният
престиж е важен, така че избраникът им трябва да го осигури.
В секса са романтични и всеотдайни, добри любовници!
Родените на 16-ти са застрашени от обрати и за да притъпят тази тенденция е наложително да
поработят върху силното си его, да се вслушват и съответно да се научат да "чуват" желанията на
тяхната половинка!
По правило са способни да обичат, но им е трудно да се задържат с един и същ партньор.
В секса проявяват завидна фантазия, големи и нежни любовници са.
Родените на 17-ти обикновено се сблъскват с някои трудности в ранната си младост, но след това ги
преодоляват, благодарение на своята духовност и вродена философска мисъл.
В любовта са верни, но и неустойчиви на интриги. Търсят партньор, който да им носи преди всичко
морална удовлетвореност и сигурност.
Много са сексуални и не обичат никакви забрани.
Родените на 18-ти са откровени хора, но и твърде праволинейни, което е повод за разпри или
конфронтации. Това са твърде чувствителни натури, нуждаещи се от непрекъснати доказателства за
обич.
Сексуални са, но се срамуват да изкажат/покажат истинските си желания и сами се разочароват. Много
са внимателни и нежни в любовната игра.
Родените на 19-ти почти винаги постигат своите желания.
В съвместния живот се проявяват като диктатори и, независимо от обвързаността си, перманентно се
чувстват самотни. Желателно е да забелязват повече нуждите на своята половинка, защото се
проявяват като егоисти.
Сексуално трудно могат да бъдат задоволени - все нещо им липсва.
Родените на 20-ти не са материалисти и са склонни доста непрактично да избират своя партньор.
Ранният брак не е препоръчителен за тези хора, защото в един определен етап от живота си коренно
променят своите възгледи, а и цели. Търсят половинка, с която да преживеят особена духовна близост,
а сексът е второстепенен. Ако се спечели доверието им, са предани, отдават се изцяло и се превръщат в
незабравими любовници.
Родените на 21-ви обикновено имат щастлив и хармоничен личен живот, защото това е дата на
кармичната разплата и, дори и да съществуват трудности, те биват преодолени.
Тези хора умеят да балансират между мечти и реалност, между страст и прагматичност.
Умерени са в любовните преживявания, не са твърде страстни, но компенсират с романтика.
Родените на 22-ри трябва да се пазят от грешни преценки, които объркват личния им живот.
Обикновено оценяват опасността от предателство в последния момент или когато вече е късно.
Предани партньори са, но се нуждаят от опека или по-силна личност, която да ги стабилизира
емоционално.
В секса са претенциозни и, ако нещо не им харесва, бързо губят желание.
Родените на 23-ти са природно интелигентни и избират партньор, който да е достатъчно остроумен и
креативен, находчив в живота, така че да поддържа интереса им. Първо трябва да се заслужи тяхното
уважение и след това могат да си позволят да се влюбят. Рядко подхождат спонтанно в чувствата,
страстта и плътското привличане са второстепенни фактори, за да се спечели сърцето им. Лоялни са,
когато намерят своята половинка.
Родените на 24-ти са много чувствителни. Тези личности рядко са щастливи, ако нямат романтична
връзка, която да вълнува сърцето им.
От първостепенно значение е да бъдат харесвани и желани, но зад привидната суета често се крие
неувереност, ранимост, дълбока емоционалност. Склонни са на жертви, за да съхранят хармонията.
Идеализират партньора си.
В секса обикновено са стеснителни.
Родените на 25-ти са прозорливи, интуитивни и, ако се вслушват във вътрешния си глас, трудно могат
да бъдат излъгани. Все пак се учат по "трудния път на опита" и обикновено личният им живот е
по-щастлив след 28-годишна възраст.

Търсят партньори, които да са материално осигурени, но, от друга страна, са склонни към романтика.
В сексуално отношение имат странни желания, голяма фантазия, която трябва да си намери подходящ
отдушник, за да се почувстват удовлетворени.
Родените на 26-ти са сложни и противоречиви личности.
Личният им живот също е сложен, докато не хармонизират и не изяснят личните си предпочитания и
очаквания от другите. Застрашени са от неподходящи партньорства и съответно - разочарования,
предателства. Търсят партньор, когото да идеализират и да отговаря и на романтичните им представи,
и на материалните им изисквания.
В секса се проявяват като страстни натури.
Родените на 27-ми притежават завладяваща енергия и ентусиазъм, известна доза магия, с която
печелят околните.
Това е кармично число, което обещава успехи, дарява хората с различни таланти и предоставя
възможности. Щастливата дата винаги ще ги закриля в трудни моменти.
Тъй като са силни характери, често привличат по-слаби партньори, които да ги следват.
В сексуално отношение са много активни и не обичат да чакат.
Родените на 28-ми са надарени с много качества. Склонни са да се жертват в името на другите. Така
търпят загуби не само в личен, но дори и в чисто материален план.
Когато си намерят подходящ партньор, обикновено са предани и всеотдайни. Държат духовното и
физическото начало да са в хармония.
Сексът е важен за тях.
Родените на 29-ти са силни характери, но често страдат от предателства в личния си живот.
Нуждаят се от партньор, който да ръководи отношенията им. Умеят да бъдат предани, привързват се за
дълго и дълбоко.
Много са сексуални, но се срамуват да изразят желанията си, защото ги намират за неприлични.
Родените на 30-ти внимателно избират своя партньор, защото за тях е важно и материалното, и
духовното, така че допускат малцина до сърцето си.
По правило са моногамни, държат на традициите, семейството, презареждат се в усамотение. Обичат
да доминират над партньора си и рядко заемат посредствени позиции, както в обществото, така и в
личния си живот.
Сексуално са силни и агресивни.
Родените на 31-ви са искрени и предани хора, на които може да се има доверие.
Трудно се влюбват, но ако това все пак се случи, са всеотдайни и лоялни. Склонни са обаче да се
чувстват самотни и изолирани, а понякога сами правят своя избор в тази посока. Тъй като са духовно
търсещи и неспокойни натури, партньорът им трябва да е еклектичен, многостранен и благороден, да
ги утешава в определени моменти.
В секса очакват много и трудно се задоволяват.
Източник: Horoskop-astrom.com

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ Списък на обектите на "Профилактика, рехабилитация и отдих"
ЕАД

1. Хотел "Дружба"

гр. Банкя 1320, ул. "Ал. Стамболийски" № 19
тел.: 02/812-90-10 - рецепция
тел.: 0878-939-150 - управител
факс: 02/812-90-11
e-mail: druzhba@bgholiday.com
2. Хотел "Дружба 2"
гр. Банкя 1320, ул. "Кирил и Методий" № 11
тел.: 02/99-77-308; 0877-112-578 - рецепция
тел.: 0878-939-150 - управител
e-mail: druzhba@bgholiday.com
3. Хотел "Калина"
к. к. Боровец 2010
тел.: 0750/3-24-39; 0878-577-386 - рецепция
тел.: 0878-577-370 - управител
факс: 0750/3-23-17
e-mail:kal ina@bgholiday.com
4. Балнеохотел "Констанция"
к. к. вили Костенец 2041
тел.: 07144/51-69; 0879-604-685 - рецепция
тел.: 0878-577-362 - управител
Факс 07144/62-49
e-mail: konstantsia@bgholiday.com
5. Балнеохотел "Велинград"
гр. Велинград 4600
ул. "Й. С. Бах" № 6
тел.: 0359/5-55-28; 0878-577-073 - рецепция
тел.: 0878-577-074 - управител
факс: 0359/5-50-46
e-mail: velinKrad@bgholidaY.com
6. Балнеохотел "Стряма"
гр. Баня 4360
ул. "Св. Никола" № 1
тел.: 03132/22-93; 0878-577-325 - рецепция
тел.: 0878-577-342 - управител
факс:03132/22-46
e-mail: stryama@bgholiday.com
7. Балнеохотел "Гергана"
гр. Хисаря 4180
бул. "Иван Вазов" № 66
тел.: 0337/6-24-67 ; 0878-577-284 - рецепция
факс: 0337/6-25-67

e-mail: gergana@bgholiday.com
8. Балнеохотел "Роза"
гр. Стрелча 4530
ул. "Д. Благоев” № 47
тел.: 03532/23-01; 0878-577-034 - рецепция
тел.: 0878-939-142 - управител
факс: 03532/21-67
e-mail: roza@bgholiday.com
9. Хотел "Диана"
общ. Куклен, лесопарк "Родопи", местност Копривките
тел.: 03109/22-29; 0878-577-018 - рецепция
тел.: 0878-577-016 - управител
e-mail: diana@bgholiday.com
10. Балнеохотел "Свети Мина"
гр. Бургас 8124, Бургаски минерални бани
11. Почивна станция "Свети Мина 2"
гр. Бургас 8124, Бургаски минерални бани, ул. "11-та"
тел.: 056/55-22-40; 0878-577-463 - рецепция
старши администратор, факс: 056/55-22-40
e-mail: svetimina@bgholiday.com
12. Почивна станция "Жива вода"
гр. Сливен 8800, Сливенски минерални бани
тел.: 04511/28-09; 0878-104-394 - рецепция,
старши администратор е-mail: zhivavoda@bgholiday.com
13. Балнеохотел "Тинтява"
гр. Вършец 3540
ул. "В. Левски" № 16
тел.: 09527/2274; 0878-106-971 - рецепция
тел.: 0879-005-497 - управител, факс: 09527/40-59
e-mail: tintvava@bgholidav.com
14. Хотел "Тинтява 2"
гр. Вършец 3540
ул. "Д-р Дамян Иванов" № 3
тел.: 09527/20-74; 0878-106-972 - рецепция
тел.: 0878-422-545 - управител
e-mail: tintyava@bgholiday.com
15. Хотел "Здравец"

гр. Тетевен 5700
ул. "Петрахиля" № 29
тел.: 0678/5-22-01; 0878-886-125 - рецепция
тел.: 0678/522-02; 0879-005-459 - управител
факс 0678/5-55-51
e-mail: zdi-avets@bgholiday.com
16. Балнеохотел "Люляци"
гр. Габрово 5300, к. к. Люляци, ул. "Брянска" № 54
тел,: 066/80-14-45; 0878-577-602 - рецепция
тел.: 066/80-34-29; 0878-104-379 - директор
факс: 066/80-34-29
e-mail: lyulYatsi@bgholiday.com
17. Балнеохотел "Павел баня"
гр. Павел баня 6155
бул. "Освобождение" № 1
тел.: 0878-939-110 - рецепция
тел.: 0878-939-230 - резервации
тел.: 0878-104-416 - управител
факс: 0431/6-47-77; 0431/6-47-24
e-mail: pavelbanya@bgholiday.com
e-mail: propb rezervacia@abv.bg
18. Хотел "Божур"
с. Минерални бани, обл. Хасково 6343
ул. "Васил Левски" № 20
тел.: 0878-115-568; 0878-939-130
03722/24-31 - рецепция
тел.: 0878-939-107 - управител
факс: 03700/22-01
e-mail: bozhur@bgholiday.com
19. Хотел "Загоре"
Старозагорски минерални бани 6062
тел.: 04111/23-19
0878-939-504 - рецепция
тел.: 0878-104-393 - управител
факс: 04111/24-31
e-mail: zagore@bgholiday.com
Списък на осъществяващите балнеолечение и/или рехабилитационни услуги обекти на
дружества, в които едноличен собственик на капитала е Министерството на здравеопазването, и
специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на
здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения:
1. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД (с филиали)
Собственост: държавна.

1.1. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Сандански
Собственост: държавна.
1.2. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Поморие
Собственост: държавна.
1.3. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Овча могила
Собственост: държавна.
1.4. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Кюстендил
Собственост: държавна.
1.5. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал „Св. Мина“, гр.
Вършец
Собственост: държавна.
1.6. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Велинград
Собственост: държавна.
1.7. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Нареченски
бани
Собственост: държавна.
1.8. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Баня,
Карловско
Собственост: държавна.
1.9. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Хисар
Собственост: държавна.
1.10. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, филиал Баните
Собственост: държавна.
1.11. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Банкя
Собственост: държавна.
1.12. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин
проход
Собственост: държавна.
1.13. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня
Собственост: държавна.
2. "Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" ЕООД, с. Марикостипово, обл.
Благоевград
Собственост: държавна.
3. "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД, гр. Бургас
Собственост: държавна.
4. "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик
Собственост: държавна.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания - хората с трайни увреждания с над 90 на сто
намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева
помощ по чл. 72, т. 4 (балнеолечение и/или рехабилитационни услуги), която се предоставя веднъж
годишно, при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.
Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година (равностойно на
278,40 лв.), но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи.
Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за
един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната
година, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи.
Необходими документи за прием:
Медицинско направление (бланка на МЗ №119 – в два екземпляра), издадено от лекуващия лекар или
специалист - срок на валидност до 30 календарни дни преди датата на постъпване;
Пълна медицинска документация: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. (при
необходимост);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
Документ, удостоверяващ извършена резервация в съответния филиал на „СБР-НК“ ЕАД.
Лицата с увреждания подават, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване, в дирекция
"Социално подпомагане" по настоящ адрес заявление-декларация, заедно с описаните по-горе
документи.

РАЗКАЗИ ЗА МОРЕТО Нашето море

Елена АНДРЕЕВА
Лято, слънце, море… Още помня босоногото момиченце с кестеняви къдрици и първата му среща с
лазурното синьо море. Още чувам смеха му и усещам възторга от милувките с морето. Помня и как,
гонейки вълните, момиченцето се загуби и как онзи красив и силен чичко спасител го върна при
родителите му. Помня и малките звездички в косите му, и как една от тях то подари на своя спасител…
Лято, слънце, море… Първата любов, детската любов, не обич, любов… любов към морето… Още
помня… Помня как то постави малката си ръчичка в мокрия пясък, а морето разлюля синята си гръд и
без да иска разрешение отнесе скъпия отпечатък, и го заключи дълбоко в сърцето си, в огромното си
сърце, в самотното си сърце…
Помня и втората среща след около десет години. Тюркоазеното море я чакаше толкова дълго и, сякаш
усетило близката среща, се къпеше в сребриста пяна от вълнение, а плажът, щедро обсипан от

слънчеви лъчи, жадуваше да погали босите й крака.
Лято, слънце, море… Още помня как вятърът флиртуваше с кестенявите къдрици на порасналото вече
момиченце. Още помня… Помня магията на тази среща. Помня и блясъка в очите й, помня и как
морето събра цялата слънчева светлина, за да й покаже, че… и то помни… А очите й, грейнали от
щастие, светеха като звездички, като малки звездички, като онези звездички… и не съвсем… Това
беше нейното море. То я привличаше като магнит и събуждаше копнеж за романтика. Ту я натъжаваше
с влажната си самотна тишина вечер, когато огнените залези догаряха във водите му, ту я
развеселяваше с цялата си феерична пъстрота през деня, когато, целувана от жарките слънчеви лъчи,
търсеше прохладната му прегръдка.
Лято, слънце, море… Още помня как босоногото, пораснало момиченце отново се загуби… пак тук,
пак на плажа… Загуби се, загуби сърцето си, но намери него, пораснало момче, мъж, мъж с момчешко
излъчване…
Помня как откри в очите му нежността на ласкавото море – нейното море. Помня как откри в сърцето
му обич, необятна и необуздана като морето – нейното море. Помня как откри в душата му страст –
мощна и стихийна като на морето – нейното море… Помня и как изгревът с пурпур ален целуна
страстно утринния здрач, и нощта угасна с въздишка сладка, а тя и той вече бяха ТЕ… Любов,
истинската любов - и обич, и любов, любовта към него…
Лято, слънце, море… нейното море, моето море… Още помня... Помня как тя и той, аз и той… и
нашето дете, малкото ни момиченце, отново сме при него – моето море, нашето море… Виждам
кестенявите коси на дъщеря ни, звездичките в косите й, като онези моите, същите и не съвсем… Още
помня всичко. Винаги ще помня…
Използван източник: https://summerhouse-bg.com

Моите спомени за незабравимо лято

Десислава Тодорова ТАЧКОВА
Вторник е, отново съм на работа. В офиса е сравнително спокойно, а навън е поредната усмихната и
слънчева майска утрин. Поглеждам снимката на двамата влюбени на бюрото ми и се усмихвам. Днес
мисля да "попътувам" из моите спомени за едно незабравимо лято. Шумът от принтера постепенно се
превръща в плисък на моркси вълни, звъненето на телефоните започва да звучи като ято прелитащи
чайки…
Жега е. Разпуснала съм дългата си червена коса. Нежно гали раменете ми и пръска огнени искри под
парещото слънце. Мързеливо съм се изтегнала на шезлонга и отегчено смуча шоколадовия си шейк.
Тялото ми е придобило бронзов загар и мамещо привлича мъжките погледи. Белият бански контратира
провокиращо с тена на моята шоколадова кожа. Чувствам се секси и мързеливо. Ден като ден, искам
само да си почина и да забравя проблемите…
Оглеждайки идващата и отиващата си от плажа тълпа, усетих парещ поглед, който безмилостно ме
изучаваше. След миг една силна мускулеста ръка се протегна пред лицето ми, с чаша фреш от
портокал.
- За теб, красавице. За най-магнетичната жена на плажа.
Извадена от унеса, ококорих големите си очи. Исках да видя кой е нахалникът с тривиалното клише.

Погледнах го… Господи, той имаше най-сините очи на света, дълбоки, проницателни и увличащи.
Това беше Ники.
Следващите 10 дена бяха едни от най-хубавите в живота ми. Разходки по парещия пясък, среднощно
къпане, правене на нежна и всепоглъщаща любов. Бяхме като палави деца, танцувахме, смеехме се,
правехме пясъчни замъци, плувахме. Ники, момчето с най-дълбоките очи, най-топлите ръце,
най-меките устни, най-влюбения поглед и най-доброто сърце - мисля, че аз започвах да се влюбвам в
него. А всичко миришеше на море, любов и тъга от предстоящата раздяла.
И така, вървяхме бавно по брeга. Краката ни оставяха дири по мокрия пясък. Мълчахме и стискахме
ръцете си до болка. Утре всеки от нас трябваше да се прибере в своя град. Лекият бриз разпиляваше
косата ми и изтриваше сълзите. Ники ме гушна и каза:
- Скъпа, това не е краят, а началото за нас. Обичам те и мисля, че трябва да опитаме да бъдем заедно,
за да не съжаляваме за пропуснатия шанс. Помисли, не бързай.
Всичко се завъртя пред мен, сърцето ми бясно препускаше. Разумът крещеше: "Не го познаваш
достатъчно", а сърцето казваше: "Влюбена си".
И така… приех предложението за съвместно съжителство с моята голяма любов, пред смаяния поглед
на морето. Благодарение на това лято с дъх на море, ние сме заедно все още, напук на всичко и всички.
Това е моята морска история с вкус на сол, обич, мирис на море и много, много щастие.
Използван източник: https://summerhouse-bg.com

Преоткриване

Гергана Стефанова СЛАВОВА
Един объркал се гларус кръжи над главата ми. Не разбра ли, че е сбъркал посоката? А морето бушува,
щурмува, удря и разбива коленете си в стръмния склон на брега. Може би се чудите - какво правя аз
сред този пейзаж и как се вписвам в него? Бързам да ви отговоря: Гледам простряната синя риза на
морето, която се разкъсва от хиляди вълни, и мечтая да я облека, да я имам, да я притежавам…
В средата й на златна каляска пред мене слиза луната, разплела разкошната си руса плитка, и тръгвам
по лунната пътека, към душата си. Искам да знам, колкото мога повече за себе си и за морето.
Забравила съм всички делнични дребни истории, искам да стигна до себе си и греба с пълни шепи, и се
мъча да стигна, без да гълтам пясък, да го хрускам и да лепя водорасли по устните си. Но ми е трудно,
защото осъзнавам, че ти си морето, а аз, аз се давя в очите ти и неистово търся устните ти, за да отпия
от тях магията, която ме кара да се чувствам истински…
Преди време, преди доста време, ме омагьосаха твоите дълбоки като морето очи. Влуди ме погледът,
който пареше и спираше дъха ми… Нещо повече от привличане, нещо повече от любов, нещо повече
от влюбване ме караше да не стъпвам, а да летя. Щастлива съм, че изпитах толкова силни тръпки,
които карат да се чувстваш неземен, обичан… Мога да те сравня само с морето, с неговата безмерна
душа, с порива на вълните, с техния устрем към брега. Знам, че и сега, след толкова години, аз пак съм
твоят бряг, аз пак съм твоят пристан - и това ме кара да съм щастлива… Опияняваща е магията, с която
ме превлича дълбокото и непознатото в твоята душа. Аз не се страхувам от непознатото, то е
предизвикателство, което ме кара да се опитвам да плувам навътре в дълбокото…
Вече знаем, заедно разкрихме с тебе, защо е солен вкусът на вълните; знаем, че гларусите са крясък,
отронен от нас самите; и, че пясъкът е следа от милувките на водата върху ронливия бряг… И все пак морето е една голяма загадка, която много ми прилича на тебе. Затова, когато отсъстваш, дори за
часове, аз отивам при него, при морето, което ме опиянява така, както ти със своите устни… Само на

брега те преоткривам, може би защото се срещнахме там за първи път. А може би и защото ти
мълчеше тогава, а в тебе бушуваше неотключена стихията на вълните.
Използван източник: https://summerhouse-bg.com 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 Първи турнир по шоудаун за Купата на София

От 14 до 16 юни 2019 г., в шоудаун залата на спортен клуб за интеграция "Витоша" в София, се
проведе първият турнир по шоудаун за Купата на София. В надпреварата се включиха 20 шоудаун
състезатели от трите столични клуба, практикуващи този спорт - СКИ "Витоша", УСК "Болид" и СК
"Успех". Проведоха се състезания в категориите младежи/мъже, девойки/жени и демонстрация на
отбори.
В турнирите за младежи/мъже и девойки/жени участниците бяха разделени на групи от по 5
състезатели. След изиграване на срещите от групите се премина към фазата на елиминациите, след
което се оформи и крайното класиране. При девойките и жените, и при младежите и мъжете призовите
места бяха завоювани от състезателите на СКИ "Витоша".
В отборната надпревара тимовете играха по системата всеки срещу всеки.
След изиграването на срещите, с купата и златните медали се окичи отбора на СКИ "Витоша" 1,
следван от втория отбор на СКИ "Витоша" и УСК "Болид".
Благодарение на страхотната организация и дисциплината на състезателите, успяхме да реализираме
отборна надпревара между първите трима мъже и първите три жени. Мачът бе много оспорван, но все
пак мъжете се оказаха крайни победители. Призьорите бяха наградени от председателя на Федерация
"Спорт за хора със зрителни увреждания", д-р Иван Янев.
Събитието се организира от СКИ "Витоша", с партньорството на СУ УНЗ "Луи Брайл" и с финансовата
подкрепа на Столична община, по програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в
подкрепа на инициативата "София - европейска столица на спорта".
Екип на СКИ "Витоша"

Международен турнир по голбал Етрополе, 20-23 юни 2019 г.

След много години България беше отново домакин на невероятен турнир по голбал. Като казвам
от много години, значи имам предвид минимум 6-7. Няма как да не сме щастливи от факта, че
държавата ни стана средище на може би най-силния голбален турнир на Балканите в последно
време. Но не само спортно-техническата висота, за която си говорим, е единствената хубост.
Битовата част на съревнованието беше на изключително равнище. Нямаше някакви
долнопробни, било хотелчета, било хостелчета, било други мизерни дупки, в които и ние сме
били, когато сме посещавали някои уж турнири.
Но да започна по ред. Още през миналата година с г-н Асен Алтънов, председателят на Регионалната
организация в София на Съюза на слепите в България, си говорихме, че е крайно време България
отново да бъде домакин на значим международен турнир. От началото на настоящата 2019 г. г-н
Алтънов форсира процеса. Екипът на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" пое
спортно-техническата част, а РО - София пое финансово-организационната, доста сложна, част на
форума. Всички започнахме да се шегуваме, че след шахматните, се задава и първата голбална
"Алтъниада".
Изпратихме покана до множество отбори, а първите 8 потвърдили щяха да вземат участие в
надпреварата. Г-н Алтънов търсеше средствата и в крайна сметка успя да осигури генерален спонсор
на проявата. Сърдечни благодарности за "Елаците-Мед" АД, които станаха генерален спонсор.
Останалите, които подкрепиха турнира, са "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, фирма "Аспазия" и
Община Етрополе. Патрон на състезанието стана кметът на Етрополе, г-н Димитър Димитров - жест,
който ярко показа съпричастността на общината и целия кметски екип.

Трябва да се каже, че Етрополе разполага с превъзходна спортна зала - климатизирана, озвучена, с
трибуни и страхотна настилка. Благодарности на спортното дружество, с управител г-н Нинов, което
безвъзмездно предостави това чудесно спортно съоръжение за състезателните дни!
Няма как да не се отбележи и впише и може би най-важният човек, който оставаше незабележим, но
без неговото себераздаване нямаше как да се вдигне нивото толкова високо. Оглушителните
аплодисменти са за г-н Иван Хлебаров. Той участваше във всяка една фаза на събитието и остана на
пост, докато не си тръгна и последният участник.
Отборите пристигнаха и се настаниха в прекрасния хотел "Етрополия" на 20 юни. Наложи ни се в
последния момент да сформираме втори български отбор, заради некоректността на един от чуждите
тимове. Справихме се бързо и адекватно, така че г-н Алтънов си имаше и свой отбор, понеже името му
беше "София", съставен от 2 момичета и 2 момчета, които се справиха твърде добре, предвид високото
спортно-техническо ниво на мероприятието. Другият отбор от България беше националната ни
гарнитура, която ще отстоява честта на страната на предстоящото европейско първенство, което ще се
проведе в Италия в края на октомври и началото на ноември. Останалите отбори бяха, както следва:
Голбален клуб "Перун" от Чехия, "Клейо" - Солун от Гърция, отбори от Черна Гора и Сърбия,
"Подмосковие" от Русия и турският отбор на община Чанкая.
Откриването на голбалния турнир се състоя на 21 юни. Приветствия поднесоха г-н Алтънов, в
качеството му на главен организатор, и председателят на Съюза на слепите в България г-н Васил
Долапчиев. Заместник-кметът Росица Христова поздрави спортистите и организаторите и откри
международното състезание.
Отборите бяха разпределени в 2 групи от по 4 тима. В групите схемата беше всеки срещу всеки.
Първият и вторият продължаваха към полуфиналите, а третият и четвъртият - към разпределение на
местата от пето до осмо.
Българският национален отбор в първата си среща завърши наравно 9:9 с отбора на Сърбия. Във
втория си сблъсък инкасира поражение от руснаците, с резултат 17:13. В последния си мач, срещу
турците, постигна безпроблемна победа с 16:6. И онова равенство срещу сърбите много натежа.
Руснаците трябваше да бият репрезентацията с поне 4 гола разлика, но не само, че не го сториха, а
западните български съседи се поздравиха с краен успех и така заеха първото място в групата с актив
от 7 точки. Втори останаха Русия с 6 точки, а България със скромните си 4 точки не успя да излезе от
групата в посока напред, а отиде за разпределение на местата от втората част на класирането.
В другата група чехите бяха неудържими, черногорците също показаха класа и заслужено тези два
отбора отидоха на полуфиналите. Чехите надделяха над руснаците, а черногорците се разправиха със
сърбите. За третото място този път Русия не даде никакъв шанс на Сърбия и ги победи. Националният
отбор на България, съвсем естествено, озовавайки се сред аутсайдерите, не срещна никаква съпротива
и зае незадоволителното пето място. Шести останаха гърците, седмото място бе за турците, а отборът
на "София" като любезен домакин остана осми.
Финалът, който предложиха Чехия и Черна гора, да се каже, че беше вълнуващ и интересен, е
прекалено слабо и не би отразило истината. Чехите и черногорците сътвориха блестящо голбално шоу.
Това наистина бяха най-добрите отбори, макар че и руснаците също демонстрираха изключителен
голбал. Черногорците през цялото време водеха в резултата, само на два пъти допуснаха изравняване
при 6:6, но секунди преди края на мача, когато водеха с 11:10, чехите се добраха до равенството 11:11.
Така свърши редовното време и, по правилата на IBSA, предстояха 2 полувремена от по 3 минути
всяко, в които важеше правилото за "златния гол". Когато се стигне до "златен гол", просто няма
по-добри и по-слаби, има късмет и малшанс. Започна първото продължение и то не продължи кой знае
колко, понеже черногорците се пропукаха, а чехите от "Перун" пощуряха от щастие. Избухнаха в
неудържима радост, песни и други еуфорични прояви.
Съдии на турнира бяха Ресмие Ибрахимова (главен съдия), Виктория Димитрова, Силвия Иванова,
рускинята Оксана Новичкова, гъркинята Мелпомени Кесанопуло, сърбинът Милош Вранкович. Съдии
на маса бяха Геновева Зашева, Евелина Николова и Стела Стефанова. Димитър Захариев се грижеше за
редовното озвучаване и пускане на джинглите по време на таймаутовете и другите паузи.
Много хора участваха в организацията на това великолепно събитие. Ивайло Вътов - Йовко изцяло
извършваше комуникацията с чуждите отбори, Десислава Горанова -Деспасита се занимаваше с
техническо-организационната част, Христомир Пандов и Добромир Удрев отговаряха за схемите,

маркирането и останалите подробности. Анита Димитрова се занимаваше с превод и снимане на
мачове, както и тяхното публикуване в интернет. Екипът на клуб "Витоша" също активно участваше в
целия процес, както винаги го е правил. Разбира се, има още хора, но в крайна сметка ще спра дотук, за
да не изпусна някого. Всички, които помогнаха за осъществяването на тази прекрасна проява,
заслужават коленопреклонно и сърдечно БЛАГОДАРЯ.
Огромно благодаря заслужават и дечицата от 3А клас на Основно училище "Христо Ботев" в Етрополе,
които през състезателните дни бяха голджаджове или лайсмени на турнира (това са хората, които
гонят и връщат топката, когато тя е в аут или блокаут).
На 22 юни вечерта, в ресторанта на хотел "Етрополия", се състоя и церемонията по награждаването. Тя
започна с песни и стихове, в изпълнение на същите тези дечица от 3А клас на ОУ "Христо Ботев", с
класен ръководител г-жа Верджиния Николова.
На награждаването присъстваха и произнесоха слова кметът на Етрополе Димитър Димитров, Ивайло
Николов - директор на рудничния комплекс в Етрополе, Васил Долапчиев и Асен Алтънов. Г-н
Димитров получи благодарствен плакет от г-н Алтънов, с който Съюзът на слепите изказа
благодарността на всички за оказаната подкрепа. Благодарствен плакет получи и г-н Ивайло Николов,
който прочете поздравителен адрес от изпълнителния директор на генералния спонсор на турнира
"Елаците-Мед" АД, г-н Драгомир Драганов.
Бяха връчени няколко персонални награди. Призът за най-полезен играч отиде при гъркинята
Василики Аго, а г-н Алтънов лично поднесе наградата. Наградата за най-млад състезател бе присъдена
на Светослав Дамянов от националния отбор на България. Тя му бе връчена лично от кмета г-н
Димитров. Голмайстор с 50 попадения стана Алексей Шипилов от Русия, а наградата му връчи Ивайло
Николов. Най-добър треньор и приз "Илия Попов" получи треньорката на чехите Терка Куновска,
която си позволих да наградя собственоръчно, в качеството си на председател на българската
федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
Две деца, облечени в народни носии, поднасяха таблите, върху които бяха разположени медалите.
Руснаците получиха купа за трето място и бронзови медали, които връчи Васил Долапчиев. Ивайло
Николов награди вицешампионите от Черна гора.
Патронът на турнира и кмет на Етрополе Димитър Димитров връчи купата и медалите на шампионите
от "Перун", Чехия. Първо прозвуча чешкият химн, а церемонията завърши с химна на България,
домакин на този силен във всяко отношение голбален форум.
След официалната церемония, главният организатор Асен Алтънов вдигна тост. След това всички се
насладиха на вкусната тържествена вечеря, на етрополската ракия и безбрежно весело настроение, за
което допринесоха и песните, изпълнени от етрополеца Кристиан Григоров - Крис, както и от диджеят
в ресторанта на хотел "Етрополия", с управител Анита Александрова.
Още веднъж най-искрени благодарности за екипите на хотел "Етрополия", на спортната зала в
Етрополе, на Община Етрополе и на всички, които спомогнаха за осъществяването на тази грандиозна
международна проява, която издигна българския спортен авторитет с още една стъпка в
интернационален аспект.
Иван ЯНЕВ

ТЕХНОЛОГИИ Що е това PDF файл

В последните години все повече и по-често ни се налага да работим с PDF файлове. Срещаме

затруднения да оперираме с такъв вид документи, особено ако искаме да коригираме съдържанието,
формата и други елементи в тях. Съществуват достатъчно инструменти, с които можем свободно да
извършваме желаните действия с този вид файлове. Тук ще се опитаме да Ви запознаем с някои от
наличните продукти (преди всичко с безплатните приложения). Но преди всичко да започнем с
МАЛКО ИСТОРИЯ
Adobe Inc. наричана по-рано Adobe Systems Incorporated, на български произнасяно като Адоб или
Адоуби, е американска софтуерна компания, разработваща софтуер за създаване на мултимедия и
Интернет приложения. Сред най-големите постижения на компанията са създаването на PostScript –
езика за описване на страници и програмите Adobe Illustrator и Adobe Photoshop за графична
обработка, с които участват в зараждането на електронното издаване.
Adobe е основана през 1982 г. от Чарлз Гешке и Джон Уорнок, след като напускат Xerox PARC, за да
създадат PostScript. Apple го лицензира за употреба в своите LaserWriter принтери. Кръстена е на
името на рекичка, която тече зад дома на Уорнок.
След това компанията създава цифрови шрифтове, използвайки своя частен формат Type1, базиран на
PostScript езика. В това време Apple създава свой конкурентен формат - TrueType, за който Microsoft
купува лиценз. Намесата на последните налага TrueType като доминиращ формат, а Type1 продължава
да се използва предимно от професионалисти в областта на издателската дейност и графичната
обработка. През 1996 г. Microsoft и Adobe публикуват шрифтовия формат OpenType като наследник на
конкурентните формати и увеличаващ съвместимостта между софтуерните продукти, работещи с
шрифтове.
През 80-те Adobe започва работа по Illustrator – програма за обработка на векторни изображения, а
по-късно и Photoshop – за обработка на растерни изображения. И двата продукта стават водещи в
областта на графичната обработка и остават такива и до днес.
През 2005 г. Adobe закупуват Macromedia, с което засилват позициите си в областта на
уеб-разработката. Основните им придобивки са ColdFusion и Flash технологиите.
Adobe създаде и една революционна технология за обработка на документи PDF - Portable Document
Format, преносим формат за документи. Този удобен файлов формат се появява в началото на 90-те
години, за да позволи на членовете на разработващия екип да споделят документи в процеса на работа.
Той се използва за представяне на документи по един и същ начин, независимо от хардуера,
операционната система или приложния софтуер.
Всеки PDF файл съдържа пълно описание на фиксирания двумерен документ (с вградени тримерни
елементи при Acrobat 3D), в което влизат текст, шрифтове, изображения, двумерни векторни и
растерни графики, от които са съставени документите.
Първоначално частна собственост на Adobe, PDF официално е предоставен като отворен стандарт на 1
юли 2008 г. и публикуван от Международната организация по стандартизация под номер ISO 32000 1:2008.
Форматът PDF комбинира следните три технологии:
• Подмножество от програмния език за описание на страници PostScript, с което се генерират изгледът
и графиките.
• Система за вграждане/замяна на шрифтове, която позволява използваните шрифтове да се
комплектуват с документите.
• Система за структурирано съхранение на всички елементи в един-единствен файл, с приложение на
техники за компресия на данните, където е необходимо.
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ С PDF ФАЙЛОВЕ?
Повечето хора просто печатат или преглеждат PDF файлове, но те са с доста по-големи възможности,
отколкото си мислите. Днес PDF файловете могат да съдържат формуляри, които могат да се попълват.
Това Ви позволява да попълните изцяло набрана данъчна декларация, формуляр за застрахователно
вземане, регистрация на избирателя или друга форма с полета за имена, адреси, суми и т.н., дори
когато нямате пишеща машина или текстообработваща машина. PDF файловете имат редица други

функции, като например възможността да се сумира колона от числа в таблица. Те дори могат да
съдържат анимирано или аудио съдържание.
БЕЗПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С PDF ФАЙЛОВЕ
Ще Ви запознаем с някои безплатни инструменти за създаване, редактиране, управление и други
операции с PDF файлове.
Acrobat е професионалният софтуер за управление и редактиране на PDF, който се продава от Adobe за
доста висока цена. Но форматът PDF е с отворен код, така че се появиха множество продукти,
предлагащи подобни възможности. Ето някои от най-добрите PDF инструменти, повечето от които са
безплатни.
Not Another PDF Scanner 2 (NAPS2) е предназначен да замени сканиращия софтуер, който се доставя
в комплект с многофункционални принтери и други скенерни устройства. Модулът за оптично
разпознаване на символи (OCR) преобразува изображенията в букви и цифри в ASCII текст.
ByteScout PDF MULTITOOL е безплатна програма за некомерсиална употреба. PDF Multi-Tool
извлича изображения, видео и аудио съдържание от PDF файлове и съхранява всеки пакет от
извлеченото съдържание в подходящ файлов формат (напр. JPG, mp4 и др.) Можете да експортирате
таблици от данни от PDF към CSV файлове или да импортирате таблични данни директно в
електронна таблица на Excel. Разделянето на PDF файл на няколко части или сливането на няколко
файла в един PDF, както и много други удобни функции, са налични в този продукт.
Друг подобен продукт, който се използва широко, е PDFill Free PDF Tools. Можете да го използвате
за сливане, разделяне, пренареждане, изтриване, шифроване, декриптиране, завъртане, изрязване и
преформатиране на PDF страници; добавяне на информация, заглавия, долен колонтитул, за
конвертиране на изображения в PDF, PDF към изображения или PostScript към PDF; изтриване,
изравняване и списък на полета за формуляри, и др. PDFill не добавя водни знаци и е безплатна за
лична или търговска употреба.
ОЩЕ PDF ИНСТРУМЕНТИ
Foxit Reader е дългогодишен фаворит за четене на PDF файлове. Той може също да запази вашата PDF
колекция в облака - вградена е интеграцията на Microsoft OneDrive и Google Disc. Подобно на NAPS2,
Foxit Reader може да сканира документи от Вашия скенер в PDF файлове. Можете да анотирате PDF
файлове с Foxit Reader. Той дори чете PDF текст на глас - благодат за хората с увредено зрение.
Free PDF Redactor е безплатно онлайн решение. След като Вашият PDF документ бъде качен, можете
да задраскате частите от текста, които искате да премахнете. Когато приключите, запазете и изтеглете
променения PDF документ с премахнат текст и скрити метаданни. Веднъж изтеглен, временният файл
ще бъде премахнат от сървъра, без да има следа.
Libre Office Writer е великолепен инструмент за отваряне на PDF файлове, така че те да могат да се
редактират в текстов редактор. Той може също така да експортира всеки документ в PDF формат. Това
е част от безплатния пакет Libre Office, който прави почти всичко от Microsoft Office, но безплатно.
Знаете ли, че Google Disk може да конвертира PDF файлове в текст, който може да се редактира? Да,
тази възможност за OCR е вградена в Drive. От устройството си кликнете с десния бутон на мишката
върху желания файл (той може да бъде PDF или JPG), след което кликнете върху "Open with > Google
Docs.". Файлът ще бъде преобразуван в Google Doc, който може да се редактира. Има, обаче, някои
ограничения. Обикновено се запазват почернен, курсив, размер на шрифта, тип шрифт и прекъсвания
на редовете, но списъците, таблиците, колоните, бележките под линия вероятно няма да оцелеят. Също
така файлове, по-големи от 2 MB, не могат да бъдат конвертирани.

Ще стартира ли старият ви компютър под WINDOWS 10?

Има няколко възможности за удължаване на живота на по-стара машина, в зависимост от нейните
характеристики. Нека да видим какво е необходимо за стартиране на Windows 10 и след това ще
разгледаме няколко алтернативи.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Първото нещо, което трябва да направите, е да проверите дали Вашият компютър отговаря на
минималните изисквания за Windows 10. Пълният списък ще намерите на уеб сайта на Microsoft.
Кратката версия включва изискването компютърът да има:
• 1 гигахерц (GHz) или по-бърз процесор;
• 1 гигабайт (GB) памет;
• 32 GB или по-голям твърд диск;
• 800х600 дисплей.
Нека да е ясно, това са минималните изисквания. Всъщност бих ги нарекъл най-малкото. Windows 10
може да работи, но ще работи ли добре? Предполагам, че не. Препоръчително е почти всичко да е
удвоено:
• Процесор от 2 гигахерца (GHz) или по-бърз;
• 2 гигабайта (GB) памет;
• 64 GB или по-голям твърд диск;
• Дисплей 1920х1080.
Ако компютърът Ви отговаря на тези изисквания и особено, ако ги надвишава, може да се опитате да
надградите Вашата операционна система до Windows 10. Преди всичко трябва да изтеглите Windows
10 от сайта на Microsoft, след което да стартирате инсталационната програма, за да потвърдите, че
компютърът Ви е съвместим. Ако всичко е наред, продължете инсталацията и наблюдавайте как ще
реагира Вашият компютър. Ако не Ви задоволява получения резултат,
ПОМИСЛЕТЕ ЗА НЕЩО ДРУГО.
Ако машината Ви не отговаря на минималните изисквания за Windows 10, може да помислите за
преминаване към Linux. Това е лично решение, ако желаете да промените работната си среда. Той
определено е "по-добър" от Windows 10.
Най-често потребителите се насочват към Linux Mint. Тук можете да видите минималните изисквания
за последната версия. Интересното е, че минималните изисквания не са толкова различни от тези на
Windows 10:
• 1 гигабайт (GB) RAM;
• Твърд диск от 15 GB или по-голям;
• Дисплей 1024 ? 768.
Макар това да са само минималните изисквания, опитът за работа с Linux показва, че той все още може
да работи добре в ситуации с нисък ресурс.
Ако машината Ви не отговаря дори и на тези изисквания, то със сигурност има други дистрибуции на
Linux, които изискват по-малко. Можете да проверите и тази версия - Puppy Linux е този, който
изглежда доста адекватен. Цитирайки от Wiki: "Хората успяха да пуснат Puppy с 333MHz CPU и
64MB. Въпреки това, ако имате 256MB RAM и 512MB, swap файл е по-реалистично." И последно
предложение:
НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО
Последният вариант, макар и по-малко популярен, е да не се прави нищо. Да, ще чуете ужасни
предупреждения от хора (включително и от мен) за последиците от липсата на актуализации на
сигурността и други подобни, но честно - докато прилагате съответните мерки за сигурност и
поддържате софтуера, който използвате актуален, вариантът да не правите нищо е опция. Нека си го
кажем, ние редовно виждаме хора, работещи под Windows XP, и все пак техният свят не се срина.
Просто правете редовно backup на Вашия компютър!

По материали от PC Pitstop
Адаптиран превод от английски: Стоян ВАСЕВ

