***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Март

За да видите изображението по-голямо натиснете с десен бутон на мишката върху него и
изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел". **ОБЯВА
Литературен конкурс

По случай 100-ГОДИШНИНАТА от основаването на Съюза на слепите в България и в рамките на
честванията на този знаков юбилей редакцията на списание "Зари" обявява литературен конкурс за
написване на кратко стихотворно или прозаично произведение на тема "ДА ПРОМЕНИМ СВЕТА, ЗА
ДА БЪДЕ ЗА ВСИЧКИ!".
Условието за участие е авторите да са с нарушено зрение и творбите да не превишават обема от две
стандартни машинописни страници, а също и да не са публикувани преди това.
Срокът за изпращане на материалите е до 31 май 2021 година.
Наградите ще са:
- За първо място – 200 лв.
- За второ място – 150 лв.
- За трето място – 100 лв.
Творбите си можете да изпращате в електронен вид на e-mail: zari.ssb@gmail.com
Или на хартиен носител по пощата на адрес:
София 1309
ул. "Найчо Цанов" № 172
Съюз на слепите в България,
до редакцията на сп. "Зари"
На всички участници пожелаваме успех!

*ВАЖНО! Прочети!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ,
СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА"
Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и
социалната политика, на основание чл. 4, ал. 1 от Методиката за разпределение на средствата по фонд
"Социална закрила" (Методиката) обявява, че открива процедура за отпускане на социални помощи,
целево подпомагане и подкрепа по следните направления:
- Компонент 1 "Подпомагане на активния и независим начин на живот на хора с трайни увреждания".
- Компонент 2 "Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни
увреждания".
КОМПОНЕНТ 2
1. Компонент 2 "Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни
увреждания" цели осигуряване на възможност за личностно развитие и независим живот на хората със
зрителни увреждания чрез покупка на технически средства за компенсиране на зрителния дефицит.
2. ФСЗ отпуска социална помощ за закупуване на технически средства, компенсиращи зрителния
дефицит, както следва:
2.1. четящо устройство със софтуер;
2.2. преносим компютър;

2.3. екранен четец;
2.4. диктофон/плейър за незрящи;
2.5. електронен видео увеличител.
* Финансовата подкрепа е за закупуване на помощно-техническо средство, за което не се отпуска
помощ от държавния бюджет.
3. Допустимост на целевите групи:
3.1. Лицата, желаещи да получат помощ от ФСЗ, следва да са:
а) работещи на възраст до 65 г.;
б) учещи се от 5 до 12 клас и във висше учебно заведение;
в) с намалена работоспособност/степен на увреждане на зрението над 71 на сто.
3.2. Специфичните условия за допустимост на кандидатите са:
3.2.1. Лицата, желаещи закупуване на четящо устройство със софтуер, преносим компютър и екранен
четец, трябва да отговарят едновременно на изброените условия:
а) да са с намалена работоспособност/степен на зрителното увреждане над 90 на сто, като естеството
на професията/длъжността на работещите да налага системно ползване или обработка на текстова
информация и да са преминали курс за компютърно обучение в Националния център за рехабилитация
на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни
увреждания в страната или фондация "Хоризонти";
б) да са с намалена работоспособност/степен на зрителното увреждане над 90 на сто, учещи се от 5 до
12 клас или във висше учебно заведение и да представят удостоверение от ресурсните центрове към
Министерство на образованието и науката, Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив,
Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или
фондация "Хоризонти", че умеят да работят с компютър.
3.2.2. Кандидатите за закупуване на диктофон/плейър или електронен видеоувеличител трябва да
отговарят едновременно на следните условия:
а) да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на сто;
б) за работещите естеството на професията/длъжността да налага системно обработване на
информация.
3.3. Едно лице може да получи еднократна помощ за един вид помощно средство, съобразно следната
финансова рамка:
а) за закупуване на четящо устройство със софтуер до 2 300 лв.;
б) за закупуване на преносим компютър до 1 100 лв.;
в) за закупуване на екранен четец за незрящи до 1 100 лв.;
г) за закупуване на диктофон/плейър за незрящи до 400 лв.;
д) за закупуване на електронен видео увеличител до 350 лв.
3.4. Лицата, които са получили социална помощ през 2020 г. за закупуване на комплект за
текстообработка, включващ преносимо четящо устройство за незрящи, софтуер за незрящи и
компютър, притежаващ необходимите параметри и характеристики за поддържане на софтуера и
четящото устройство, имат възможност да кандидатстват единствено за закупуване на
диктофон/плейър за незрящи или за електронен видео увеличител.
3.5. Лицата, които са получили социална помощ през 2020 г. за закупуване на диктофон/плейър за
незрящи или за електронен видео увеличител, имат възможност да кандидатстват единствено за
закупуване на четящо устройство със софтуер/преносим компютър/екранен четец.
4. С цел подпомагане на по-голям брой нуждаещи се лица по Компонент 2 се предвижда да бъдат
обхванати минимум 200 лица, като средствата са разпределени, както следва:
4.1. до 100 000 лв. за закупуване на четящо устройство със софтуер;
4.2. до 45 000 лв. за закупуване на преносим компютър;
4.3. до 30 000 лв. за закупуване на екранен четец;
4.4. до 6 000 лв. за закупуване на диктофон/плейър за незрящи;
4.5. до 19 000 лв. за закупуване на електронен видео увеличител.
5. След изчерпване на бюджета за всеки определен вид помощно средство по т. 4, по настоящия
раздел, заявления няма да бъдат разглеждани по същество и ще бъдат връщани на лицата.
6. Постъпилите заявления до 20-о число на месеца се разглеждат през следващия месец от УС по реда

на регистрирането им в деловодството на ФСЗ и след получаване на социален доклад от ДСП по
настоящ адрес на лицето.
ВАЖНО: Лицата, получили финансиране по Компонент 2, трябва да използват помощта по
предназначение, като в срок до 2 години от получаването &#1117; могат да бъдат извършвани
проверки от представители на ФСЗ, ДСП по настоящ адрес или друг компетентен орган. При
констатирани случаи на злоупотреба УС на ФСЗ взема решение относно възстановяване на цялата
отпусната сума от лицето, ведно със законната лихва за периода.
7. Необходими документи:
7.1. Заявление по образец (Приложение 2).
7.2. Експертно решение на ТЕЛК.
7.3. Копие на документ, удостоверяващ, че лицето работи (трудов договор, договор за възлагане на
управление и контрол или друг аналогичен документ) и длъжностна характеристика – за работещите.
7.4. Удостоверение от висшето учебно заведение, в което са изписани специалността и курсът на
обучение – за студентите.
7.5. Удостоверение/служебна бележка от учебното заведение за текущата година – за учещите от 5 до
12 клас.
7.6. Копие на Удостоверение за завършен курс за компютърно обучение в Национален център за
рехабилитация на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със
зрителни увреждания в страната или фондация "Хоризонти", в случаите когато се кандидатства за
закупуване на четящо устройство със софтуер, преносим компютър или екранен четец - за работещите.
7.7. Копие на Удостоверение от ресурсните центрове към Министерство на образованието и науката,
Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и
интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация "Хоризонти", че умеят да
работят с компютър – за учещите от 5 до 12 клас или във висши учебни заведения.
7.8. Проформа фактура и/или оферта за необходимото помощно средство, съдържащи технически
параметри/описание, банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите
средства. Когато сумата надвишава размера на отпуснатата от ФСЗ помощ, се изисква доказателство,
че лицето е осигурило останалата необходима сума, след което ФСЗ превежда отпуснатата помощ.
7.9. В случай че лицето е закупило помощното средство, следва да представи фактура с касов бон или
фактура с вносна бележка в оригинал и банкова сметка, по която да бъде преведена отпуснатата
помощ. Ще се приемат разходооправдателни документи, издадени след датата на публикуване на
настоящото Обявление.
7.10. Удостоверение за настоящ адрес, в случай че е различен от постоянния адрес.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
След постъпване на заявление ФСЗ извършва проверка за допустимост на заявлението и приложенията
към него, като може да:
а) изиска допълнително информация/документи от заявителя;
б) изиска информация от съответна институция/организация.
2. Заявлението заедно с приложенията към него и социалният доклад от ДСП/становището от АСП се
представят на УС на ФСЗ за вземане на решение за отпускане и/или отказване на желаната помощ.
3. Заявителят се уведомява за взетото решение посредством писмо от изпълнителния директор на ФСЗ,
което се изпраща до ДСП, която е изготвила социалния доклад.
а) когато УС е взел решение да не отпусне помощта, то в писмото до заявителя се описват причините,
поради които не са отпуснати средства на лицето;
б) когато УС е взел решение за отпускане на помощта, в писмото се описва най-малко следната
информация:
- размер и предназначение на отпуснатата помощ;
- по какъв начин ще бъде получена от заявителя;
- указания относно отчитането, когато се кандидатства за извършване на предстоящи разходи.
в) когато УС е взел решение да отпусне помощ за предстоящ разход, ФСЗ изпраща уведомително
писмо и до избрания доставчик.

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ В основата бе образованието

ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ

Д-Р СТОЙЧО ДОНЕВ

Силата е била и винаги ще бъде в ръцете на образования човек и надали някой би оспорвал този факт.
Именно поставянето на образованието на слепите хора като приоритет впоследствие довежда до
началото на тяхното организирано движение в България.
Инициативата за откриване на учебно заведение за обучение и възпитание на слепи деца у нас
принадлежи на бележития деец на науката и културата в следосвобожденска България проф. д-р Иван
Шишманов. Той стои в основата на разработения и приет през 1898 г. Закон за народното

просвещение, където за пръв път се изтъква необходимостта за обучението на деца с "дефекти". През
1904 г. започва подготвителна работа за откриването на държавен институт за слепи.
С цел изучаване на чуждия опит, вече като министър на народното просвещение, проф. Шишманов
командирова в редица европейски страни като Германия, Австро-Унгария и Русия учителите Илия
Иванов - Черен и д-р Стойчо Донев. Те проучват и оскъдната литература и статистическите данни по
този въпрос у нас, след което излизат с доклади и становища пред министъра.
Първият правилник за управление на института е подготвен от д-р Донев с одобрението на МНП и е
публикуван в "Държавен вестник" от 12 май 1905 година. В чл. 2 е отразена основната задача на
новото учебно заведение: "Задачата на института е да даде прибежище на слепи деца от двата пола,
като се погрижи да ги възпитава, обучава и научи на някои занятия, чрез които да могат да изкарват по
възможност самостойно прехраната си".
На 1 август 1905 г. д-р Стойчо Донев е назначен за директор и наема за нуждите на училището
двуетажна сграда в София, намираща се на ул. "Раковски" 116. През първата учебна година в ДИС
(Държавния институт за слепи) са приети за обучение 11 момчета от 9- до 12-годишна възраст от
цялата страна. Учебната година започва на 1 септември, а официалното откриване става на 11
декември лично от проф. Шишманов. Учениците изнасят кратка литературно-музикална програма,
след което под ръководството на първия учител Илия Иванов - Черен демонстрират писане и четене с
Клайнов апарат и придобитите първи кошничарски умения.
Д-р Донев застъпва убеждението, че най-добрата форма за организирано обучение на слепите е
пансионът. Персоналът през първата учебна година е малък – директор е Стойчо Донев, учител по
общообразователни дисциплини Илия Черен и един прислужник. Назначени са и хонорувани
преподаватели по музика, моделиране и кошничарство.
Организаторите на института полагат усилия за добри битови условия в пансиона, но поради
трудности от различен характер не всичко е осъществено. По разпореждане на д-р Донев обучението
започва с Клайнови апарати. Съображенията му са определено тактически – така учениците ще могат
сами да пишат писма на родителите си, което ще популяризира идеята за тяхното обучение. Голяма е
загрижеността му за онагледяването на учебния процес – благодарение на неговите усилия за нуждите
на училището са предоставени много помагала и пособия. Още през първата учебна година директорът
на института издига идеята за построяване на специална сграда, намираща се в края на града и с голям
двор, осигуряващ възможност за повече движение на слепите. На практика това се осъществява повече
от половин век по-късно.
През учебната 1914-1915 г. завършва първият випуск. Тук се открояват имената на хора, дали много от
себе си за делото на слепите и оставили светла диря в обществения и културния живот на страната.
Стефан Ненков е сред основателите и дългогодишен председател на Дружеството на българските
слепи, чийто приемник е днешният Съюз на слепите в България. Петко Стайнов е бележит български
композитор и общественик. Николай Бехтеров е един от първите дейци, способствали за създаването и
развитието на организация на слепите у нас, композитор и диригент на първия професионален
оркестър от слепи.
Неоценим е приносът на проф. Иван Шишманов и неговата роля за разкриване на първото училище в
България за обучение на деца с нарушено зрение, което дава тласък на образованието на незрящите
българи в последващите години.

НО КОЙ ВСЪЩНОСТ Е ТОЙ?
Проф. д-р Иван Шишманов (1862-1928) е виден български литератор, фолклорист, историк,
университетски преподавател, обществен и държавен деец. Автор е на много научни трудове.
Изтъкнат деец на световното движение за мир и културно сътрудничество. Един от инициаторите за
създаването на Софийския университет,
Държавното музикално училище, Народния театър в София и други. Делото му е епоха в научното и
културното развитие на България. От 1903 до 1907 г. е министър на народното просвещение.
Голямата заслуга на проф. Шишманов като министър е, че поставя началото на организираното
образование на хората с нарушено зрение у нас. Споделя своята идея с видния български педагог д-р
Стойчо Донев и му възлага задача да се заеме с организирането, откриването и ръководството на

първото училище за слепи деца в България и на Балканите, наречено Държавен институт за слепи
(ДИС).
Негов приемник днес е училището за деца с нарушено зрение във Варна, което с гордост носи името на
големия българин.
Огромна е ролята и на д-р Стойчо Донев за полагането на началото и последващото развитие на
обучението на децата с нарушено зрение у нас.
През май 1904 г. проф. д-р Иван Шишманов запознава д-р Стойчо Донев, който за времето си е
изтъкнат педагог, с намеренията си за учебно заведение за слепи деца. Донев е обзет от ентусиазъм и
благородна амбиция и веднага решава да се посвети на това полезно дело. Съвсем наскоро след тази
среща министърът му възлага официално да направи проучвания в България. Д-р Донев се запознава
със съществуващата оскъдна литература, преглежда данните в официалната статистика и формира
началните си виждания по новата за него проблематика. Оказва се, че действителната картина за
положението на децата с увредено зрение е плачевна и отчайваща.
Със заповед на Министерството на просвещението от юли 1904 г. д-р Донев е командирован да вземе
участие на конгреса на тифлопедагозите в Хале, Германия. След това той се запознава подробно и с
дейността на Виенския институт за слепи. В Австрия нашият педагог получава обилна информация по
проблемите при обучението и възпитанието на слепите деца. Така започва проучването на
чуждестранния опит в тази специфична педагогическа област и реализирането на редица
подготвителни работи.
Своето конкретно виждане, впечатленията от чуждестранните постижения и сериозно обмислените
предложения по предстоящото откриване на Държавния институт за слепи специалистът излага в
доклада си пред Министерството. Донев счита, че при българските условия институтът трябва да се
издържа от държавата, учениците трябва да са освободени от задължителни такси и препоръчва да се
изучава източноправославно църковно пеене. Той успешно адаптира брайловия код към особеностите
на българския език, с което сериозно допринася за развитието на нашата тифлопедагогика.
През зимата на 1904 г. бъдещият директор на учебното заведение посещава института за слепи в
Петербург и там се убеждава напълно, че брайловият код е най-сполучливото средство за обучението
на слепите деца. След като посещава последователно институтите за слепи в Рига, Варшава и Прага,
д-р Донев представя в Министерството на просвещението втори доклад за своите конкретни
констатации по проблема.
На 1 август 1905 г. д-р Донев е назначен за директор на института. Той изготвя и първия правилник за
управление на учебното заведение.
Трябва да се посочи, че това е първото учебно заведение от този род на Балканите, тъй като
основаването на подобни училища в Румъния, Гърция и Сърбия става по-късно. При откриването
директорът д-р Донев се спира върху целите и задачите на новото учебно заведение, на ролята му за
израстването на невиждащите деца и за формирането у тях на умения и сръчности от различно
естество.
Още в самото начало д-р Донев лансира максимата в тифлопедагогическия процес, че всеки отделен
ученик трябва да има на разположение лични учебни помагала, което е валидно и до днес. Той самият
полага много грижи за онагледяване на уроците по естествени науки. Застъпва в програмата усвояване
на различни музикални инструменти. Всекидневно се провеждат два часа практически занятия по
кошничарство.
През февруари идват първите успехи в дейността на ДИС.
След оставката на министър Шишманов през 1907 г. положението рязко се влошава. Западането се
усеща особено през периода на Първата световна война.
През 1911 г. влиза в сила първият правилник за полагане на държавен изпит за получаване на
тифлопедагогическа квалификация, което е въведение на д-р Донев.
Той е директор на ДИС до 1921 г. – фактически ръководи института в продължение на 16 учебни
години.
В периода до 9.09.1944 г. съществуват няколко фонда с благотворителни цели.
Похвална е инициативата на царица Елеонора за основаване на специализиран фонд, чието
предназначение е построяване на отделни сгради на институтите за глухи и за слепи деца. В
реализирането на тази цел държавата ще се освободи от плащането на излишни и много високи наеми

за ползваните сгради. Със специална заповед на Министерството на просвещението през 1910 г. се
създава държавен фонд "Царица Елеонора", който има начална парична стойност от 23 226 лева плюс 7
500 златни лева. Неговото управление е поверено на длъжностни лица от просветното министерство.
Поради отдаден приоритет към обучението на глухите деца, нуждите за обучение на слепите деца в
самостоятелна сграда остават на заден план.
За увеличаване на авоарите на фонда се полагат грижи чрез редовни годишни вноски от държавния
бюджет, които се правят от общините в цялата страна. За тази цел министерствата на вътрешните
работи и на здравеопазването всяка година издават разпореждания за подпомагане на невиждащите
хора. Заплащаните от родителите такси в Държавния институт за слепи се пренасочват директно към
фонд "Царица Елеонора".
През 1923 г. при управлението на Александър Цанков се учредява фонд "Перо първично обзавеждане"
към Дружеството на българските слепи (ДБС) с начална парична сума от 20 000 лева, разпределяна
ежегодно от ръководството по 4 до 5 хиляди лв. за нуждаещите се - за закупуване на инструменти и
занаятчийски материали. Фондът съществува до 1934 година.
През същата година започва да функционира фонд "Саронов". Негов създател е българинът от
Цариград с католическо вероизповедание Георги Йосифов Саронов. Той работи дълги години в
тамошната Френска банка. След пенсионирането си се завръща в България. Един ден, разхождайки се
из София, вниманието му е привлечено от Института за слепи деца. Тъй като няма преки наследници, а
по време на дългогодишната си работа е натрупал значителна сума, от благородни подбуди той прави
официално завещание и внася милион и петстотин хиляди лева в Българска народна банка с пожелание
слепите да се ползват от годишната лихва. Оттогава питомците на ДИС са на безплатно обучение и
пълен пансион. От септември 1934 г. учителският съвет на института разпределя от 4 до 5 хиляди лв.
за завършващите учебното заведение.
Годишната лихва на фонд "Саронов" възлиза на 125 хиляди лева.
След деветосептемврийските обществено-социални промени нещата коренно се променят. С
извършената обща национализация, в това число и на всички фондове с благотворителни цели, техните
авоари по силата на специалния закон са насочени към общия бюджет на държавата.
Вторият институт за слепи в България е основан в Шумен през 1945 г. по инициатива на Люба
Кацарова и със съдействието на ССБ. Кацарова защитава идеята, че най-подходящи условия за
института има във Варна и прави постъпки той да бъде преместен там, но не получава съгласието на
тогавашния министър на народната просвета. След упорит труд от нейна страна училището придобива
имот – идеална част от една вила в местността "Рупи" в курортната част на Варна. Тогава със заповед
на министъра на просветата Стоян Костурков от 30 октомври 1945 г. е регламентирано преместването
му от Шумен във Варна. Официално институтът е открит на 1 декември 1945 година.
Трудностите по устройването и оборудването на училището са изключително големи – те произтичат
от тежката следвоенна обстановка и стопанската криза, от бедния пазар, купонната система и липсата
на кредити за материални разходи. Независимо от това, сформираният педагогически екип начело с
Люба Кацарова като директор ентусиазирано работи за решаване на проблемите по
учебно-възпитателната работа. Решават се въпроси като нагледността като важен принцип при
обучението на слепите, музикалното обучение и физическото развитие на децата.
По разпореждане на ръководството на БКП и правителството на страната през 1952 г. първооснованият
Държавен институт за слепи е преместен от София във Варна. Така в продължение на 11 години в
града функционират две училища за обучение на слепи деца. През 1963 година основаният в Шумен
втори институт за слепи се премества в новопостроена в столицата сграда под името Училище за слепи
и слабовиждащи деца "Николай Островски".
Учебната година е открита официално на 20 декември. За кратко време броят на учениците бързо
нараства и през учебната 1965 - 1966 г. достига 132. Създават се първите паралелки за слабовиждащи
деца и за деца с умствена недостатъчност. Под ръководството на Министерството на просветата се
провежда първият курс за учители-тифлопедагози. Полагат се постоянни грижи за обогатяване на
кабинетите със съвременни тифлотехнически средства.
През 1972 г. се открива гимназиален курс на обучение, като завършилите средно образование имат
възможност да постъпят в полувисши и висши учебни заведения.
Сега училището носи името на големия френски хуманист и създател на релефно-точковия шрифт Луи

Брайл и се явява правоприемник на втория Институт за слепи в България, докато сегашното СОУ за
деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" - Варна е наследник на първия Държавен институт за
слепи (ДИС).
Въз основа на своите дългогодишни проучвания проф. Владимир Радулов от катедра "Специална
педагогика" в СУ "Свети Климент Охридски" предлага периодизация на обучението на зрително
затруднените в България. Очертават се три основни периода: 1905–1944 г.; 1945–1989 г.; от 1990 до
днес.
Първият период условно може да се раздели на три подпериода: 1905–1921 г. - свързан с появата и
първоначалното развитие на обучението на слепите у нас;
1921–1935 г. - утвърждаване на обучението с разработените първи специални учебни програми и
пособия; 1935–1944 г. - най-продуктивните довоенни години, белязани със специализацията на
учители в чужбина, с превод и публикации на специална литература, както и с първите сериозни
професионални успехи на завършилите.
За жалост през военните години обучението е прекъснато.
Вторият период е свързан с установяването на тоталитарна система у нас. Всяко десетилетие може да
бъде отбелязано като подпериод.
За четиридесетте години правят впечатление две основни събития – откриването в края на 1945 г. на
втория институт за слепи във Варна и основаването на професионален хор на слепите. Това е
направено с огромните усилия на посветилите се на делото на слепите хора, въпреки идеологизацията
на обучението, която го отдалечава от истинските му цели.
Фрапиращо впечатление прави хаосът през 50-те години, породен от с нищо неоправданото
преместване на ДИС (Държавния институт за слепи) от София във Варна. Унищожени са много добри
традиции. Успехи безспорно има, свързани най-вече с музикалното обучение и традиционните занаяти,
но те се дължат на личната инициатива на отделни учители и директори.
Характерно за 60-те години е засиленото съветско влияние – приоритет има формалната трудова
подготовка за работа в специалните предприятия. В новопостроената сграда в София се връща не
училището правоприемник на ДИС, а варненското училище, открито през 1945 г. – една недомислица
на тогавашните власти. Положителен момент през този период е началото на обучението на
слабовиждащи деца и на слепи с интелектуална недостатъчност, както и откриването на Центъра за
късноослепели в Пловдив.
70-те години са началото на бавното и мъчително отваряне към света. През 1972 г. започва
гимназиалното обучение в Софийското училище. Наши специалисти вземат участие на европейски и
световни конференции на Международния съвет за образование на зрително затруднените. Отпечатани
са голям брой специализирани учебници, даден е начален тласък за обучението по мобилност,
наименованията на училищата се променят от "Училища за слепи" на "Училища за деца с нарушено
зрение" (УДНЗ ).
Характерна за 80-те години е появата на множество специални учебни програми. През 1980 г. е
въведена нова методика за съвременно брайлово ограмотяване и програма за обучение по полезни
умения.
През 1982 г. е сложено началото на обучението по зрително подпомагане. Две години по-късно във
Варна са направени първите стъпки на интегрираното обучение. Централно събитие на това
десетилетие е откриването на нова сграда на УДНЗ във Варна през 1985 година. По инициатива на
Владимир Радулов, тогава зам.-председател на ССБ, през 1987 г. започва издаването на
специализираното списание "Обучение и рехабилитация на зрително затруднените". С откриването на
специализация по педагогика на зрително затруднените в СУ "Свети Климент Охридски" през 1988 г.
се слага край на кратките курсове за подготовка на учители специалисти.
С демократичните промени в България след 1989 г. започва нов, трети период в историята на
обучението на зрително затруднените у нас. Той се характеризира с коренни промени в
законодателството, с ново мислене на мнозинството професионалисти у нас, със създаването през 1992
г. на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца, с широка подкрепа на
международни организации. Започва обучение на зрително затруднени деца с множество увреждания и
на сляпо-глухи деца.
Недостатъчната ангажираност на държавата с разглежданите проблеми пренасочва усилията към

по-тясно сътрудничество с различни международни и неправителствени организации, към участие в
проекти и програми, финансирани от тях. Като дарения от американски, немски и други фондации за
двете училища са доставени пълно оборудване със съвременни брайлови пишещи машини,
увеличаващи копирни машини, апарати "Затворена телевизия" и много други. Нашите училища се
сдобиха и със специални чинове за слабовиждащи, създадени са компютърни центрове за обучение на
децата.
В заключение смело може да се изтъкне, че близо 116 години след началото на обучението на слепи у
нас България отново е водеща на Балканите в това отношение. Тук напълно уместно е да цитираме и да
се съгласим с думите на проф. Радулов: "С гордост можем да кажем – пътят е избран, посоката е
вярна".
И с риск да направя информацията прекалено пространна, все пак ще спомена, че първият сляп у нас,
който започва да учи есперанто, е Стефан Ненков през 1900-1901 година. През 1907 г. слепият младеж
Никола Торбов, който преди това учи във Виена, донася международния език в Държавния институт за
слепи (ДИС). Много ученици проявяват интерес и започват да го изучават - отначало индивидуално,
по-късно се организират курсове, а от 1925 до 1945 г. той е редовна учебна дисциплина.
Преподаватели по есперанто са Панайот Колев – голям приятел на слепите, поетът Асен Григоров,
известният сред слепите общественик Димо Колев. През следващите години са правени опити за
организиране на курсове, но без успех. Едва през 2001 г. по инициатива на Асоциацията на
невиждащите есперантисти в България (АНЕБ) и със съдействието на директора г-н Петър Петров е
организиран курс в СОУ за деца с нарушено зрение във Варна.
Още с откриването на ДИС през септември 1905 г. в него се поставя началото на професионалното
обучение както на момчетата, така и на момичетата, като се ползва опитът на подобни заведения в
други европейски страни. Музикалното образование е по-широко застъпено в сравнение с масовите
училища. Освен това учебният план на ДИС предвижда изучаване на ръчно и машинно плетиво от
момичетата и на кошничарство, метларство, четкарство, пантофарство и дърводелство от момчетата.
През 30-те години започва и обучение по машинопис – десетопръстна система. Професионалната
подготовка се осъществява в последните два професионални класа, където преподаването на
общообразователни предмети е много ограничено. Момчетата съобразно своите наклонности избират
един или два от предлаганите пет занаята. Паралелно със занаятите, учениците с музикални дарби
изучават пиано, цигулка, виолончело, кларнет и флейта. Интересно е да се отбележи, че за определен
период преподаватели в ДИС са били слепите композитори Петко Стайнов – по пиано, и Николай
Бехтеров – по цигулка. Преподаватели по пантофарство са известните дейци на Дружеството на
българските слепи и на Съюза на слепите в България Стефан Ненков и Димо Мангъров.
След 1945 г. двете училища за слепи продължават в някаква степен традициите на ДИС в
професионалното обучение на зрително затруднените от училищна възраст.
В осми професионален клас момчетата и момичетата усилено изучават кошничарство и четкарство, но
не в онази степен, в която са се изучавали тези занаяти в ДИС, защото времето за обучение е двукратно
по-малко. Момичетата изучават и ръчно плетиво под формата на кръжочна дейност. Под формата на
извънкласни занимания зрително затруднените с музикални дарби могат да изучават четири музикални
инструмента – пиано, акордеон, цигулка и кларнет. След завършване на училищата за слепи незрящите
младежи и девойки масово започват работа като кошничари (оплитане на куха стъклария), метлари или
четкари в разкритите след 1955 г. специални производствени предприятия и клонове на Съюза на
слепите в България. В отделни случаи възпитаниците на тези училища работят и като музиканти в
различни заведения.
В наши дни особено се популяризира интегрираната форма на обучение. Това изхожда от принципа за
нормализация, който предполага децата със специални педагогически нужди да живеят в семейството
си и да бъдат нормални членове на обществото в условията на естествената им социална среда. Смята
се, че обучението на деца с нарушено зрение в специални училища с интернати води до откъсване
именно от тази естествена семейна среда.
Същността на интегрираното обучение се състои в това детето с нарушено зрение, продължавайки да
живее в своята естествена семейна среда, да се обучава в нормално (масово) училище заедно със
своите виждащи връстници.
Идеята за обучение на слепи деца в масовите училища, позната днес като интегрирано обучение, става

достояние на нашите педагози на зрително затруднените още през 1929 г., когато директорът на
тогавашния Държавен институт за слепи (ДИС) В. Стефанов взема участие в Световната конференция
за благото на слепите, проведена в САЩ. До 1944 г. слепите са били допускани само в музикалните
училища. След 1944 г. те получават официален достъп до средните и висшите учебни заведения.
С цел обслужване на интегрираните зрително затруднени ученици от даден регион са създадени
маршрутни служби. Те включват учители, отговарящи за тези ученици.
В България такива служби има към двете училища за деца с нарушено зрение в София и Варна. Един
учител от такава служба обикновено отговаря за 8 до 13 ученици.
Неговите основни задачи са да консултира родителите и учителите на интегрираните ученици, както и
да обучава интегрираните ученици по специалните учебни предмети като брайлово писмо,
ориентиране и мобилност, полезни умения, зрително подпомагане и други.
Тук ще си позволя да изкажа и своето лично виждане по въпроса. Лично аз считам, че
специализираните училища за деца с нарушено зрение трябва да продължат да съществуват - и не в
името на традициите или пък заради историята.
За мен те имат своята огромна и незаменима роля в началното ограмотяване на слепите деца, както и
за тяхното личностно оформяне като част от общност от техни връстници със сходен проблем.
Може би, вече след седми клас, решението дали да продължат образованието си в специалното, или в
масово училище, или пък профилирана гимназия би трябвало да е въпрос на осъзнат личен избор. В
противен случай се рискува прекалената интеграция да се превърне в един момент в нежелателна и
неволна сегрегация, която ще окаже негативни влияния върху целия по-нататъшен живот на незрящия
човек.
Материала подготви Марина ПЕТКОВА

14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА Трифон Зарезан - традицията продължава

За добро или лошо COVID-19 наложи новото нормално. С него и работата, и почивките, и дори
празниците не са това, което бяха. Без традиционното събиране и веселба на 1 февруари 2021 г.
Народно читалище "Просвета - 1882" - Кула финализира обявения конкурс "Трифон Зарезан" за
най-добро домашно вино в три категории – най-хубаво червено вино; най-хубаво бяло вино и
най-хубаво домашно вино "Розе". Независимо от обстановката, почетохме популярната напитка като
фамилна ценност на импровизиран конкурс за домашно вино. За дегустация и оценка стопаните бяха
предоставили 46 мостри червено вино, 18 - бяло и 10 - розе.
Дегустацията бе извършена от сертифициран дегустатор - Илиян Петков Игнатов. Председателят на
ТО при Съюза на слепите - Кула Велислав Ненков взе участие и в трите категории. По традиция
гордият производител на домашно вино участва всяка година и винаги е отличаван. Тази година той
завоюва две първи награди за бяло вино и розе и четвърто място за червено вино.
Съобразено с мерките за сигурност наградите бяха раздадени в сградата на читалището. На всички г-н
Велислав Ненков пожела да се срещат отново като гости и участници в нови мероприятия, без
болестите, които промениха живота на всички ни.
Снежана АТАНАСОВА

Какво е любов

Иван БАРИШЕВ
Какво е Любов? Един истински въпрос. И безброй отговори. Истински & фалшиви. Има ли неизцапана
Любов? Отново истински въпрос. И отново безброй отговори.

Истински & фалшиви. Защо Любовта се лута между истината & лъжата? Защо в началото е верен
страж? Защо в края е блудница? Защо в началото времето облича Любовта като в щастлива приказка?
Защо в края Любовта разсъблича времето като в тъжни мемоари? Има ли я? Нея? Любовта? Чистата?
Неопетнената? Вечната?
Има я. Но... Но за Нея трябват Двама Души. Двама Души с главно "Д". Двама Души, които си остават с
главно "Д". И не се смаляват до малко "д". "Д" като Двама Души с Дълбоки Души, а не "д" като двама
души с дребни души. Защо когато Любовта се ражда плуваш в уж най-дълбоката Река? Защо когато
Любовта умира се давиш в уж най-дребната локва? Кое е повече Любов – да се гмурнеш в началото в
уж най-дълбоката река или да изплуваш в края от уж най-дребната локва?
Локвата е повече Любов... Защо ли? Защото всяка следваща Любов е повече Любов. В локвата е адски
трудно да дишаш и се давиш. Нищо че уж е само дребна локва.
В локвата се чувстваш по-дребен и от амеба. И локвата ти се струва не като река, а като океан. В
локвата хрилете ти са счупени. Лепиш си ги. Дни, седмици, месеци, сезони, години. Колкото си ти е
нужно, за да си готов да се гмурнеш пак в дълбока Река. В локвата обичаш повече, отколкото си
обичал в предишната река. Какво обичаш ли? Обичаш бъдещата Река, без дори да я познаваш.
Сънуваш я. Мечтаеш я. Нужна ти е безобразно и я искаш скандално. В локвата си търсиш и събираш
парченцата Сърце и си ги шиеш. С конец от своята Душа. Кърви адски, но не спираш да си ги шиеш. И
не си ги шиеш само заради себе си. Шиеш си ги и заради Нея. Заради бъдещата твоя Река. Защото
вярваш, че следващата Река може да се окаже не само следващата, а РЕКАТА. ПОСЛЕДНАТА.
ТВОЯТА. Бездънната. Безпределната. Безмерната. Приятели ти помагат да изплуваш от локвата. Нищо
че си имаш малко на брой такива. Но са ти Приятели. С главно "П". Сълзите също ти помагат. Не само
тези от очите ти. А и тези вътре в теб, които са толкова дълбоко залостени някъде, че не могат да
бликнат изпод клепачите ти. Тях ги изплакваш не през очите, а през счупените ти хриле, през
стиснатите ти юмруци, през буците ти в гърлото. Изплакваш ги, за да се пречистиш. По твоя си начин.
Църквите не са за теб... Не вярваш на попове... Извън локвата си. Уж сухите ти сълзи са пресушили
локвата. Изпили са я. Стоиш до бившата някога локва.
Локвата сега е само едно мокро петно. Там – на улицата. Обуваш си кецовете. Нахлузваш дънки и
суичър. Мяташ раницата на гръб. И тръгваш. И тръгваш пак.
По пътищата на Съдбата. Не й махаш за сбогом. На бившата локва. На мокрото сега петно. В началото
е било Река. После – локва. А сега – просто едно мокро петно. А петното... Ех, петното... То остава...
То горчи... То е белезите вътре в теб... Отново. Но вървиш пак. И се молиш да срещнеш истинската
Река, в която да се гмурнеш и да ги отмие. Веднъж завинаги... ТВОЯТА РЕКА... Молиш се да има още
веднъж. Но след "още веднъж" да няма друго "още веднъж". След "веднъж" да има "завинаги"...
ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ да има...
Какво е Любов? Един истински въпрос. И безброй отговори. Истински & фалшиви. Ще се влюбиш ли
пак? Истински, до полуда? Ще обичаш ли пак? Истински, до безумие?
ЩЕ! ЩЕ! ЩЕ! Защото иначе няма да си ти. Защото иначе всяка твоя клетка ще е една скапана
празнота. Защото иначе ще си един скапан роб на страха. И не толкова на страха да не осъмваш пак в
локва. Ще го преживееш. Или поне ще се опиташ пак. И не толкова на страха да не замръкваш пак в
локва. И това ще преживееш.
Или поне ще се опиташ пак. А на страха да не се превърнеш ти самият в една скапана локва. Но като
търсиш Река – и ти трябва да си Река. Ама Река-Река-Река...
За да се гмурне в теб твоето Момиче и да &#1117; отмиеш белезите. Раните &#1117;. Болките &#1117;.
Всеки може да бъде локва. По-лесно е. Но не всеки може да бъде Река. Всеки може да се смали от Река
до локва. Случва се... Живот... Но не всеки може да извърви големия път обратно от локва до Река... А
ако се влеят в Едно две истински Реки, пък макар и с белези... Ех... Ех, тогава започва едно вълшебно
& необикновено отмиване на белези...

Нещо като послепис (дай Боже):
- Колко време ме търсеше? – попита Тя.
- Вечности. Много Вечности. Адски много Вечности – отвърна той.
- Не срещна ли други момичета?
- О, срещнах.
- И какво се обърка?
- Нищо. Или пък ВСИЧКО. Зависи от гледната точка. Не желаеха да чуят музиката в мен. Музиката
дълбоко в мен. Бяха влюбени само в клавишите на собствените си пиана. И дори не осъзнаваха, че не

бяха точно техни (и клавишите, и пианата). Бяха си ги осигурили на лизинг... Все едно бяха теглили
кредит от "обществото"...
От мама, от тати, от приятелите си, от шефовете си, от колегите си...
- Защо?
- Не знам. Може би им е било по-лесно с шаблонни ноти...
- И какво стана?
- Един ден просто съумях да изплача всичките си сълзи...
- Как?
- През очи, през сърце, през душа, през кости, през стиснати юмруци...
- Защо?
- Защото сълзите пречистват. И не е нужно да се ходи в храм... Човек и сам може да си бъде такъв...
Стига да знае как...
- И после?
- После си дадох обет.
- Какъв?
- Че някъде те има, Мацка. Че някъде те има точно Теб... Точно Теб, моята Хлапачка...
- Мен?
- Да, Теб. Точно Теб. Уискито, с което искам да се напивам, докато цирозата не ме покани на прощален
блус... Тютюнът, който искам да пуша, докато дробовете ми не развеят бялото знаме... Наркотикът, с
който искам да се друсам, докато не получа пожизнена членска карта за гробището...
- С какво се различавам от тях?
- С всичко... Ама с всичко-всичко-всичко...
- Ще ми дадеш ли пример?
- Преди Теб – животът ми бе ЕВТИНО целуване със СКЪПИ & фалшиви илюзии. Но те срещнах. Теб.
Точно Теб... Взривяващата, Възпламеняващата, Изпепеляващата... Покосяващата, Помитащата,
Опустошаващата... Бездънната, Безпределната, Безмерната... И сега животът ми е скандално целуване с
неперфидни щения...
- С какви щения?
- С такива отвътре... С такива едни много отвътре... Ама с такива едни адски много отвътре...
- И за какво мечтаеш?
- Да си имаме Деца. А после – и Внуци... И когато някой ден г-н Свети Петър ме привика на рандеву –
ще се огледам във вас и ще полетя нагоре с баси и широката
усмивка...
- Обичам те!
- Знам. Знам, защото си сродната ми Душа. Сродната ми Душа, която погледна в душата ми не през
очилата на майка си, на баща си, на приятелите си, на шефа си, на колегите си, а през собствените си
очи. И ме заобича истински. Сродната ми Душа, която чу музиката в сърцето ми не през масовите
слушалки на тълпата, а със Сърцето си. И ме заобича истински. Сродната ми Душа, която опозна
дефицитните ми откъм висок коефициент на интелигентност сиви клетки не през призмата на
"обществото", а чрез ума си. И ме заобича истински...
- Струваше ли си? Струваше ли си да ме чакаш и търсиш толкова време?
- Бях написал навремето нещо като песен... И с нея се будех, и с нея си лягах... Ще ти я изпея сега... И
си мисля, че ще ме разбереш...

ЗДРАВЕ От 1 май всички направления и рецепти ще бъдат само под формата на е-документи

Сертификатът ни за ваксинация срещу COVID-19 отговаря на изискванията на ЕК, можем да го
интегрираме. Когато в е-досието на пациента се натрупат здравни записи, ще могат да се правят
анализи, казва Ивайло Филипов - изпълнителен директор на "Информационно обслужване".

ВИЗИТКА:
Магистър по макроикономика в УНСС. Специализира "Глобален мениджмънт и лидерство" в
Азиатско-тихоокеански университет "Рицумейкан".
Кариерата му започва като стажант в Министерство на финансите през 1998 г., а през 2000 г. е
специалист в дирекция "Бюджет". В "Информационно обслужване" АД започва работа през
2001 г., където до 2006 г. последователно преминава през позициите на експерт, началник на
отдел "Трезор", технически директор и търговски директор на компанията. От 2006 до 2012 г. е
консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии.
През ноември 2012 г. се завръща в "Информационно обслужване" АД на позицията изпълнителен
директор, която заема до юли 2013 година. От януари 2015 г. отново поема поста.
- Г-н Филипов, беше представено електронното медицинско досие. Какви възможности дава то
на българските граждани?
- Досието дава възможност на всеки един пациент да има 24-часова денонощна проследимост и
информацията от собственото си медицинско досие. В него са включени всички издадени електронни
фактури, електронни направления, информация за линия лекар, за направени кръвни изследвания,
изпълнени направления и рецепти.
- Част от е-досието е и сертификатът за ваксинация срещу COVID-19. Каква информация ни

носи, на какви изисквания отговаря?
- Част е от изискванията на Европейската комисия. Това са номер на електронния сертификат, трите
имена на имунизирания на български език и латиница, датата на раждане, вид на ваксината, датите на
поставяне на първата и втората доза и държавата, в която това се е случило. На него има QR код, който
в себе си съдържа цялата информация от електронния сертификат за ваксинация.
- Може ли първата доза да е поставена у нас, а втората в друга страна?
- Има базови човешки стандарти за свободно придвижване, което означава, че на човек може да му
бъде поставена ваксина в друга държава или чужденци да дойдат и ваксината да им бъде поставена у
нас. Това ще бъде отбелязано в последната част на сертификата, където пише, че ваксината е поставена
в BG – латинското съкращение на България.
- Ще можем ли да преминаваме границите със сертификата, ако се вземе решение за
въвеждането на общ паспорт за европейските граждани?
- Ние сме технологична копания и не можем да определяме дали даден документ ще бъде изискан от
граничните власти, или не. Ние можем да поемем ангажимент, че в случай на определени решения от
правителството или на европейско ниво можем да направим интеграция на сертификата. Готови сме и
в момента да се интегрираме, в случай че Европейската комисия вземе решение за интегрираност на
страните-членки за издаването на сертификати. Ние можем да подпомогнем българските власти за
електронна интеграция. Номерът на сертификата е вследствие на изискване на Европейската комисия.
Решението как да изглежда документът бе наше.
- В системата има и достъп до издадените направления от личните лекари. Каква информация
ни носят те?
- Пациентите могат да виждат всички електронни направления и резултати от тях, както и всички
електронни рецепти. Споделих на министър Ангелов и зам.-министър Начева, че от първи май всички
направления и рецепти ще бъдат само под формата на електронни документи. Тоест няма да има
възможност да се попълват повече на хартия. Всички рецепти и направления ще бъдат отразени в
пациентското досие. Онлайн ще могат да се виждат резултатите от изследванията и резултатите от
рецептите от гледна точка на аптеките - дали една рецепта е изпълнена в дадена аптека изцяло или
частично.
- Какво се случва, ако част от електронната рецепта се изпълни в една аптека, а друга – в аптека,
която няма достъп до системата. Може ли това да се отбележи по някакъв начин?
- Не. Ако дадена аптека не е свързана към информационната система, няма как да се отбележи в нея.
Там ще бъде отбелязано само на хартия. Затова след първи май всички рецепти ще бъдат само по
електронен път.
- Каква част от аптеките вече могат да изпълняват електронни рецепти?
- От внедряването на модула за издаване на електронна рецепта на 18 декември до 15 януари са
издадени общо 1 218 рецепти от 206-ма лекари, които имат възможност да изписват по електронен път
медикаменти, напълно или частично заплащани от НЗОК. Работим денонощно с всички технологични
компании, които произвеждат и поддържат софтуер за аптеки. Веднага след празниците кривата с
издадените е-рецепти се увеличава. Предполагам, че преди това колегите са се затруднили или са
решили да не интегрират е-рецептите. Надявам се кривата да продължи нагоре.
- В е-досието се влиза само чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Това ли е
най-сигурната защита за личните ни данни?
- В България има закон за електронния подпис, който е регламентиран преди много години. Като
национален системен активатор и технологична компания ние преценяваме, че квалифицираният
електронен подпис е най-високото ниво за защита. Така е и съгласно европейския регламент 910 от
2014. Квалифицираният електронен подпис към момента е най-сигурното средство, за което може да се
оторизира човек пред информационна система, за да може и неговата информация да бъде защитена.
- Как можем да се сдобием с такъв?
- Има няколко компании в България, които са доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.
Една от тях е и електронният подпис. В себе си той съдържа информация за физическото лице, чиято
собственост е. След като веднъж се генерира електронен подпис, той може да бъде използван чрез
ПИН код. Това е 4- или 6-буквеноцифрен код, който го отключва.
- Има ли как системата да се надгради, за да могат и хора без електронен подпис да имат достъп

до тях?
- Няма как това да се случи, защото защитаваме медицинска информация за гражданите, а това не
може да стане по друг начин. Надяваме се всички доставчици, както и нашата компания, да свалят
максимално цената на електронния подпис, така че да бъде достъпна до повече граждани. Ние
разработихме и информационната система за ТЕЛК и НЕЛК. За всички български граждани, които са
част от нея, свалихме заплащането за услугата значително. Цената на целия пакет с електронен подпис
за три години, четец и карта е 21 лв. с ДДС. Това е 7 лв. за година или под 50 стотинки на месец.
- Какви възможности дава информационната система за ТЕЛК и НЕЛК?
- Системата беше въведена в експлоатация през октомври. Тя е ориентирана изцяло в електронен път.
Няма нужда да се посещават медицинските ТЕЛК комисии и комуникацията може да бъде изцяло по
електронен път, документите могат да се подават изцяло онлайн, да се получават решенията, да бъдат
обжалвани такива.
Физическо присъствие може да бъде изисквано само за медицинския преглед, но цялата документация
е онлайн. Другото улеснение е, че всички документи, които са генерирани по електронен път в тази
система или други, се отбелязват в националната здравна информационна система под формата на
здравни записи и всичко се събира на едно място в пациентското досие.
- По време на представянето на пациентското досие обяснихте, че в системата не могат да се
въвеждат записи със задна дата. Каква е причината за това?
- Това се дължи на прилаганите технологии - електронните подписи, които се използват от личните
лекари или здравните власти, и другото условие е така нареченият timestamp – удостоверяване на
време. Уникалните номера, които здравната система генерира (НРН номера), са изцяло удостоверени
от време. Те се генерират в момента, в който направим записа. Със задна дата не могат да бъдат
генерирани чисто технологично.
- Възможно ли е в някой от следващите записи да бъде описана по-подробно медицинската
история на някого?
- Работим и с НЗОК. Там разработваме и сме на финален етап на електронните протоколи, така че
всички хартии, които се носят от гражданите, да могат да бъдат изцяло по електронен път. Ще трябват
няколко месеца или година, за да може първичното натрупване на данни за всеки пациент да постигне
достатъчно критичен обем, за да могат да се правят анализи. Основата вече е положена, има здравни
записи за всеки един пациент, който е използвал доболничната помощ. Оттук нататък е въпрос на
време да се натрупа критичната маса записи.
- Болниците имат ли достъп до тази система?
- Имат достъп, но това е следващ етап. Не може да се очаква за 3 - 4 месеца, от които работим, една
национална здравна система в пълен завършек да бъде реализирана.
Има големи европейски държави, които в продължение на години са похарчили милиарди за такива
системи. Ние сме компания, която е поела този ангажимент, изпълняваме си го по график. Имаме
договор със здравното министерство за три години със съответните етапи, които са разписани
подробно със съответните функционалности.
Интервю на Стела МАРИНОВА
Източник - monitor.bg

МНЕНИЯ Размисли върху образованието на незрящите

Доста години станаха, откакто и ние последвахме съвременните тенденции по пътя на цивилизованото
образование. Интеграция, включване, приобщаване - все хубави термини, няма спор. Няма да навлизам
в конкретика и да цитирам законови постановки, наредби, инструкции и прочее. Моите размисли са
насочени към практическото положение. Разбира се, тук излагам лично мнение, което не ангажира
никого другиго. Има достатъчно образователни експерти, за да се меся и аз. Но това, което ме

притеснява, е, че децата със зрителни увреждания като че ли, а дори е сигурно, получават значително
по-малък обем практически и реални умения сега, отколкото получаваха в специализираните ни две
училища. Всички ги знаят, но нека да ги спомена, това са СУ за ДНЗ "Луи Брайл" в София и СУ за
ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Тези училища дадоха образование и умения на
поколения незрящи и слабовиждащи. Но най-важното е, че ги научиха тези хора на редица чисто
житейско полезни и практически дейности, без които няма как да сме относително независими. Тези
всекидневни умения, които ползваме и усъвършенстваме през целия живот, се основават на
заложеното в ранна и средна детска възраст. При незрящите е от изключително значение да се натрупа
запас от именно такива умения, чрез които най-напред детето, а после и порасналата личност да се
справя и да се грижи за себе си, а не да чака родител или друг близък да го дундурка. Това дундуркане
е дори обидно, но ако човекът не си дава сметка - не осъзнава своето унизително положение. В двете
училища брайлът беше задължителен. Надявам се и сега да е така. Брайлът е единствената възможност
за пълноценно ограмотяване на незрящите, така както при зрящите е плоскопечатният шрифт. Само
чрез осезанието на пръстите можем да усетим пунктуацията, както и точното изписване на думите. А
вярвам, че ще се съгласите, че, без да знаем къде да сложим точка, запетая, въпросителен знак и
прочее, няма как и да комуникираме писмено в пълнота с останалите човешки индивиди. Е, то
очевидно това, което се пише и се нарича шльокавица, за някои е достатъчно. Но те вероятно не
съзнават, че са неграмотни или смятат, че грамотността не е ценност. Ето такива хора трябва да се
стремим да "произвеждаме", колкото се може по-малко. Защото грамотният, образованият,
независимият човек дава своята лепта за развитието на обществото. Да, вярно е, че брайлът отстъпва в
световен мащаб, но личното ми мнение е, че той трябва да бъде задължителен за всяко прописващо
дете. Да, вярно е, че на лаптопа се пише лесно, удобно и бързо, но детето не вижда буквите, а само ги
чува. А смятам, че ще се съгласите, че слуховата памет е значително по-нетрайна от зрителната, а в
нашия случай от осезателната. А сега при наличието на брайлови дисплеи ми се струва, че е въпрос на
желание, организация и финансиране всяко незрящо дете в училище да разполага с преносим
компютър и преносим брайлов дисплей.
Други предмети, които ми бяха преподавани и които ми помагат и до днес в относителната
независимост като член на нашето общество, са: ориентиране и мобилност, полезни умения,
машинопис.
При ориентирането и мобилността, от която скатавах при всеки удобен случай, защото тогава не си
давах сметка за полезността на предмета, научих нещо много важно, а именно, че, без да умее да се
придвижва сам, човек се превръща в жив труп, тежащ на себе си и на своите близки. Но после, когато
станах студент, в съзнанието ми изплуваха всички техники, учени в училище, приложих ги на терен и
ги доразвих според моя маниер на придвижване.
В занятията по полезни умения усвоих множество похвати, като започна от правене на разни сладки и
соленки, та стигна до шиене на копче. Разбира се, тогава ние, момчетата, високомерно възклицавахме,
че това са женски работи, но по-късно всички осъзнахме ценността на наученото.
Тук ще вмъкна, че имахме кръжок по електротехника. Да, тези, които четат сега, но не са били ученици
в двете училища, може и да се изненадат. Но по електротехника ние се учехме да свързваме
прекъсвачи за лампа, фасонка, щепсел, щекер. Да запояваме с поялник и много още полезни умения за
електробитуването в една къща. Заключителният изпит беше всеки сам да направи подвижна лампа,
състояща се от кабел, щепсел, фасонка и ключе. Дори ходихме на практика в един завод, но кой беше не помня. Там ни подариха автомат, който ни беше много полезен при обучението. Да кажа, че
автоматите представляват устройства, нещо като токова гара-разпределителна - при един случай
включват едно нещо, при друг случай друго, при трети трето и тъй насетне.
В моя случай - аз съм израснал с електротехниката, тъй като баща ми от много рано започна да ме
обучава. И като споменах баща си, искам да кажа, че родителите са много важно звено при
изграждането на независимостта на детето. Родителите, които учат и оставят децата си да се справят
сами, фактически им правят най-голямото добро. И напротив – тези, които от съжаление и мъка се
опитват да ги обгрижват всячески, без да съзнават им правят най-лошата услуга.
В тази връзка ще дам един съвет - нищо, че никой не ми го е поискал. Скъпи родители, учете децата си
на независимост! Нека сами да се оправят в живота, а вие напътствайте, защото няма как винаги да сте
край тях. А и не е нужно. Порасналото ви дете има необходимост от свой собствен живот.

Стига толкова съм наставлявал, но ми е тъжно, когато се срещам с хора, които са и умни, и с
потенциал, но са пораснали в една обгрижена и почти стерилна среда. Хора, които не могат и не смеят
сами да излязат навън, да се разходят, да отидат до магазина, а какво остава да спортуват.
Нека да кажа ясно, че не настоявам за възвръщане на специализираното образование. Това е
невъзможно, но начинът, по който се случва онова, другото образование в общообразователните
училища, за хората лишени от зрение ми се струва недостатъчно ефективен откъм практически
умения, което води до сериозни житейски последици за незрящите.
Вероятно центровете за социална рехабилитация на зрително затруднените би следвало да запълнят
тези житейски бездни на децата със зрителни увреждания, но като че ли на този етап това не се
получава съвсем. Мисля си, че центровете нямат реалната възможност да привличат незрящите
ученици. Центровете работят много добре с възрастните, дори не един късно загубил зрение е успял да
се обучи, да излезе от депресията, която неминуемо съпътства всяко ослепяване. Но с децата нещата
стоят различно. С други думи - струва ми се, че има системен бъг, който, ако не се отстрани, ще
продължи да "произвежда" зависими битово личности. А незрящ човек, който няма самочувствието да
се движи сам, да си приготви една супа сам, да се изпере сам, да отличи отвертка от чук, надали ще
има самочувствие да излезе на реалния трудов пазар.
Разбира се, аз може да не съм прав, но това са въпроси, които не ми дават мира от много години. Друг
основен момент за качественото порастване на всяко човешко същество е възможността за спортуване.
Е, тази възможност незрящите деца я нямат. Нито те знаят в огромната си част за съществуването на
федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", нито последната знае за тяхното съществуване.
Но дори и да се съберат по някакъв магичен начин, условията за спорт на незрящите деца гравитират
около нулата с лек уклон към плюсовия й край. Без физическа активност и спорт всяко детство,
независимо дали говорим за дете с увреждане или за дете без увреждане, е ограбено. Ограбено от нас,
порасналите и виждащи огромния проблем. Едно дете няма как да разбере сега, че детството му се
отнема и подготовката му за живот е повече от рехава. Подготовка, която по-скоро го обрича на
обгрижване. Подготовка, която го предопределя да бъде паразит, а не му дава възможност да бъде
личност, бореща се за своя качествен живот. Личност, която да работи и да дава своя дял от плодовете
на обществото. Личност, която да има самочувствието да създаде семейство. Защото при сегашната
конюнктура много младежи със зрителни увреждания остават самотници. Дано да бъркам и да не съм
прав, но това е моето усещане. В двете училища се създадоха много семейства, но там децата се
срещаха, израстваха и някои от тях след това се събираха. Сега е различно и ми се струва, че не е
по-добре, що се отнася до социалните контакти. Да, сега технологиите са много добре развити и
комуникацията чрез интернет е лесна, но...
Благодарение на технологиите незрящият човек няма никакви реални пречки да бъде студент, особено
в хуманитарните науки, стига да има желание, разбира се. С помощта на компютър и скенер всяка
учебна литература се превръща в относително достъпна. Само преди 20-ина и малко повече години
положението беше коренно различно. Тогава трябваше някой да чете, най-често на касетофон, после
касетките се изпращаха на студента и така процесът беше сложен и тромав като робски труд на
памукова плантация. Но сега е различно, за щастие. Сега има и електронни библиотеки, насочени към
незрящите хора, има несравнимо повече възможности за всички нас. Но тук, в тази статия, акцентът е
за онези незрящи деца, които сега са ученици, които вчера бяха ученици, които утре ще бъдат ученици
и които владеят компютърните технологии, но на някои от тях липсват елементарните битови умения.
Липсват им физическите дейности, присъщи и нужни на всяко човешко същество.
Смятам, че всички, които се вълнуваме от тази проблематика, следва да обединим усилия и да
изкристализираме трудностите и пречките, стоящи пред образованието на незрящите деца. Да бъдат
изготвени насоки за значително подобрение на образователния процес, включително обучение,
адекватно обучение по специализирани предмети и спорт. Убеден съм, че им го дължим. Тези от тях,
които осъзнаят, че сме били свидетели на тяхното ограбване и не сме сторили нужното, за да го
предотвратим, няма да ни го простят. Никога.
д-р Иван ЯНЕВ

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ Да, свако му беше партизанин!

Ангел СОТИРОВ
Снимка - фотоархив на автора
На 9 май тази година се навършват 53 години, откакто той е сред пловдивските слепи. Неговият свако
Иван Панов, партизанин от отряд "Христо Ботев", е шеф на служба "Личен състав" на тамошния
"Успех". И благодарение на този факт младежът, веднага след военната си служба, се озовава в същото
предприятие, макар и без грам зрителни увреждания. Отначало работи като общ работник в цех "Меки
папки". Известно време е печатар в същия цех. Впоследствие завършва вечерно пловдивския
електротехникум и придобитата си професия отдава пак на тази фабрика.
Неговите най-добри приятели са всички до един зрително увредени - бай Нас Сапунджиев (Бог да го
прости), бай Велик Атанасов, Коко Мъндев. На последните двама и сега продължава да им осигурява
висококачествени колбаси от асеновградската фирма "БИС".
Той сякаш се чувстваше като един от нас - невиждащите. Живееше с нашите болки и радости. Винаги
беше сред нас на нашите форуми - спортни, културни, организационни, купонджийски. Като
безпристрастен съдия, благ кръжок-ръководител по електротехника, надежден придружител,
емоционален клакьор, зорък наблюдател, неподражаем бонвиван.

Вечната му голяма мечта е да бъде член на ССБ. И с пълно право, защото Колю Митев е наш истински
приятел и благодетел. Благодетел, понеже е дарил стотици часове доброволчески труд в полза на
слепите. Известен грях към него в това отношение има великият Велик Атанасов. Надали е заради
случая "Минчо Ганев", при който дряновският регионален председател Динко Атанасов бе вероломно

детрониран от своя свръхблизък сътрудник… По-вероятно Велик Атанасов да не е успял да откликне
на Колю-Митевите щения поради тежката съгласувателна процедура със съюзното централно
ръководство.
И аз като Велик към Колю Митев имам грях. Преди десетина години, правейки се на римотворец,
съчиних бъзикарска поема, чийто главен персонаж е Колю Митев. Този мой поетичен продукт не се
прие особено благосклонно от него. Но напоследък имам индикации, че май ми е простил. Съвсем
наскоро ми подари полувековна библиографска рядкост - литературния сборник "Пак вярата се ражда"
с творби на слепи автори от пловдивския регион. Негов съставител и редактор е пловдивският поет
Николай Гюлев. В сборника срещаме имената на Таня Манчева, Владо Желев, Данчо Данчев, Веса
Вълчанова, Георги Чернев, Петър Стайков, Андрей Тодоров, Георги Апостолов и на още 9 пишещи
наши другари. Уникалното издание е посветено на Шестия конгрес на ССБ, проведен през 1971
година.
Без да има в кръвта си японски гени, Колю Митев е придобил всичкия си трудов стаж, в размер на 51
години 6 месеца и 6 дена, само в пловдивския "Успех". "Поради това той е работил при 6 от 8-те
управители на този завод", пояснява ми Велик. Сещам се и за друг виждащ наш приятел, за който ми е
разказвал Димо Тотев, някогашен управител на варненския "Успех". Това е бургазлията Стефан Бахов
- ръководител, настройчик и пазач, изкарал целия си професионален живот сред слепите в
производствения филиал на варненското предприятие, находящ се в Меден рудник.
"Те се бяха сраснали с нас, слепите" - уместна метафора на Димо Тотев за такива зрящи колеги. Дай
Бог и сега сред нас повече подобни хора!!!

ПАРТНЬОРСТВО Чудесен финал на започнатото и един нов старт

На 29 януари така бленуваният от Асен Алтънов проект получи своята реализация.
В комплекса на слепите на бул. "Европа" 138 тържествено бе открит филиалът на софийския ЦСРИ
"Светлина", представляващ така нареченото изнесено обучение.

Прерязването на лентата, шампанското и музикалният поздрав от вокална група "Феникс" само
подсилиха важността и тържествеността на момента.
Тук като официални гости лично присъстваха министърът на труда и социалната политика Деница
Сачева, зам.-министърът на труда и социалната политика и председател на УС на ФСЗ - Лазар Лазаров,
изпълнителният директор на фонд "Социална закрила" – Марина Сарадинова, г-жа Йовчева - директор
на дирекция "Социални дейности" при Столична община и представители на фирмите изпълнители на
строително-ремонтните дейности - "ДЖИ ПИ ГРУП" АД, "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД и "ЛИФТКОМ"
АД.
Този проект бе иницииран от председателя на РО София, за жалост, покойния вече Асен Алтънов и
осъществен от Съюза на слепите в партньорство и с финансовата подкрепа от ФСЗ.
Общият размер на инвестицията надхвърли 120 000 лв., от които 50 000 лв. бяха осигурени от Фонда.
Извършено бе и саниране на двете общежития, което включваше: полагане на топло- и хидроизолация
на покривите, топлоизолация и боядисване на фасадите, подмяна на дограмата и боядисване на общите
части, изграждане на вертикална планировка на прилежащия терен. Общият размер на инвестицията бе
520 000 лв., от които чрез дарение бяха осигурени от "ГЕОТЕХМИН" ООД - 100 000 лв. и "ДЖИ ПИ
ГРУП" АД - 20 000 лева.
Тук е мястото да отбележа огромния принос на "ГЕОТЕХМИН" ООД, която е частна компания с над
30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната
индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.
Основните предимства на "ГЕОТЕХМИН” ООД са доказан опит в изпълнението на проекти в
партньорство с български и чуждестранни компании, професионализъм, значителни ресурси и добра
репутация.
"ГЕОТЕХМИН" ООД четири пъти е удостоена с платинена и два пъти със златна награда от Камарата
на строителите в България, носител е на престижната японска награда за качество "Босей", както и на
много други авторитетни отличия.
"ГЕОТЕХМИН" ООД е една от водещите бизнес групи в икономиката на България със съществен
принос за динамичното и устойчиво развитие на страната. Историята &#1117; започва в края на 1990 г.
с основаването на частна фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната
промишленост. През годините дружеството се разраства и започва да развива дейности в нови бизнес
направления.
Дружествата от група "ГЕОТЕХМИН" ООД инициират и подкрепят значими социално-отговорни
инициативи, като по този начин допринасят за подобряване на качеството на живот на хората и
устойчивото развитие на обществото.
Техният доброволен ангажимент включва проекти в сферата на здравеопазването и социалното
подпомагане, превенция и защита на населението от бедствия, съхранение на българската духовност,
образование и култура, опазване на историческото наследство и храмовото строителство, подобряване
на параметрите на околната среда, както и дейности в подкрепа на местните традиции и обичаи и
разнообразни спортни инициативи.
Част от безвъзмездните им дейности са насочени към местните общности. Група "ГЕОТЕХМИН" ООД
осъществява различни програми за корпоративна социална отговорност в регионите, където фирмите
им развиват дейност.
Сред техните програми е и програмата "Българските добродетели", по която фирмата финансира
ремонтно-строителните работи на територията на комплекса на слепите в София.
През септември 2019 г. управителят на компанията професор д.т.н. Цоло Вутов бе удостоен от Съюза
на слепите в България със статуетката "Хуманитатис кауза".
Новооткритият филиал дойде също и с някои много добри новини.
По време на официалната част председателят на ССБ Васил Долапчиев обяви, вече официално, че от
тази година с 15 процента е повишено бюджетното финансиране на национално представителните
организации и нещо изключително дългоочаквано от всички незрящи хора в България – официално е
дадена и зелена светлина на нов и висококачествен български речеви синтезатор.
Затова на този ден незрящите хора имаха повод да изкажат множество благодарности. На първо място
– към фонд "Социална закрила", който финансира част от проекта по разкриването на филиала за
изнесено обучение към ЦСРИ, за безспорното улеснение, което той ще създаде на живущите в

комплекса.
"Без пристрастие мога да заявя, че от седемте правителства, с които ми се е случило да работя досега,
това е правителството, с което бе направено най-много за хората с увреждания и в частност – за
членовете на нашата организация" – каза при откриването Васил Долапчиев.
И този факт трудно би могъл да бъде оспорен.
През миналата година немалък брой незрящи получиха безвъзмездно чрез ФСЗ помощни технически
средства на стойност 240 хиляди лева, а през тази година друга част от тях ще има същата възможност,
като в целевата група вече са включени и ученици от пети до 12-и клас.
Най-хубавото обаче е, че Съюзът на слепите успя да договори с фонда финансирането на една
различна целева програма за разработката на качествено нов българоговорещ компютърен синтезатор.
Разработването му е продукт на екип от БАН, чието финансиране ще се извърши от ФСЗ. Тъй като
технологичното време за разработката е 13 месеца, всички се надяваме в началото на лятото на
следващата година вече да разполагаме с един качествено нов български глас.
Председателят на ССБ удостои министерството на труда и социалната политика с най-високото
отличие на организацията ни – статуетката "Хуманитатис кауза", която връчи на министър Сачева, а
фонд "Социална закрила" бе удостоен с почетния знак на Съюза на слепите в България за огромния
принос в социалното приобщаване на хората лишени от зрение.
Всички изразиха общото желание активното ни и ползотворно партньорство да продължава да се
развива и в бъдеще, защото, както каза министър Сачева - "Това не е политика на МТСП само по себе
си, а е наша обща политика, наша обща кауза, за която работим всички заедно. Продължавайте да
бъдете все така дръзки в мечтите и желанията си, а ние ще продължаваме да бъдем както и досега
винаги до вас и ваш достоен партньор!".
Същото послание носеха и думите на зам.-министър Лазаров: "Винаги съм бил за това, че когато сме
заедно, можем повече. Да, това е клише, но резултатите от това клише са налице. Мисля, че в днешно
време, когато добрите новини не са в обсега на общественото внимание, нашето партньорство и това,
което сме постигнали заедно, означава много. Бъдете активни, а ние от своя страна ще помагаме с
каквото можем, защото това е наша обща кауза".
След официалното прерязване на лентата, отговаряйки на въпрос, министър Сачева отбеляза част от
най-значимите неща в социалната политика към хората с увреждания, реализирани през мандата: "Със
сигурност поставям на първо място промените в законодателството, които бяха приети – взетото
решение за създаване на държавна агенция за хората с увреждания, чиято реализация бе преустановена
поради пандемията, но това е нещо, което ще продължим в следващи мандати. И, разбира се,
увеличаването на средствата, които се инвестират от държавата в активни политики за хората с
увреждания".
Относно оценката й за партньорството на държавните социални структури със Съюза на слепите в
България министър Сачева сподели: "Това партньорство винаги е било много важно за нас, защото
така ние получаваме не само обратна връзка, но и много нови идеи и инициативи, които бихме могли
да подкрепим. Радвам се, че тази година имахме възможност да увеличим бюджета на национално
представителните организации с 15 процента и да оценим това, че се повишава минималната работна
заплата, както и други разходи, и съответно НПО имат нужда от повече средства, за да извършват
дейността си.
Конкретно със Съюза на слепите партньорството ни винаги е било отлично. Винаги сме се радвали на
конструктивни критики, когато е трябвало да се обсъждат неща от взаимен интерес, а също така и на
много нови и интересни предложения, които пък ние от своя страна с удоволствие сме се съгласявали
да реализираме".
Официалните гости разгледаха новите помещения, запознаха се с видовете обучение и сами можаха да
се уверят в ефективността на монтираните асансьори.
Всъщност най-важното е, че вложените средства са изразходени с голяма полза за самите незрящи
потребители на социалната услуга. Какво ще представлява филиалът на центъра и на какъв принцип
ще функционира разказа неговият директор Недялко Димов.
Оборудвана е една голяма компютърна или по-скоро мултифункционална зала, в която по график ще
се провеждат, освен часове по компютърно обучение и езикови курсове, арт-терапия и вероятно
психологически беседи при наличие на желаещи потребители.

На последните етажи в двата блока има по един малък офис, който освен за преките си функции ще
бъде предназначен и за индивидуални психологически беседи, както и при нужда за индивидуално
обучение по компютърни умения.
Полезните умения ще бъдат сериозно застъпени и тук, като за целта има изграден кухненски бокс с
цялото необходимо оборудване.
Принципът на работа на филиала ще бъде съобразен с количеството на желаещите потребители и
техните потребности, въз основа на което преподавателите ще идват да изнасят обучението по
предварително съставен график.
По този начин филиалът ще функционира паралелно с основния обект, разположен в идеалния център
на столицата.
В обозримо бъдеще намеренията на Центъра са да наеме и фитнес-инструктор, който да работи
професионално за физическата подготовка на желаещите потребители във вече изградената и
оборудвана зала.
Тя ще бъде предоставена на Центъра напълно безвъзмездно, заслугата за което е на директора на
софийското предприятие "Успех" г-н Донко Ангелов.
След това гостите, придружавани от председателя на ССБ и управителя на "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ"
ЕООД, посетиха предприятието и се запознаха с производството на филтри за вентилационни и
климатични инсталации и двигатели с вътрешно горене.
В заключение много ми се иска да кажа, че е изключително важно да осъзнаваш, че на фона на
трудното и напрегнато, дефицитно на добри новини време, в което живеем, все още има почва за едно
отлично партньорство и че нашата организация среща безусловно вникване, разбиране и отклик на
проблемите и потребностите на своите членове. Този процес се ускори в последните няколко години и
добрите резултати са вече налице.
Всички ние усещаме много чувствително ползата и необходимостта от това сътрудничество както във
финансов, така и в логистичен план.
Струва ми се, че решаването на който и да било наболял проблем е въпрос не само на добра и силна
социална политика, а и на голяма човещина, която днес е най-ценният капитал на обществото ни.
Марина ПЕТКОВА
Снимки от събитието тук:
http://ssb-bg.net/viewnews-314.html

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.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

