*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Октомври

За да видите изображението по-голямо, моля натиснете с десен бутон на мишката върху него и
изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел" с левия бутон.

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Как се полагаха основите в Северна
България

Това е разказ за началото - време на съзидание, усилен труд и безмерен ентусиазъм; историята за
съдбата на стотици слепи и виждащи, първосъздателите, които поставиха основите на нашия съюз в
Северна България.
На 9 май 1949 година се учредява Съюз на слепите в България – клон Габрово. Конференцията се
провежда в една от учебните стаи на училище "Николай Палаузов". Избрано е и първото ръководство:
Иван Ненов – председател, Михал Ганчев – секретар, Дянко Мънкин, Николай Харитонов и Никола
Званчев – членове. В габровския клон са включени градовете Михайловград, Враца, Видин, Ловеч,
Плевен, Велико Търново, Шумен, Силистра, Разград, Русе, Свищов и другите по-малки селища около
тях.
В началото за "канцелария" служи дюкянът на Михал Ганчев, а дюкянът на Иван Ненов за
"заседателна". За пръв сътрудник се назначава Никола Питев.
По онова време няма социални и инвалидни пенсии, нежели социално подпомагане. Редом с
организационната и просветна работа, ръководството започва да търси възможности за разкриване на
производствено предприятие на слепите в Габрово като единствен източник за доходи на незрящите.
Средствата се набират от дарения, концерти, вечеринки и томболи. Всичко става с активната и
безкористна помощ на слепите в отделните селища. На улица "Цар Крум" е открита първата
работилница с майстор-специалист Генчо Господинов. Нещата вървят трудно: липсват средства,
машини, помещения, суровини. Трудът е апостолски.
Организират се и първият курс за брайлово ограмотяване, и първите читателски кръжоци, отбелязва се
24 май – Денят на славянската писменост и култура. Идват и първите успехи - габровският клон е
класиран на първо място за разнообразната си организационна и просветна дейност.
Може с основание да приемем, че 1955 г. е преломна не само за габровския клон, но изобщо за слепите
у нас. Проведеният втори конгрес на Съюза през април 1955 г. в София взема важни решения, между
които да се създадат производствени предприятия към ССБ на отделна стопанска сметка (това
решение засяга и създадените вече предприятия); клоновете да се преименуват в районни съвети и да
се създадат първични организации в селища, където има условия, като се определят техните права и
задължения. Естествено, това налага известно реорганизиране и в ръководството на габровския клон.
Във връзка с това Съюзът изпраща писмо (№ 535 от 12.11.1955 г.), което се разглежда и след
няколкомесечна подготовка на 15 ноември реорганизацията се извършва. Дотогавашният председател
на клона Иван Ненов става щатен управител на предприятието, а за председател на Районния съвет се
избира Кольо Митев, членове са Никола Званчев – секретар, Йорданка Питева – културно-просветник,
Иван Ненов и Никола Харитонов.
На улица "Георги Генев" се организира и първото работническо общежитие, а две години по-късно и
трапезария.
В Габрово се изгражда първична териториална организация със секретар Йорданка Питева, а към
предприятието и първата първично-производствена организация с председател Георги Йорданов.

Многобройните производствени работилници са преместени в сградата на бивша текстилна фабрика,
намираща се в подножието на хълма "Варовник", предадена да се ползва от Текстилния техникум.
След среща с тогавашния директор на техникума и активната намеса на Градския народен съвет
Министерството на леката промишленост разрешава положително въпроса. Веднага Районният съвет
се заема с ремонта на помещенията и в началото на месец февруари 1956 г. в тях се настаняват всички
производства. Неголемият двор се оказва достатъчен за малки разходки и отдих на слепите. Тази
сграда се ползва до месец октомври 1964 г., когато изцяло Районният съвет и промишленото
предприятие се пренасят в Дряново.
През периода 1956 - 1964 година ръководството на предприятието започва да търси по-рентабилно
производство, което ще дава възможност да работят повече слепи, които същевременно лесно да се
справят с манипулациите. Избира се росерът. Към него го насочва Никифор Попов, който работи като
пласьор в предприятието. Като добър познавач на това производство той поема задълженията да го
въведе. Най-напред се назначава за текстилен техник Борис Бъчваров. Той донася и два собствени
тъкачни стана. Централното ръководство разрешава да бъдат изразходвани необходимите средства за
ремонта, за инсталацията на помещението и монтажа на машините. Първите работници с остатъчно

зрение работят като даракчии и шпуладжии. После тази работа се изпълнява от напълно слепи.
Току-що работата потръгва и се явяват нови пречки - липсата на апретура налага росерът да се
дообработва в памукотекстилния комбинат "Васил Коларов". От първите машини за объл ластик, от
първите метри, изработени с бракувана и навързана жилка, от метлите с прогнил и почернял клас, от
бозалъчените четки за дъски до модерния за онова време росер габровското предприятие става първо
по рентабилност в системата на Съюза.

Вторият конгрес решава да се създадат, където има възможност, и териториални първични
организации, за да се подобри връзката с членовете в отделните райони, а така също и издирването на
слепите. Това решение се осъществява главно през 1956 и 1957 г. и то с всеотдайната и безкористна
работа на отделните секретари, които в началото, без никакво възнаграждение и платени зрящи
сътрудници, поставят основите на една чудесна инициатива.
Работата на териториалните организации се насочва в няколко направления: издирване на слепите и
освидетелстването им от ТЕЛК, привличане на членове на Съюза и насочване на младите и физически
здравите към производственото предприятие, а по-старите и лицата с допълнително увреждане се
изпращат в кооперацията (НПК), осъществява се и подпомагане с парични средства на болните и
възрастните. Отначало върви трудно. Хората стоят настрани. Променят се бавно. Налага се по няколко
пъти да бъдат посещавани, докато се изгради здрав и задружен колектив. По-сетне, в създадените
клубове, закипява разнообразна просветна и културно-масова работа: брайлови курсове, политически
кръжоци, събрания по един или друг повод, художествена самодейност, екскурзии и туристически
походи...
Апостолска е дейността на първите секретари на първичните териториални организации! От Габрово
тръгват писмата. В края на 1955 г. до Петко Цолов от Русе, Гица Карабашева от Горна Оряховица,
Георги Пенчев от Кубрат, Надежда Карастоянова от Свищов, Маргарита Керкорова от Плевен, Пано
Марински от село Александрово, Ловешко... Те, според своите материални и физически възможности,
започват с помощта на съветите издирване на слепите и ориентирането им към Съюза, както и
подготовка за учредителните събрания на първичните териториални организации.
Петко Цолов в края на 1955 г. обикаля района и издирва още слепи. Те, заедно със старите членове,
учредяват Русенската първична териториална организация, която бързо се разраства и застава на челно
място в Габровския, а сетне и в Дряновския районен съвет. По-късно Петко Кръстев Цолов, със зрящ
сътрудник Анастасия Цолова, оглавявайки организацията на доброволни начала, разширява дейността

си в още два окръга – съседните Силистренски и Разградски. Хората се увеличават бързо, за да
достигнат през 1963 г. 250!

По-сетне, за удобство при работата, Силистренски окръг се отделя и сформира самостоятелна
териториална организация. От месец ноември 1963 г., след преминаването на Петко Цолов към ПП
"Успех" – Варна, ръководството на Русенската организация се поема от Васил Гецов.
Издирването на слепите продължава. Работата особено се улеснява след създаването на ТЕЛК през
месец април 1966 г. в Русе и отпускането на средства за зрящ сътрудник (дотогава освидетелстването
става във Варна). Най-голямата заслуга на новото ръководство е откриването на производствен филиал
в Русе. Мнозина, 86 човека, изявяват желание да работят. Трудностите са много: помещения,
суровини, опитни хора... Но Васил Гецов, Атанас Мишев и Пенчо Симеонов не се отчайват.
От 1 януари 1966 г. се разкрива работилница за уплътняване на кроненкорки – филиал към
Варненското предприятие. От 1 юли 1968 г. филиалът се прехвърля към ПП "Успех" – Дряново.
През 1967 г. организацията се снабдява със собствен клуб. Той улеснява разнообразната дейност.
Бързо нарастват и членовете. Докато през 1967 г. те са 118, а в 1970 г. вече достигат 232! Цифра, която
нарежда организацията по броя на членовете и дейността си на първо място в Дряновския районен
съвет.
В края на 1970 г. се изгражда и първичната производствена организация с 25 души, а малко след това,
от 1 януари 1971 г., филиалът се обособява в самостоятелно предприятие – ПП "Успех" - Русе.
Почти същия път изминава и Ловешката първична териториална организация със седалище село
Александрово. Учредителното събрание се провежда с 12 човека в началото на 1956 година. Избира се
бюро от трима души. Секретар става Пано Марински. Началото е трудно. Първата задача на
новоизбраното ръководство и на неговия секретар е да запознае членовете с целите и задачите на
организацията, с техните права и задължения, както и да оказва съдействие и помощ при уреждане на
въпросите с местните народни съвети като заплащане на пътни разноски, постъпване на работа в
производствените предприятия, кооперацията на слепите и други.
Броят на членовете нараства през периода 1956 - 1959 г. на 17. След основното издирване на хората с
увредено зрение през 1967 - 1968 г. от подвижната специализирана ТЕЛК – Ловеч те се увеличават
почти три пъти, за да достигнат в края на 1971 г. 154.
Първичната териториална организация в Кубрат се създава през месец февруари 1956 година. След
продължителна обиколка Георги Пенчев успява да събере десетина човека от района, които идват на
разноски в Кубрат и в собствения му дом учредяват организацията. През 1958 г. членовете нарастват
на 20, за да достигнат по-късно 105.

В Горна Оряховица и Плевен организациите се изграждат през 1958 година. Тази в Горна Оряховица е
от 13 души, а в Плевен от 16. Наскоро след създаването на организацията плевенчани започват
упорито да търсят пътища за откриване на работилница с цел да осигурят работа за многобройните си
членове. Въпреки затрудненията се определя помещение и през месец септември 1963 г. филиалът
разтваря вратите си за първите няколко работници. Отговорник става Стойко Петков. В началото се
уплътняват кроненкорки, а сетне работилницата се преустройва в предачен росерен цех с 30 вретена и
една шпул-машина. Работниците се увеличават на повече от 30.
Новото помещение, построено в непосредствена близост с предприятието "Тих труд", дава възможност
на слепите да се хранят в хубаво обзаведен стол с голямо намаление. Ръководството на филиала се е
погрижило и за битовото уреждане на работниците – като обзавежда квартирите им и заплаща голям
процент от наема.
Първичната териториална организация и първичната производствена организация (която се създава в
края на 1970 г.) живеят задружен и колективен живот, а новообзаведеният клуб е място за срещи,
разговори и събрания от културно-просветен и политически характер. Разнообразява се
екскурзионната и туристическа дейност.
Проведеният пленум на Районния съвет през месец март 1958 г. избира ново ръководство. То се
конструира така: Иван Ненов – председател, Иван Илиев – заместник-председател и членове Пенчо
Кавалджиев, Дянко Мънкин и Йорданка Питева. Избирането на Иван Илиев за заместник-председател
заздравява връзката между производственото предприятие и Районния съвет. Както е известно, през
1957 г. Иван Ненов напуска длъжността управител на предприятието и на негово място се назначава
Иван Илиев. Той оглавява предприятието и работи като заместник-председател на Районния съвет до
средата на 1959 г., когато на Третия конгрес е избран за председател на Централния съвет на ССБ и го
ръководи в продължение на цели 16 години.

Пленумът има важно значение, защото се провежда в периода след изграждането на първичните
териториални организации и подобряването на техния организационен живот. В направения отчет се
посочват интересни данни за състоянието на съвета и неговите организации. В началото на 1950 г. те
са 12 на брой – 11 териториални и една производствена и обхващат следните околии:
- Русенски окръг – Бяла, Дулово, Исперих, Кубрат, Разград, Силистра, Тутракан и Русе;
- Търновски окръг – Габрово, Горна Оряховица, Дряново, Елена, Павликени, Севлиево и Търново;
- Плевенски окръг – Ловеч, Луковит, Никопол, Свищов, Тетевен, Троян и Плевен;
- Врачански окръг – Бяла Слатина, Белоградчик, Берковица, Видин, Кула, Лом, Михайловград,

Оряхово и Враца.
На територията на района живеят между 400 и 500 слепи, а за редовни членове са организирани 208 от
които 145 мъже и 63 жени.
По искане на РС на слепите Габровският народен съвет (ГНС) разрешава да се закупи място за строеж
на производствен и жилищен комплекс на слепите в местността "Поп Райкови ливади", но поради
отнемането му за друга цел ГНС – Габрово определя нов терен в местността "Трендафила". След като
и тук не се осъществява строителството, ГНС – Дряново дава място на територията си. Така през месец
март 1962 г. започва строителството на Градчето на слепите. До средата на 1964 г. се застрояват
основните жилищни и производствени сгради.
Започва нов етап, изпълнен с трудов успех. За кратко време се постигат резултати, гордост не само за
предприятието, но и за Централния съюз.
"В края на Дряново, където напролет плуваха белите облачета на разцъфналите череши, а наесен
тежки кехлибарени гроздове превиваха лозите, сега са накацали като бели гълъби сградите на
жилищно-производствения комплекс "Успех". Извисяват снага две производствени сгради, седем
жилищни блока със 102 апартамента, общежитие със 130 легла, здравен дом, административна сграда
със столова и кухня, парокотелно стопанство..."
Пенко Добрев заема длъжността директор на ПП "Успех" на 1 януари 1965 г., а от месец октомври
1970 г. председател на РС е Павлин Дончев.
Градът-Слънце се превръща в оазис за стотици слепи и техните семейства. Преместването в новия
жилищно-производствен комплекс е свързано и с назначаването на първите треньори по лека атлетика,
шахмат, диригентите на самодеен певчески колектив, естраден оркестър… Създадена е библиотека с 1
400 обикновени книги и 860 говорещи книги, записани на 6 000 магнетофонни ленти. Организирана е
занималня с двама възпитатели, в която се подготвят повече от 30 деца, вечерна гимназия, литературен
кръжок, курс за домакинята, курс за машинопис за слепи.
Тук е мястото да отбележим големите грижи на централното ръководство, което осигурява средства за
разнообразна културно-масова дейност, наред с това то прави всичко възможно да се подобрява и
улеснява битът на сляпата майка и домакиня.
Пред новото ръководство на РС стои голяма и отговорна задача – то трябва да превърне живота на
членовете си от района в пълноценен и разнообразен. Да изгради личности, които според
възможностите си ще се влеят в редиците на строителите на нова България!
Днес, когато отбелязваме 100 години от създаването на ССБ, всичко това ни връща назад. Припомняме
си за първите труженици, за ония, които поставиха началото. Припомняме си и техните спомени.
Поклон и благодарност пред първосъздателите!
"Наистина! – Всичко е толкова променено и от началото досега сякаш са минали не няколко
десетилетия, а цяла вечност!"
Използван източник – книгата на проф. Николай Димков "И така да си полезен"
По материала работи Стефка ПЕНЧЕВА

IN MEMORIAM Напусна ни Михаил Кърлин

Ангел СОТИРОВ
Снимка - фотоархив на автора

Със своите 47 години на председателското кресло Михаил Кърлин изпреварва много чужди и наши
диктатори и монарси, председатели на сдружения с идеална цел и на кооперации. Според Янаки
Градев по управленско дълголетие председателят Михаил Кърлин е четвърти в света. Пред него били
само Фидел Кастро, Васил Панев и Муамар Кадафи. Експредседателят Янаки Градев прави своите
изчисления сякаш с известна завист. След свалянето от власт на либийския диктатор властелинът на

слепите кооператори вече се премества на третата, още по-престижна позиция. А от българските
монарси Иван Александър, с владетелския си стаж от 40 години, изостава с цели 7 години от този на
Михаил Кърлин. Нашият кооперативен бос, освен на атрактивния Фидел Кастро, отстъпва и на
Гинес-рекордьора от Съюза на глухите Васил Панев с председателски стаж от 48 години. Но без
съмнение - по продължителност на властване кооператорският любимец Михаил Кърлин е с доста
години и пред Тодор Живков, и пред цар Фердинанд. А сред председателите на българските
потребителни кооперации полуслепият свръходарен председател от Банско изглежда е абсолютен
шампион.
Разбира се, избухвали са на няколко пъти и определени брожения срещу многолетното здраворъко
управление на супермениджъра Михаил Кърлин с желязна 10-годишна цикличност. Дори през 1983 г.
и 1993 г. са правени твърде сериозни опити за детронирането на председателя Кърлин и то все на 11
април, но и двата пуча завършват с пълно фиаско за силно безкъсметните превратаджии. И пак през
три години около 2 хиляди слепи и слабовиждащи кооператори посредством пълномощниците си
почти единодушно дават вота си на своя харизматичен лидер. Най-вероятната причина за високата
вискозност на любовта от страна на зрително увредените кооператори към управленската икона е и
немаловажният факт, че изумителният кооперативен рекордьор Кърлин три пъти в годината се сеща за
своите съкооператори, раздавайки им несвидливо Великденски, Рождественски и други парични и
материални бонуси.
Въпреки тежко нарушеното си зрение, Михаил завършва основното си образование в родния си град, а
средното - в гимназията на Разлог. Приет е за студент в Ленинград (сега Санкт Петербург) по
специалностите математика и електроника, но талантливият математик предпочита Софийския
университет, в който завършва право. Вероятно компенсаторно, слабовиждащият ученик и студент
Михаил Кърлин винаги е пълен отличник. И нещо прелюбопитно – банскалийското момче с дълбоко
увредено зрение е трикратен шампион от републикански олимпиади по математика.
Още в първи клас е приет за чавдарче и е определен за председател на класа. От шести клас е
председател на пионерската организация и знаменосец на училището. В гимназията е секретар на
класа, а от 10-и клас – секретар на УЧКОМА и знаменосец на гимназията. В университета е
културно-масовикът на ВУЗ-овския комитет на комсомола. Избиран е и за председател на Софийската
териториална организация на ССБ, също и два мандата за член на Бюрото на неговия Централен съвет.
Член е бил и на Настоятелството на Народно читалище на слепите "Луи Брайл". В качеството на такъв
няколко години е бил редактор на първото в България говорещо списание "Популярна просвета".
Бивал е и заместник-председател на Съюза на търговците в България, а също и член на УС на ГКС и на
УС на ЦКС.
Като студент през 1962 г. става член на НПКСБ, от март 1966 г. е избран за член на Контролния съвет.
През 1968 г. е избран за председател на Контролния съвет, а през 1972 г. е вече първи зам.-председател
на кооперацията. От 1 април 1974 г. я оглавява.
Според Михаил Кърлин най-големите му постижения са, че от 1986 г. НПКСБ няма грам кредити към
никого. Второ – евтиното закупуване на тази двуетажна сграда, в която се помещава нейното
управление. Тя е със 760 кв. м. разгъната площ и е разположена в парцел с размер от 2 100 кв. метра.
Третото му постижение е запазването на собствеността на кооперацията.
Бащата на Михаил – Александър, е строг главен счетоводител, Майка му Мария – неподражаем главен
готвач. Елена Тодорова Астинова е неговата съпруга. Синът му Александър работи като адвокат.
Любящ дядо е на двама внуци - Михаил на 19 и Кристиян на 12 години.
На 9 август, понеделник сутринта, след кратко боледуване Михаил Кърлин, навършил на 3
април 78 години, умира в софийския си дом. Поклон пред светлата му памет!

ГЛОБУС Светът в нозете на трима незрящи

Иван КАРАСТОЯНОВ
Хората с увреждания, особено тези с частично или напълно изгубено зрение, проявяваме склонност да
се оплакваме от недостъпната и недружелюбна градска среда. Неизползвани телефонни кабини,
непочистени улични кошчета, необичайно поместени колчета, дупки, локви и шахти са само малка
част от непредвидимите и често пъти болезнени препятствия на пътя пред нас. И ако тези неприятни
срещи с особеностите на създадения от обществото ни пейзаж са до голяма степен предотвратими, то
тези извън асфалта, плочките и паветата в повечето случаи съвсем не са. Това обаче не спира трима
незрящи да поемат по пътя напред и нагоре и да поставят целия свят в нозете си.
Преди малко повече от 20 години, на 25 май 2001 година, американецът Ерик Вайхенмайър стъпва на
Еверест. Макар много други да са правили това преди него, нито един от тях не е бил незрящ. Той е
роден на 23 септември 1968 г. в град Принстън в щата Ню Джърси. Когато е на едва 15-месечна
възраст се установява, че е носител на ювенилна ретиносхиза – рядко очно заболяване с наследствен
или неясен друг произход, водещо до постепенна загуба на зрение. Лекарите изказват предположение,
че Ерик ще ослепее напълно преди да навърши 13 години. Семейството му се мести да живее в щата
Флорида, когато той е на 4 години, а 7-годишен започва образованието си в международното училище
в Хонг Конг. Макар зрението му да се влошава, той отказва да си служи с бял бастун и брайлова
азбука. С все сили се опитва да се задържи в света на зрящите хора. Когато семейството му се завръща
в САЩ, те се установяват в щата Кънектикът, където, покрай ходенето на училище, Ерик започва да се
занимава с борба. Не след дълго бива избран за капитан на училищния отбор, с който представлява
щата си на националното младежко състезание по свободна борба, проведено в щата Айова. Ослепява
напълно, когато е на 14 години, а на 16 се сдобива с куче-водач. Захваща се със скално катерене.
Установява, че му се отдава да открива подходящи места за ръцете и краката си в грапавините на
скални ридове и да ги използва за захват. Завършва бакалавърска степен по специалностите
"Английска филология" и "Комуникации" в Бостънския университет. Започва работа като учител във
Финикс, където сред колегите среща и бъдещата си съпруга Ели Рийвс. През 1995 г. покорява първата
си планина. Шест години по-късно стъпва на покрива на света. Вестник "Таймс" му посвещава
заглавната си страница. По повод неговото изкачване журналистите пишат: "Няма с какво да сравним
неговия подвиг, защото никой друг не е правил такова нещо. Това е неповторимо постижение, което в
истинския смисъл на думите преодолява ограниченията по отношение на това какво е способен да
постигне човек". Година по-късно се нарежда сред едва 150 души до този миг, покорили тъй
наречените Седем върха. През 2004 г. заедно с Джеф Евънс, Сабрие Тенберкен и шест незрящи
младежи от Тибет достигат височина от 6 550 метра по северния склон на Еверест. Това е най-голямата
височина, на която е заставала група от незрящи хора до този миг. Две години по-късно за
постижението е заснет документален филм, озаглавен "Блайндсайт" (“Сляпозрение“). Друг негов успех
е създаването на първото по рода си състезание "Предизвикателство за отбори от приключенци" за
смесени екипи от хора с и без увреждания. Това се случва през 2006 г., а неговият отбор печели пет
поредни години. През 2010 г. приключенецът се превръща в първия незрящ човек, успешно завършил
световно състезание по колоездене, участвайки в тандем в 100-километровата планинска надпревара в
Ледвил. През 2011 г. отборът му "Безпределни" завършва на второ място в риалити предаването
"Експедицията невъзможна" на телевизия Ей Би Си след едномесечно каране из пустините и
планините на Мароко. През септември 2014 г. двамата с Лони Бедуел, ослепял ветеран от
военноморските сили на САЩ, се спускат с каяк по цялата дължина на река Колорадо в Големия
каньон в щата Аризона. Реката се счита за едно от най-наситените с пенливи бързеи места в света.
Освен това Ерик е съучредител на неправителствена организация, занимаваща се с благотворителност.
Написал е три книги, преведени на над 9 езика – "Да докоснеш върха: Приключението на един незрящ
мъж да достигне по-далеч, отколкото виждат очите му", "Предимството на противоборството:
Превръщане на ежедневните битки във величие" и "Без ограничения – незрящо пътуване с каяк по
Големия каньон". Участвал е във филми, десетки ТВ предавания и е получил множество награди.
Изнасял е вдъхновяващи речи по целия свят. Бил е на една сцена с хора като Ал Гор, Тони Блеър и
много други. Превърнал е в своя мисия овластяването на хората с увреждания и възвръщането на
смисъла и желанието им за водене на удовлетворяващ живот. Неговото верую гласи: "Това вътре в теб
е по-силно от пречките по пътя пред теб".

Вторият човек с увредено зрение, достигнал връх Еверест, е австриецът Андреас Джоузеф Холзер,
по-известен като Анди Холзер. Роден е на 3 септември 1966 г. в град Линц в Източен Тирол. Сляп е по
рождение поради пигментен ретинит. На младини работи като лечебен масажист и спасител, а в
свободното си време свири на китара и пее. Има собствена радиостанция на къси вълни от 1987 г.
насам. Друга голяма част от свободното му време преминава в различни видове спорт – каране на ски,
на планински велосипед, на сърф и всичко друго, което му се струва забавно. През последните десет
години е самонает и се занимава с изнасяне на лекции и вдъхновяващи речи. Анди не крие тайната към
успеха, както и на какво се дължи отношението му към живота. Неговата движеща мисъл гласи:
"Отваряй очите на зрящите". Той не признава ограничения, пречки и увреждания. Анди желае да
живее на 100% във всеки един миг. Животът му протича в непрекъснати приключения за постигане на
неща и достигане на места, които повечето хора не успяват дори с напълно работещи очи. Неговият
пример вдъхновява не само спортисти и любители на живота на открито, но и хора, преживели
значителни трудности, да се изправят очи в очи с предизвикателствата, дори и да са без зрение. С
преливащ от сила и увереност глас той заявява: "Мнозина не знаят какво всъщност могат да постигнат.
Сигурен съм, че повечето хора могат да извлекат много повече от себе си, но не го осъзнават. Важно е
да мислиш различно, да търсиш необичайния начин за справяне с положението. Илон Мъск, Марк
Зукърбърк и Стив Джобс нямаше да стигнат толкова далеч, ако взорът им не е бил вперен отвъд
хоризонта". В друго интервю той обяснява: "Толкова кратко сме на тази планета. Защо тогава
непрекъснато да не желая нещо по-бързо, по-високо или просто повече?". Той не знае какво е
негодувание или завист. За него отдаването на подобни чувства е загуба на време и жизнена сила.
Първият му опит за изкачване на Еверест е през 2014 г., когато е съпътстван от немски снимачен екип.
Ледена лавина осуетява успеха му. На следващата година опитва отново. Този път го възпира мощно
земетресение, довело до смъртта на над 9 000 души в Непал. И до днес му е трудно да намери думи, с
които да опише случилото се тогава. По това време настъпват значителни промени в живота му по
отношение на вниманието от страна на медиите. Преди това не му се е налагало да дава интервюта в
10:00 часа. "Човек не може да иде да се катери преди 11:00 часа!" Първоначалното възмущение в
думите му бързо се измества от сърдечен смях. Започват да го разпознават и заговарят напълно
непознати хора по летищата в Амстердам и Кьолн. След двата му несполучливи опита в Хималаите
животът го отвежда на остров Мадагаскар край Югоизточна Африка, а сетне и в Антарктида. Това се
случва през 2016 година. Влечението към Еверест обаче отново го връща там и този път изкачването
му се увенчава с успех.
На 24 май 2021 г. още един незрящ записа името си в историята, достигайки покрива на света. Това е
китаецът Джан Хон, ослепял на 21 години поради глаукома. Той е първият азиатец и едва третият с
увредено зрение, изкачил заветните 8849 метра. В това начинание му помагат трима високопланински
водачи. Групата успешно се завръща в базовия лагер три дни по-късно. Роденият в югозападната част
на Китай Хон, който е на 46-годишна възраст, признава, че се е боял по пътя нагоре заради
страховития вятър. Той заявява: "Беше си ме страх, защото не виждах къде стъпвам, а понякога не
можех да установя и центъра ми на земно притегляне. В тези мигове просто си казвах, че това е част от
катерачеството, че трябва да продължа, въпреки трудностите". Неговото мото звучи така: "Няма
значение с какви специални потребности си - дали не виждаш, или ти липсва някой крайник. Това е без
значение, стига разумът и волята ти да са силни. Ако са такива, можеш всичко, което и другите
могат!".

ЗДРАВЕЙ, СЕПТЕМВРИ! Стихотворение

Здравей, Септември! Влизай. Остани.
Седни до мен, разказвай, ще те слушам.
Къде си бил в изминалите дни?
И с кой игра? А беше ли послушен?
И аз ще ти разказвам, да. (За мен.)
Разбира се, че липсваше ни, знаеш.
И казваш, идваш нов и пременен...
С картини приказни отново ще ни смаеш.
О, да! И аз се смях на воля. И летях...
(Понякога и скришно си поплаквах.)
Да, имам още от безгрижния си смях.
Е, мъничко (съвсем) ти се оплаках.
Но ти, Септември, знаеш ли? Растях!
Досущ като децата: падах, ставах...
И учех се от опит. (Нямам грях.)
И в трудното до края все оставах.
Но вече искам леко да е. Знам...
О, да! Чрез трудностите винаги растеме.
Но ти, Септември, вече си голям.
А аз съм още зрънце, малко семе.
И днес ще се посея в твойта пръст,
и с много светлина ще се обливам.
О, да! Оставям тежкия си кръст!
От днес, Септември, нова съм!
Щастлива!
Десислава ЦЕРОВСКА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Силистра

Регионална викторина "100 години ССБ"
На 20 август 2021 г. в офиса на РО Силистра, при спазване на наложените противоепидемични мерки,
се проведе регионална викторина "Съюз на слепите в България: 100 години - 100 въпроса", в която
активно се включиха седем съюзни членове от Териториалните организации в Силистра и Дулово. Те
бяха оценени от жури с председател Петранка Стоянова и членове - Йорданка Златева, преподавателя
по история Тодор Якимов и сътрудника Иван Стоянов. Най-добре се представиха - първо място за
Славка Томова, второ място - Руска Стоянова и трето място зае Стояна Таушанова. Председателят на
журито връчи скромни награди на най-добре представилите се, благодари им за добрата подготовка и
пожела на заелата първо място успешно представяне на организацията ни на националната викторина.
Петранка СТОЯНОВА

Концерт
На 2 септември 2021 г. в хотелски комплекс "Куин" - село Айдемир Регионална организация Силистра организира празничен юбилеен концерт, посветен на 100 години от учредяването на Съюза
на слепите в България. При спазване на противоепидемичните мерки в залата присъстваха шестдесет
съюзни членове. Гости на събитието бяха д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, Ивелин Неделчев - зам.-председател на Общински съвет - Силистра, Маргарита Касабова директор на секретариата на ОС на Български Червен кръст - Силистра, Галина Раева - вр.и.д.
директор на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра, Недка Русева - директор на
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Силистра, Елена Илиева
- директор на Природонаучен музей - Сребърна, Мюнеджие Феим - здравен медиатор към община
Силистра, Теменужка Великова - общински координатор на политическа партия в Дулово. От гостите
получихме поздравителни адреси , както и от областния управител Ели Тодорова, заместник областния
управител Милчо Йорданов и от кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов, връчени на
председателя на Регионална организация - Силистра. Те поднесоха най-искрена признателност за това,
че с грижа, любов и всеотдаен труд осъществяваме една благородна мисия - да осмисляме делниците и
празниците на хората, които възприемат света по по-различен и по-красив начин. От своя страна
председателят на регионалната организация поднесе юбилейни плакети и грамоти на институциите,
допринесли за изключителната дейност в регионален мащаб и финансирането на културни и спортни
дейности на организацията ни. Отличени бяха съюзни членове със златни значки и юбилейни грамоти.
В програмата за деня включихме:
- кулинарна изложба,
- сувенири,
- рисунки,
- стъклопис,
- изложение на помощно-технически средства за хора със зрителни увреждания,
- изложение на грамоти и медали на съюзни членове от техни участия в културни и спортни
мероприятия на национално ниво.
В концерта взеха участие Илона Калчева - магистър по поп и джаз пеене, добруджанската народна
певица Недка Симеонова, фолклорна група "Зорница" към Териториална организация - Дулово,
съюзните членове Север Алиев, Гьонюл Изириз, изпълнителят на автентични ритми и мелодии от
Добруджа Стоян Дечев и съпричастната на организацията ни народна певица Светлана Великова.
Поздравени бяхме и от фолклорна група "Зора" - Дулово с ръководител Костадинка Христова, както и

с изпълнение на Данка Златева и Теменужка Великова.
Мероприятието се реализира с финансовата подкрепа и любезното съдействие на община Силистра,
д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, Общински съвет - Силистра, фирма "Бревис" ООД Дулово, фирма за декор и аранжировки на събития "Веди арт", Сладкарница "Анабел" и Регионална
организация - Силистра.
Благодарим Ви мили хора, ние вярваме, че чрез настоящия концерт сме успели да припомним на
всички Вас, че дори да обиколим света, търсейки доброта, няма да я открием, ако не я носим в
себе си!
Петранка СТОЯНОВА

Върбино пее
На 31 юли 2021 г. се проведе Втори национален пенсионерски фолклорен събор - "Върбино 2021 г.".
Съборът бе открит от кмета на община Дулово д-р Юксел Ахмед. Присъстващите бяха поздравени от
областния управител на област Силистра г-жа Ели Тодорова, председателя на Общински съвет Дулово г-жа Невхис Мустафа, от депутатите за област Силистра Тодор Тодоров и Джевдет Чакъров. В
събора взе участие фолклорна група "Зорница" към Териториална организация на слепите - Дулово с
две групови и две индивидуални изпълнения на Север Алиев и Теменужка Великова. Групата бе
отличена с парична награда и грамота, а индивидуалните изпълнители също получиха грамоти.
Благодарим на организаторите на събора за отличната организация!
Петранка СТОЯНОВА

Летен отдих
В периода от 21 до 27 юли 2021 г. РО Силистра проведе седемдневна рехабилитация в РБ - Шипково за
група от 40 членове и техните придружители, където бяха проведени развлекателни игри, здравни
беседи на тема "Съхрани своето зрение - алергични и генетични заболявания на очите".
Организирахме екскурзии до паметника на Георги Бенковски и „Кървавото кладенче” в село
Рибарица, както и до Троянския манастир. Дните преминаха неусетно с добри приятели, останахме
доволни от хубавите преживявания. Изказваме огромна благодарност на екипа на почивна станция
"Релакс" - село Шипково.

Петранка СТОЯНОВА

Пловдив

Юбилей и традиция
Георги ГЕНОВ
В програмата на РО Пловдив, свързана с честването на 100-годишния юбилей от основаването на ССБ
– най-старата организация на хора с увреждания в България, бе заложено и събитие, станало традиция
в живота на пловдивските хора с нарушено зрение. От близо две десетилетия насам, с малки
прекъсвания, почти ежегодно на различни локации се провеждат изложби, популяризиращи
възможностите на зрително затруднените. Чрез тези изложби пловдивските съюзни организации си
поставят няколко цели. Основната е обществеността да се запознае с това какво умеят хора, макар и в
неравностойно положение, частично или напълно лишени от възможността да ползват един от
безценните дарове на природата – светлината. Втората е осигуряване на предпоставки за общуване и
контакти на съюзните членове с широк кръг от обществото, в това число и чужденци, както и за
оползотворяване на времето им с дейности, които им носят удовлетворение и ги карат да се чувстват
пълноценни. Не на последно място стои и възможността за подпомагане на личния и семейния
бюджет.
За четвърти път любезното си домакинство за настоящата изложба ни бе предоставено от Балабановата
къща – емблематичен обект от комплекс "Старинен Пловдив". Елена Кантарева – директор на
Общински институт "Старинен Пловдив", Донка Налбантова – ръководител на отдел "Културна

политика и информационно обслужване" към института и Мариана Гамизова – уредник на
Балабановата къща оказаха неоценимо съдействие за подготовката, както и най-вече за
информационното обезпечаване при разгласата на събитието.
Откриването стана на 21 юли от 17 ч. в двора на Балабановата къща. След няколко встъпителни думи
Георги Генов, упълномощен от отсъстващия от града председател на пловдивската регионална съюзна
организация Красимир Касабов, предостави думата за приветствие и поздравления за 100-годишния
юбилей на ССБ на зам.-кмета на община Пловдив Пламен Панов, отговарящ по въпросите на
културата, археологията и туризма. Поздравления поднесе и директорът на ОИ "Старинен Пловдив"
Елена Кантарева. На откриването присъстваха и Фиданка Кацарева – зам.-кмет на район "Централен",
Донка Аргирова – началник-отдел ХУСУ в дирекция "Социално подпомагане", представители на
Лайънс клуб "Филипополис", журналисти и граждани.
Последва кратка музикално-художествена програма. Няколко изпълнения направи съставът за
автентичен и обработен фолклор "Тракийски цвят", две песни поднесе дует "Настроение", а със свое
стихотворение Мария Атанасова показа необятните възможности на художественото слово. След това
гостите с интерес, дори с почуда разгледаха подредените в тъй наречената сводеста зала експонати,
голямата част от които можеха да бъдат закупувани.
В продължение на 10 дни – от 21 до 31 юли – участващите в изложбата съюзни членове на
пловдивската регионална организация на слепите имаха чудесната възможност да покажат на
пловдивчани и гостите на града плодовете на своя труд, майсторство и креативен дух. Свои картини
представиха Верка Уилямсън от Пазарджик – дългогодишен изложбен ветеран, Стамен Карамфилов,
специализирал се в енкаустиката – рядък, специфичен вид живописна техника на рисуване, Кета
Петрова и Гергана Кисьова. Кета Петрова представи интересна стъклопис, а Гергана Кисьова, Румяна
Каменска, Тотка Златанова и Елена Дулчева предизвикаха възхищението на посетителите със своите
керамични произведения – сувенири, стенни пана, свещници, вази и предмети за бита като плата за
сервиране, чайници, захарници, фруктиери и други. Невиждащите майстори – курсисти в Националния
център за рехабилитация на слепи – са се трудили продължително време, за да изобразят в невероятни
форми до най-малката подробност своите творчески представи и да претворят глината в завършени
продукти, носещи всички качества на произведения на изкуството.
С особено внимание посетителите се спираха пред гоблените на Иванка Геновска от Белозем, чиято
изработка разкрива душевността на тяхната създателка. Радка Христова изложи традиционните си
изделия от макраме, а Милка Дечева, Мария Йорданова, Снежанка Кирчева и Ивана Ралова – ръчни
плетива. Изложбата бе аранжирана и подредена с вкус от сътрудничката на председателя на РО
Пловдив Ани Караиванова.

Монтана

Вълнуващо пътуване
В последния понеделник на месец юли 2021 година 30 човека от Териториална организация –
Бойчиновци поеха по маршрут Бойчиновци - село Горна Гращица - Кюстендил.
Сякаш и природата бе с нас – изпрати ни прекрасен, топъл, слънчев ден.
С песни и весело настроение започна нашето пътуване и неусетно стигнахме до село Горна Гращица.
Тук ни доведе надеждата да оставим офталмолозите без работа и вярата, че ще намерим лек за
болестите. Славата на селото се носи покрай лековития извор, бликащ под прастар оброчен кръст.
Направо от извора екскурзиантите утолиха жаждата си, а сенките на дърветата приютиха групата за
кратка почивка. Наляхме от лековитата вода и в параклиса до чешмата запалихме по свещица с
надежда за здраве и изцеление.
Следващата ни спирка бе Кюстендил. Наричат града с какви ли не имена – Градът на художниците,
Овощната градина на България... Със своята над 8 000-годишна история той е чудесна дестинация. Тук
сърдечно ни посрещна председателката на ТО - Кюстендил Стефанка Янкова. Тя бе наш гид и ни
показа забележителностите на града. Посетихме художествената галерия "Владимир Димитров –
Майстора". С интерес изслушахме беседата и разгледахме експозицията на галерията, в която са
изложени картините на бележития художник. Разходихме се през красивия площад на града и
впечатление ни направиха сградата на общината и множеството забележителности - Дервиш баня,
Римските терми, Джамията "Ахмед бей", църквата "Свети Мина"... Минахме по железния мост над
река Банщица. С огромна благодарност за отделеното внимание се разделихме с г-жа Янкова и я
поканихме да посети Северозападния край на България.
И сякаш неусетно се изнизаха часовете. Забравили за миг тревогите, доволни от изживените мигове,
дружно поехме обратно към дома с весели закачки и песни.
Наблюдавайки ведрите лица на хората, новоизбраният председател на териториалната организация в
Бойчиновци Стефан Стефанов вече знаеше, че така се създават хубавите традиции и видя
организацията единна и сплотена.
Ива ПЕТКОВА,
председател на РО Монтана

От Северозападна България до Източните Родопи
На 13, 14 и 15 август 2021 г. 51 човека и техните придружители от ТО - Видин, ТО - Монтана и ТО Бойчиновци предприеха тридневна екскурзия по маршрут Видин – Пловдив – Асеновград – Кърджали.
Инициативата бе на председателката на ТО - Видин Радославка Иванова. Първата спирка по маршрута
ни бе Малката базилика в Пловдив. Там с интерес изслушахме беседата и разгледахме експозицията.
След това потеглихме към Асеновград. Посетихме Историческия музей и Етнографската къща.
Разгледахме етнографската експозиция на представителния градски бит. Голямо впечатление ни
направи дърворезбованият таван с прочутото олимпийско слънце. Потеглихме към Кърджали - красив
град с богата история и много забележителности. Настанихме се в хотел "Устра".

На другия ден след закуска се отправихме към древното светилище Перперикон. Там ни очакваше
екскурзовод. Той ни разказа за и показа огромния скален масив, за който се смята, че е възникнал
преди осем хиляди години. Тук всяко едно кътче притежава своя чар и обаятелност.
След като се насладихме на уникалността на древния Перперикон, се отправихме към манастирския
комплекс "Свети Йоан Предтеча". Радушно ни посрещнаха и ни разказаха за историята му. Имахме
възможност да се разходим в града, да опитаме тамошната кухня и да посетим още забележителности
по наша преценка. Вечерта се събрахме в ресторанта на хотела. Тук председателката на РО - Кърджали
Шюкран Исмаил ни бе подготвила приятна изненада. За нашето настроение се погрижи
кърджалийският славей Айдън Мехмед. До късно се забавлявахме и не ни се разделяше, макар че рано
сутринта ни чакаше дълъг път за връщане към дома.
Третият ден от екскурзията ни започна с посещение на още една забележителност в покрайнините на
Кърджали – природния феномен Каменната сватба. С интерес наблюдавахме красивата група от
каменни пирамиди, наподобяващи каменно шествие. Две легенди за мястото се пазят в паметта на
народа. А според научните обяснения – преди 35-40 милиона години тази част на Родопите е била дъно
на неспокойно море. След оттеглянето на водите, вследствие на действието на слънцето, вятъра и
дъжда, се образували и причудливите скални фигури. Никой обаче не може да даде обяснение защо
точно сватбарите е решила да извае природата. Направихме си снимки и се отправихме към
Бачковския манастир. На този свят ден – 15 август, Успение Богородично, с вяра и надежда влязохме в
манастирската обител. Дворът бе изпълнен със стотици поклонници от различни краища на страната,
желаещи да се поклонят на чудотворната икона и да засвидетелстват почитта си към нашата небесна
покровителка и застъпница. Председателката на ТО - Видин г-жа Иванова предварително бе уговорила
среща със служители на манастира. Поканиха ни в някогашната трапезария. Там, седнали около
масата, изслушахме беседата за историята на манастира и за храмовия празник. Дълго чакахме да се
поклоним пред иконата на Божията майка и запалихме свещици за здраве.
Неусетно изминаха три дни, които оставиха у нас неповторими и дълготрайни спомени. Тук се
запознаха приятели по съдба и се скрепиха дружески отношения.

Ива ПЕТКОВА,
председател на РО Монтана

Благоевград

Отдих на планина
След наситения със спортни състезания месец юли, посветени на стогодишнината на ССБ, членове на
регионалната организация в Благоевград решихме да отдъхнем в рехабилитационна база "Релакс" село Шипково. Бяхме любезно посрещнати от домакините и след консултация с лекар всеки получи
насочване към подходящите за него лечебни процедури. На разположение на всички беше и добре
оборудваният фитнес център. Правехме си компания с колегите от Монтана и Видин, играехме
шахмат, табла, естествено, най-разпалени и шумни бяха картоиграчите. Улучихме време, което се
оказа подходящо за ползване на близкия до базата минерален басейн. В един ден планината дори
разнообрази преживяванията ни с проливен дъжд и страховити гръмотевици.
Тези от нас, които търсеха повече движение, се разхождаха до близкото село, из планината и дори до

цеха за грънчарски изделия. Особено доволни бяха дамите, които обогатиха своето домакинство с
кахлени съдове със специфичната троянска шарка.
Любезните шофьори на специално наетия за това пътуване автобус на фирмата "Кимтранс" със
собственик Димитър Проданов ни доставиха удоволствието да посетим Троянския манастир, да
запалим свещички и да се помолим за здраве и благоденствие пред иконата на Света Богородица
Троеручица. Не можеше да не посетим и многобройните сергийки около манастира, от които
кавалерите подариха на своите дами скромни бижута за спомен от тази почивка.
Попътно се отбихме в село Черни Осъм, където влязохме в музея, притежаващ богата колекция
препарирани животни от различни видове. Всяко животно се изявяваше с най-характерните за него
звуци - мечката ревеше, вълкът виеше, кокошката кудкудякаше и тъй насетне. Музеят притежава и
голямо разнообразие от влечуги. Незрящият човек имаше усещане, че е попаднал в истинска дива гора.
Почивката ни беше наистина почивка. Мина неусетно и като че ли по-бързо, отколкото ни се искаше.
По традиция в предпоследната вечер управителят Велизар Хинков ни организира гала вечеря с жива
музика. Падна бурно веселие с хора и разнообразни танци.
Условията в базата са изцяло съобразени с потребностите и на напълно незрящите посетители. Всеки,
който притежава някаква степен на индивидуална мобилност, може да се чувства напълно независим
на територията на станцията. Навсякъде е чисто, храната е отлично приготвена, вкусна и дори има
възможност всеки клиент да замени ястие, което не е по вкуса му, с друго, предпочитано от него.
Не сме изненадани, но всеки път е приятно да усетиш любезността на персонала, винаги усмихнат и
приветлив. Екипът на управителя е обучен да обслужва незрящите клиенти по начин, удобен за тях.
Трайното впечатление, което остава след края на почивката, е удоволствието от добрата организация
на работата в хотел "Релакс". Специална благодарност дължим и на фирмата-превозвач "Кимтранс",
чиито шофьори винаги бяха на наше разположение и ни помагаха във всичко.
Борислав ЛАЗАРОВ
Спортът като една от най-значимите дейности за интеграция на незрящите
През горещия, но спокоен като пандемична обстановка месец август ръководството на РО Благоевград реализира два спортни проекта.
Регионалните турнири по шахмат и шоудаун бяха посветени на значимия за сдружението ни юбилей –
100 години ССБ.
В турнира по шахмат взеха участие 6 състезатели. Той беше индивидуален и се проведе по системата
"всеки срещу всеки". След оспорвани срещи се получи следното класиране:
1. Йордан Георгиев
2. Борислав Лазаров
3. Александър Костов.
В турнира по шоудаун се включиха 13 състезатели – 6 жени и 7 мъже.
Надпреварата при жените и при мъжете бе индивидуална. Изравнените възможности на участниците
бяха предпоставка за много оспорвани срещи. След изиграването на 17 мача при мъжете се получи
следното класиране:
1.Любомир Траянов
2. Васил Тодоров
3. Антон Ташев.
Дамите изиграха 11 срещи и първите три в класирането са:
1. Виктория Лазарова
2. Анжела Секулова
3. Илинка Пупева.
Регионалните турнири дадоха възможност на състезателите да проверят спортната си форма преди
участието си в държавните първенства по шахмат и шоудаун.
Оригиналните медали на призьорите бяха връчени от зам.-кмета на община Благоевград г-жа Емилия
Халилова. Тя прочете и връчи на организаторите поздравителен адрес от кмета на община Благоевград
Илко Стоянов.

Борислав ЛАЗАРОВ

Кърджали

Двудневна екскурзия до Провадия
По случай 100-годишнината от създаването от Съюза на слепите в България 20 незрящи активисти от
област Кърджали посетиха Провадия.
Екскурзията бе инициатива на Регионалната организация на слепите с председател Шюкран Исмаил.
Хората със зрителни увреждания посетиха крепостта Овеч, запознаха се с нейната история. С интерес
разгледаха запазените съоръжения. Голямо впечатление им направиха затворът на рицарите и
възстановената северна порта на крепостта. Те имаха възможност да видят скалния феномен "Чудните
скали", разположен на брега на третия по големина в България язовир - Цонево.
Шюкран Исмаил сподели за "Нов живот", че са избрали тази дестинация, защото мястото е
забележително както със своето архитектурно и културно наследство, така и с уникалната си природа.
Стайко КАФОВ

Шахматен турнир
По случай 100-годишнината от създаването на Съюза на слепите в България Регионалната организация
на слепите - Кърджали организира и проведе шахматен турнир.
Той се състоя във вилата на Митко Киряков в покрайнините на Джебел. В турнира взеха участие 30
незрящи от териториалните организации на слепите в Момчилград и Кърджали.
Безспорен победител в играта на шахмат стана Кязим Кадир от Момчилград. Той нееднократно е
участвал и побеждавал в шахматни турнири за незрящи в Момчилград, Кърджали, Джебел и

Крумовград, за което е бил отличен с купи и предметни награди.
Второ място зае Селвер Салимова, също от Момчилград. Макар в напреднала възраст, шахът остава
любимата й игра и страст.
Третото място завоюва Петър Петров, следван на крачка от Сафиназ Али - и двамата от Кърджали.
Радостта на победителите бе споделена от участниците в играта от Кърджали - Иван Терзиев и Петър
Петров, които заедно с любезния домакин Митко Киряков от Джебел огласиха механата с любими
родопски песни.
Спечелилите надпреварата в шаха и всички участници бяха наградени от Шюкран Исмаил председателка на РО - Кърджали. Тя с личните си средства осигури богат обяд.
Стайко КАФОВ

Добрич

Денят на св. Мария Магдалена
На 22 юли православните християни празнуват името на Света мироносица Мария Магдалена, която
съпровожда Иисус Христос до неговата кръстна смърт. Заедно с майката на Спасителя тя стояла при
кръста и видяла как положили Господа в гроба. Мария Магдалена първа открива, че Христос е

възкръснал и съобщава на неговите ученици радостната вест. Това е библейската истина за това
прекрасно име.
По този повод Магда Минчева реши да изненада приятно своите приятели от "ХобиСклуб", като им
спретна един незабравим имен ден сред природата в местността "Кольовите извори". Рано сутринта
автобусът се отправи към уговореното от Магда място. Радостна глъч, смях, закачки и поздравления
към именячката огласиха утрото. След по-малко от час пристигнахме. Останахме изумени от дивната
природа - езера, язовир, гора, открит топъл басейн, екопътеки, горски зоопарк и други привлекателни
забележителности. Имаше множество маси и пейки, даващи възможност за почивка и игри на открито.
В близкия ресторант ни посрещна ведрият и усмихнат персонал. Хората ни предложиха богато
разнообразие от храни, напитки и други изненади. След като си похапнахме разни вкусотии, всеки
потърси поле за свои изяви в игрите на открито: шахмат, табла, карти и "Не се сърди, човече".
Намериха се зрители и съдии за отличаване на победителите. Най-оспорвана бе битката на табла
между Георги Милев и Магда Минчева. Въпреки че играта завърши 3:0, целуването на ръка беше жест
на компенсация за по-слабия. Тодорка Стоянова внесе неизвестно дотогава разнообразие в играта на
карти. Най-разпалени, с много смях и сълзи, бяха играчите на "Не се сърди, човече". Интересни
моменти за горския зоопарк сподели с колегите си Радка Великова.Тя с умиление разказа за наличните
животни и перфектната хигиена. В състезанието по плуване спечели Ирника Анатолиева. Добра
Колева събра около себе си почитатели на хубавата поезия и късия разказ. Диана от персонала
забеляза, че има незрящ човек с бял бастун между нас и оказа помощ при по-екстремните места в
парка, за което й благодарим. Голямо удоволствие беше, че управителката на екокомплекса Петя
Тодорова лично ни обърна внимание и с ведра усмивка ни покани отново да посетим това екзотично
място. Разделихме се със смесени чувства - голяма радост от преживяното и натъжени, че хубавият
имен ден на нашата Магда завърши.
"ХобиСклуб",
гр. Добрич

Екскурзия до белия град
В "ХобиСклуб" направихме преглед на предложенията за екскурзии за месец август. Надделя идеята за
посещение на град Балчик с неговите исторически обекти - Историческия музей, Етнографската къща
и Художествената галерия. В нашата организация имаме практиката всеки да предлага различни идеи
за дестинации, а управителният съвет взема решение закъде да отпътуваме. Фактът, че морският град

Балчик е само на 35 км от Добрич, а знанията ни в исторически аспект са недостатъчни, определи
решението ни. Подготовката бе кратка - списък на пътуващите, осигуряване на транспорт, уреждане на
финансови и битови въпроси, инструктаж и сме готови за път. В 8 часа тръгнахме с 20-местен
микробус към морския град под ритъма на тиролска музика за настроение. Срещата с историчката
Ивелина Романова от РИМ-Добрич беше в кафенето пред музея. След чашата ободрително кафе Ивето
ни поведе към предварително уговорената среща с уредника на Историческия музей Венцислав Чаков.
Разказът му беше кратък, смислен и увлекателен, подплатен с интересни откъси от документални
исторически филми и артефакти.
Историческият музей в Балчик е открит през далечната 1907 г. и днес експозициите му представят
историята на града още от неговото възникване през VI век преди Христа. С трите си зали, посветени
на различни исторически епохи, по интересен и модерен начин музеят разказва на посетителите за
бурното развитие на града през вековете. Сред експонатите на музея са много артефакти от различни
исторически периоди – от енеолита до Средновековието – предмети от керамика и стъкло, скулптури,
архитектурни детайли, колекции от монети.
Безспорно най-голямата ценност на Историческия музей в Балчик, наречена от наши и чужди
археолози откритието на века, е храмът на Понтийската богиня-майка Кибела. Проученият античен
храм е единственият открит досега храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров и е
най-добре съхраненият храм на богинята в света. Всяка година храмът на Кибела привлича множество
туристи от цял свят, дошли да разгледат различните предмети и статуи на богинята-майка и да
разберат повече за култа на древните народи към нея.
Етнографската къща, която посетихме, се намира в реставриран възрожденски дом от 60-те години на
19-и век, притежание на бивш търговец на жито. Видяхме както експонати, свързани с бита и
поминъка на балчиклии, така също автентични предмети, оръдия на труда, облекла и накити,
характерни за местното население на този край. Особено впечатляват добруджанските тъкани.
Вложила цялото си умение, художествен вкус и чувството си за хармония и красота, българката
създава разнообразни тъкани с прекрасни багри и орнаменти, предназначени за битови нужди и за
украса на дома. Благодарихме на Ивелина Романова за прекрасния и подробен разказ, като я
аплодирахме и направихме интересни снимки.
Супер изненадата ни беше, че в Художествената галерия попаднахме на действаща изложба на
известната добричка художничка Велина Христова. Лъчезарната Николина Иванова с особено
въодушевление ни разказа за творчеството на добричлийката, за одухотворението от нейните платна,
от приказния свят от пейзажи и легенди, вдъхновени от морето и извиращи от душата. Разделихме се с
уредничката на галерията с аплодисменти, като й подарихме календарче с изображение на сляпо
котенце с очила - символ на нашата организация "ХобиСклуб". Екскурзията продължи, то се знае, с
морски дарове в ресторант: рибена чорба, пържен сафрид, риба лаврак и чернокоп, карагьоз, калкан и
други, гарнирани със студена бира. След вкусния обяд се отправихме на кратка разходка в
белокаменния град.
Иван ТОДОРОВ

ОБЩЕСТВО Днешните парадокси

Ники КОМЕДВЕНСКА
Днешната политика е тъй наситена с парадокси, че самата тя вече се превръща в парадокс. Нейната
основна цел например е да обединява, а се оказва, че тя успява не просто да разделя, а да превръща
хората в истински врагове. Някой да е присъствал на изложба, където хората се хващат за гушите в
спор кой е по-голям художник - Вермеер или Караваджо? Или пък на концерт привържениците на Бах
да извадят тежката артилерия срещу почитателите на Бетовен? Но това е изкуство - друг вид общуване,
което политиката се опитва да имитира, а защо не и да контролира.
Още един парадокс - политиката говори с обещания за бъдещето, но трудно успява да прекрачи
границата дори на собственото си настояще, което се ограничава в рамките на четири до осем години.
Изключение правят само диктатурите, но и там положението не е много сигурно.
Третият парадокс - политиката е игра на нерви и по принцип победител би трябвало да бъде
най-хладнокръвният. Обратното е - побеждава този, който крещи най-силно и езикът му е по-бърз от
мисълта. Вярно, така гарантирано ще изтърси някоя глупост, но пък това също му носи точки, защото
някак си го доближава и до най-неграмотните избиратели.
И последно, но това вече не е парадоксално, а страшно - политиката е навсякъде. Тя сяда вечер с нас на
масата, тя определя какво и как ще се лекува, тя пише учебниците, тя е диригентът, оркестърът и
публиката на това същество, наречено Свят. С други думи - тя вече е всичко.
И преди някой пак да се изкаже - "Ама аз те мислех за умна", нека да уточня - моята умност никак не е
свикнала да се нагажда към чуждата. Разбира се, можете да не се съгласите с мен - нямам никакви
претенции да бъда прероденият Соломон. Тогава можем и да поспорим.

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

СВЯТ И няма нито един инвалид по улиците

Хората с увреждания в Северна Корея са по-изолирани от всички останали. Обществото ги смята за
бреме, а средата не им позволява да участват в социалния живот. Едва сега има плахи признаци за
промяна.
По официални данни 6,4% от населението на Северна Корея страда от различни телесни или умствени
увреждания. Интеграцията на тези хора в обществото е процес, който тепърва започва. През
последните 15 години севернокорейското ръководство прокара няколко законодателни поправки. През
2013 например беше преработен Законът за защита на хората с увреждания, а преди около половин
година страната се сдоби и с Конвенция за правата на хората с увреждания. От 2003 г. е официално
признат корейският жестомимичен език, глухонеми деца междувременно се обучават за учители,
които по-късно да преподават на други деца с увреждания. В цялата страна съществуват общо 12
училища за деца с увреден слух, както и три училища за слепи деца.
За децата с физически недъзи обаче няма специализирани учебни заведения - те посещават редовните
училища, независимо че на практика никъде няма рампи за инвалидни столове и други улеснения за
придвижване. С някои малки изключения децата с умствени увреждания са изцяло откъснати от
образователните процеси.
В цялата страна има едно-единствено учебно заведение за подобни деца - в Корейския център за
рехабилитация на деца с увреждания например се обучават ученици със синдрома на Даун. Затова пък
няма никакви специални учебни програми, пригодени за тях, казва Каталина Девандас-Агилар от
Съвета по правата на човека към ООН.
Срам за семейството
Само здрави и жизнерадостни хора - така режимът представя страната пред чужденци.
Тя допълва, че като цяло усилията на севернокорейските власти са насочени само към слепите и
глухонемите хора. По време на посещението си в комунистическата държава Девандас-Агилар не е
била допусната да посети избрана от нея психиатрична клиника, затова тя не може да се ангажира с
оценка на положението там.
Посещението на пратеничката на ООН в Северна Корея е било организирано със съдействието на
Корейския съюз за защита на хората с увреждания. Организацията в момента разработва национален
план за действие, който ще се изпълнява през следващите 10 години. Предвидените в него мерки би
трябвало значително да подобрят условията за живот на хората с увреждания. Но най-вече има нужда

от скъсване с предразсъдъците, казва Каталина Девандас-Агилар: "Широко разпространено е
мнението, че тези хора не са способни да работят, поради което обикновено ги смятат за бреме", казва
тя.
Много севернокорейски семейства избягват да се появяват на обществено място с децата си или със
свои роднини с увреждания, защото се срамуват от тях. Вместо това предпочитат да ги държат
затворени в къщи - изолирани и оставени сами с нещастието, често без каквато и да била подкрепа,
казва още представителката на ООН.
Стълбите – като непреодолимо препятствие
Хората с увреждания са на практика изключени от социалния живот. Не само поради предразсъдъците
на обществото, но и поради някои съвсем прагматични неща – липса на специализирани заведения и
програми за интегрирането на хората с увреждания, липса на инвалидни колички и протези, липса на
среда, която да осигурява достъпа на тези хора до обществени сгради и до обществения транспорт.
От няколко години Пхенян изживява истински бум в строителството, градът иска да се превърне в
лъскава витрина за живота в комунистическата държава. Но дори и най-новите сгради не са
проектирани за използването им и от хора с увреждания. С пълна сила това важи и за открития през
2015 г. Изследователски център в столицата, с който домакините се хвалят пред всички чужденци.
Когато те поискали да го покажат и на пратеничката на ООН, се разбрало, че това няма да е възможно,
защото в сградата човек може да влезе единствено като се изкачи по стълби. За Каталина
Девандас-Агилар това се оказало непреодолим проблем. Защото самата тя е в инвалидна количка.
Източник:
Дойче веле

ЮБИЛЕЙ 20 години Благодат

Стефка СТОЙЧЕВА

Тази година се навършват 20 години от създаването на Християнски център за хора с увреждания
"Благодат".
Много събития се осъществиха през тези години.
Изминахме дълъг път и развихме разнообразни дейности. Хората в Центъра се сменяха, но когато
имаш в сърцето си призвание за служение - никой не би могъл да го разколебае. Едни идваха, други си
отиваха. Някои от тях починаха, други решиха, че това не е тяхното призвание, а други устояха дотук.
Вярвам, че заедно ще устоим до края.

Благодарни сме на всички, които досега са допринасяли за Божието дело с труд и финансови средства,
а вярваме, че и в бъдеще ще продължат да бъдат наши съработници. Благодарни сме на Германското
Библейско дружество, че финансира 90 процента от дейностите ни, на Българското Библейско
дружество за братски подадената ръка и това, че винаги бяха до нас. Заедно с тях осъществихме
всичките инициативи, които имахме.
Съдебното решение за учредяването на "Благодат" излезе на 14 ноември 2001 година. В началото
основната ни задача беше да се отпечата и разпространи сред слепите Библията на брайл. Постепенно
кръгът от идеи се разширяваше. Решихме, че, за да се разбира по-добре Божието слово, е необходимо
да има помощна литература и започнахме през 2002 г. издаването на списание "Благодат". То догодина
ще навърши 20 години. Излиза в различни варианти, за да е достъпно за всеки. Поради недостиг на
средства го издаваме на три месеца. Така решихме, че и Библията трябва да е достъпна за всички и
затова с финансирането и съдействието на Германското и Българското Библейски дружества
продължихме с Библията на аудио и на уголемен шрифт. Не пропуснахме и децата. За тях издадохме
Библия на брайл и аудио. Всичко разпространяваме безплатно с изключение на Библията на уголемен
шрифт, която продаваме на преференциална цена, много по-ниска от истинската продажна цена. За да
подпомогнем още повече разбирането на Библията, издадохме и няколко малки тематични книжки на
брайл.

За работещите с екранни четци имаме богата библиотека с над 2000 електронни файла с християнски
книги и поучителни материали, които могат да се използват само от лица с нарушено зрение.
От 2006 г., вече 15 години, поддържаме сайт, на който качваме списанието и други материали,
представящи способностите на слепите. Благодарни сме на хората, които го поддържат безплатно.
През тези години закупихме и подарихме доста плейъри на тези, които нямат финансови възможности,
а желаят да слушат Библията и списание "Благодат".
2019 година беше много благотворна за нас и хората, на които служим. Проведохме два курса за
запознаване с Библията и един курс за обучение на екипа. За съжаление пандемията през 2020 г. спря
тези курсове. Тази година успяхме да проведем само един обучителен курс.
Всички от екипа сме отдадени на делото да служим на Господ, на хората да бъдат докоснати с
Неговата любов и да приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител.
Това е нашата главна цел!
Потърсете ни! Ще се радваме да ви послужим с литература, с Библия, със списание или просто със
събеседване.
Бъдете изобилно благословени от нашия Господ Исус Христос! Ще Го намерите, когато Го потърсите с
цялото си сърце.

E-mail: stef.stoycheva77@gmail.com
Web site: https://gracebg.org
Тел.: 0898-54-71-16

