„Убийствена
стабилност”

И

зпратихме 2017 година със смесени
чувства, поне такова е моето впечатление, като чувам мнението на
различни хора от различни прослойки на
обществото. Извън управляващата клика
сякаш други доволни няма, но може и да
бъркам де. А безспорно от управляващия
сговор далеч по-доволни и радостни са т.
нар. патриоти или, както им казвам аз, а и
не само аз, лъжепатриоти. ГЕРБ и по някакви неведоми пътища да бяха объркали сметките и да бяха останали в опозиция, надали щяха да загубят нещо. Даже
една санитарна управленска пауза би им
дошла дюшеш, ако трябва да използвам
този термин при игра на зарове или табла.
Горе-долу настоящето управление си е
като игра на зарове, като игра на табла, но
само един хвърля заровете и мести пуловете, както му харесва. Такова усещане се
създаде вече от доста време, а и сякаш
започнахме да свикваме и да си харесваме блатото, в което все повече затъваме.
Нещо повече - новите поколения сякаш
не разбират, че сме в блато. На практика
те не се възпитават в никаква ценностна
система извън материализма. Днешният

успех за един младеж се състои в луксозния мобилен телефон, в лъскавата кола,
в хубавата къща, екзотичната храна и подобни материални изражения. Нека да не
бъда разбран погрешно - аз нямам нищо
против тези неща, дори наопаки. Но не са
само те, които са сърцевината на житейския път. Дотук ги докараха нещата ония
поколения, които в началото на 90-те години, окрилени от получената свободия,
обясняваха, че всичко комунистическо е
отвратително и трябва да бъде смазано
и унищожено. Е, разбира се, нищо не казваха за печелившите предприятия, които,
макар че бяха комунистически, си ги взеха
за себе си, та сега са на светлинни икономически години от обикновения българин.
Нека пак да не бъда разбран погрешно изобщо не носталгирам по комвремето,
защото имам поне няколко причини. Първо - предпочитам целогодишно да си купувам банани и портокали, а не само по
Нова година. Второ - по всяко време мога
да си купя кола, жилище и телевизор, без
да чакам на опашки, ако имам пари, разбира се. Трето - мога да пътувам навсякъде, отново ако съм подплатен с финикий1

ските знаци. Четвърто - мога да си кажа
свободно мнението, макар че в известен
смисъл може тази ми свободолюбивост да
ме препъне в някакъв момент. Пето - чета
книги от различни автори от целия свят, а
не само български и руски. Мога да продължа с изреждането на причините, поради които не тъгувам за онзи 45-годишен
период от българската история. Но, за да
бъде честно, трябва да изброя и някои положителни страни, защото в противен случай ще съм като онези лумпени от 90-те
години, които, заслепени от своите антикомунизъм и мракобесие, съсипаха мощта
на България. Първо - имаше поминък за
всеки един човек. Второ - имаше сигурност. Трето - с изключение на една малка
висша прослойка останалите бяха средна
класа, а средната класа е гръбнакът на
всяко общество. Четвърто - имаше селско
стопанство. Пето - имаше промишленост.
И тук изреждането може да продължи, но
смятам, че и това е достатъчно. Разбира
се, комикономиката няма как да продължи в същия си вид при капитализма. Но
със сигурност редица от икономическите
мощности можеше и трябваше да се пренастроят от планова към пазарна икономика. Но това не беше сторено и станахме
свидетели на най-голямото ограбване на
държавата България. Едни от тези, които най-много са се клели във вярност към
компартията преди 10 ноември 1989 г.,
след това станаха най-отявлените демократи, а някои от тях и крупни бизнесмени.
Но стига толкова за миналото, макар че
каквото е заложено там, в него, това сега
имаме като резултат. Щях да напиша „каквото е посяно някога, това имаме като реколта”, но би било цинично, защото такава
реколта не бих пожелал и на най-големия
ми противник.
Вече 11 години сме част от Европейския съюз, много средства получихме оттам, за да стопим ужасяващата разлика,
която съществува между нас и развитите
държави. Ние не само че не намалихме
тази разлика, а тъкмо обратното сторихме. Когато влязохме в Съюза, Румъния
беше зад нас, сега ние сме се закотвили
твърдо на дъното. Но не бих казал, че е
проблем, това че сме на дъното, проблем
е, че няма дори зрънце оптимизъм, реа2

лен оптимизъм, че това може да се промени. Напротив - усещането, което битува
у хората, е на тотална безнадеждност и
погребална апатия. Мечтата на днешния
родител най-често е да може да помогне
на детето си да отиде в чужбина. Това е
страшно, това е умопомрачително, това е
„доверието”, което хората имат към властимащите. И тук изобщо не изключвам
днешната опозиция, доколкото може да
се каже, че въобще е опозиция. Факт е,
че политическата клика си живее в някакъв паралелен свят, а то и няма как да е
иначе, защото те се движат с колите си,
вместо да ползват градския транспорт,
те се хранят на определени само за тях
места, вместо да ползват масовите заведения за хранене, те живеят в палатите
си, те разполагат с достатъчно средства
и не могат да разберат гърченето на все
по-обедняващия народ. Те не виждат и не
искат да видят мизерията на пенсионерите, на хората с увреждания, на сираците и на още безброй човешки създания,
имали злочестината да се появят на белия свят именно тук. Но аз и не ги обвинявам. Имам предвид, че не обвинявам
управляващите - те толкова си могат и
това правят. За да бъде направено нещо
плодотворно, нещо прогресивно, хората,
които го правят, трябва да имат разбиране, трябва да имат желание, трябва да
имат възможности, трябва да имат морал
и съвест. Не смятам, че тези имат подобни качества, а и те го доказват постоянно.
Със своите антинародни действия те го
доказват ежедневно. Няма да изброявам
множеството античовешки мерки, предприети от управляващите, защото нито
ги знам всичките, нито мога да ги изброя
в пълнота. Достатъчно е да се спомене
отношението към работещите хора, към
майките и майчинството, към хората с
увреждания и целта да им отнемат и без
това малките пари, които получават. Достатъчно е да се спомене положението в
здравеопазването, образованието, науката, армията, полицията и много, много
още. Няма сфера, в която можем да кажем: „Ето тук нещата са добре или има
реален шанс да станат добре”. Просто
няма такава. Тук сме на принципа ден да
мине, друг да дойде. Или иначе казано -

избори да минат, други да дойдат, но ако
може максимално да се забавят.
В най-новата история на България
едва три кабинета са изкарали пълните си
4-годишни мандати - кабинетът „Костов”,
кабинетът „Сакскобургготски” и кабинетът
„Станишев”. И трите кабинета управляваха един след друг от 1997 до 2009 година.
След това почти едно десетилетие сме в
процес на постоянни избори, постоянни
промени, които доведоха единствено до
това да изостанем още повече от развитите членове на ЕС. Да, зная, че някой
ще каже, че има и по-зле от нас. Вярно е,
макар че на Стария континент тези, които са по-зле от нас, се броят на пръстите на дясната ръка на незрящ дърводелец. Вярно е, че в Африка, да речем, има
много по-зле от нас, но ако ще обръщаме
перспективата, то и няма смисъл изобщо
да си говорим за просперитет, за ценности и прочее. Именно затова има прогрес,
защото стремежът е бил за надскачане
на вече постигнатото. В тази връзка ние
следва да искаме да достигнем по-добре
развитите от нас, а не да се успокояваме,
че има по-зле. При тази управленска конюнктура (пак казвам, че не изключвам и
сегашната опозиция от това число) да се
надяваме, че ще имаме развитие, е равносилно на това да се надяваме, че някоя
гейдвойка ще си роди деца. Дори ми се
струва, че е прекалено даже да се надяваме да спрат упадъкът и разпадът, които са
в постоянен ход, колкото и да ни облъчват
едни медии, че едва ли не всичко е наред
и търпим развитие. Най-често срещаното
успокоение от страна на управляващите
е, че има стабилност, че всичко се прави
сега, та някога в бъдещето нещата да станат добре. Но това го слушаме много години и надали някой вече вярва, безразличието и още по-лошо - примиреността са
обзели читавата част от българското население. Според един професор, който е и
народен представител понастоящем, 80%
са дебилни, според един бивш министър
на културата тук са останали само такива,
които не стават дори за чеп за зеле. Не
знам, не знам. Може и да са прави, след
като подобно овчедушие цари повсеместно. Но от друга страна, след като такива
хора си позволяват подобен език и оценки,

значи, че наистина надеждата, ако още я
имаме, трябва тук някъде да я оставим.
Както се казва, надявам се, че поне тези
двамата стават за запиняк за кочина, все е
нещо. Че ако и за запиняк не става човек,
тогава положението е неспасяемо.
Но, както се казва, нова година - нов
късмет. Ще се надяваме, че през тази
2018 година положението ще се подобри
или най-малкото ще спре да се влошава.
Обаче само с надежди надали ще стане.
Трябва си и последователна работа, но
преди това трябва да има цел, за която
да се работи. Още в началото на годината се започна и настъпи ужасяваща криминогенна обстановка. Всъщност още в
края на миналата насред столицата беше
разстрелян служител на НАП, който все
още е жив, но дали ще оцелее - никой не
казва. След това се оказа, че в последния ден на 2017 г. е била извършена масова екзекуция на шестима души от Нови
Искър плюс домашното им куче. Това
потресе цяла България, а медиите постоянно бълваха всякакви версии. Полицията, жандармерията, баретите и други
спецчасти бяха вдигнати на крак, защото
в първите дни на председателството не
биваше да се допуска пасивност по един
такъв ужасяващ случай. Някак си много
бързо беше разпространена версията, че
убиецът е познавал една от жертвите и
версията за ревност започна да се пропива отвсякъде. После, след мащабно
издирване, блокади и прочее, заподозреният беше открит самоубил се и то със
заглушител. Дали се е самоубил, или е
бил самоубит - едва ли някога ще узнае
обществеността. Но внушенията за любовна история, ревност и подобни изглеждат съшити не само с бели конци, а
и са твърде слаби, дори се е шиело през
бод-два. Няма да навлизам с разсъжденията си по-надълбоко, но ще кажа, че
от ревност би следвало този психопат
да убие евентуално жената и най-много мъжа, с когото е живяла. Обаче да се
ликвидира цяло домакинство плюс един
младеж, доста случайно попаднал на касапницата, както и немската овчарка, на
мен ми прилича изключително много на
мафиотско наказание. Тоест - останалите
да знаят какво ги чака, ако сгазят лука.
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И още заглушителят не беше изстинал
от пистолета на самоубилия се или самоубития и отново насред София разстрел на
крупен бизнесмен, приближен до най-голямата партия у нас. Това е невероятен удар
най-вече върху управляващите, защото
някой е дръзнал да ликвидира техен човек. Този човек в началото на 90-те години
според медиите е бил част от групировката
„СИК”. Някои спрягат това, че към същата
групировка е принадлежал и най-силният
човек в държавата и познанството между
двамата датира именно от онова смутно
време. Рано или късно много от фактите
ще излязат наяве. Но най-вероятно едничката полза ще бъде за историята, а не за
благоденствието на народа.
Председателството, което поемаме
от януари до юни, на Съвета на Европа
е наистина много важно, но трябва да
се каже, че това е ротационна дейност,
тоест сега ни е дошъл редът, а не, че
сме заслужили това председателство.
Управляващите отвсякъде ни заливат с
призиви да не се клати „стабилността”.
Питам се - за коя стабилност говорят!?
Най-вероятно имат предвид тяхната си
стабилност, защото друга стабилност,
освен стабилността във влошаването на
демографски, икономически и ценностен
аспекти, просто няма. Става малко като
онзи тъп виц:
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„Иванчо влиза в стаята и вижда баба
си да плаче.
- Бабо, защо плачеш? - пита Иванчо.
- Плача, Иванчо, защото искам да живея в България - отговаря бабата.
- Но, бабо, ти живееш в България! възкликва Иванчо.
- О, не, Иванчо, не искам в тази България да живея, а в онази, за която говорят
по телевизията управляващите и в която
било толкова хубаво и щяло да става още
по-хубаво, но трябва да имаме малко търпение”.
Та така - постоянно се говори в бъдеще
време. Трябва да имаме търпение и щяло
да стане по-добре. Но 8-9 години са достатъчен времеви период за един човешки
живот, така че ако в началото имаше гражданска енергия, която беше акумулирана
от най-голямата партия, то сега изборите
се печелят благодарение на старателно
изградената и добре смазана и поддържана изборна машина. Така или иначе
балонът все някога ще се спука, това е
неизбежно. Защото реформи, правени
единствено против собствения народ,
няма как да имат дълготраен ефект. Реформи, целящи единствено обедняване и
опростяване на народа, няма как да доведат до стабилност в държавно отношение.
Европарите да се насочват единствено в

„наши” фирми, които не само че очевидно
пладнешки крадат, а и това, което строят
или правят, го правят с невероятно лошо
качество. Така че понастоящем сме свидетели на „убийствена стабилност”, която
ще продължи незнайно колко дълго, защото от България се изнесе и продължава
да се изнася много читав човешки ресурс,
така че професорът-депутат и бившият
министър на културата да не вземат да се
окажат прави и напразно да са ги хокали,
че говорят така за народа.
Факт е, че ако някоя прослойка иска
да постигне нещо, най-вече да оцелее,
защото главно борбата у нас е за оцеляване, хората от тази прослойка излизат
на улицата и протестират. Ако успеят да
докарат масовост, успяват да привлекат
вниманието на височайшите и евентуално да получат отсрочка, да получат глътка въздух. Сега, по време на председателството, е най-удобният момент за извоюване на едно или друго. И по-специално от януари докъм май, защото едва
ли най-подходящото време би било през
последния месец на председателството.
Ето защо, ако хората с увреждания искат
да се спре прокарвания от управляващите социогеноцид към тях, те са длъжни,
те трябва да се организират и да излязат на протест с искане да спрат манипулациите, лъжите по техен адрес, разпространявани от твърде високи държавни постове. Те трябва да стопират този
9-годишен процес по отнемането и на без
това крехките им права и средства за съществуване.
Ето защо трябва национално представителните организации, но имам предвид
реалните, а не ония, кухите като празна
градинска лейка, които само вземат по някой лев субсидия, трябва да се възползват
от този времеви период и да защитят хората с увреждания. А ако смятат, че по този
начин ще си направят харакири, защото управляващите просто ще им спрат субсидиите, тогава да се помисли за инициативен
комитет от активни граждани, който под
благосклонния поглед на същите тези организации да организира протестите. Друг
вариант просто няма. Другото е да продължи орязването на хората с увреждания от
права, от социално-финансови подаяния,

които все пак още ги има. Права се извоюват изключително трудно, но се губят твърде лесно, ако не се защитават. Много хора
с увреждания вече почувстваха „ласката”
на управляващите през последното десетилетие. Много хора с увреждания живеят
буквално на ръба, че дори и отвъд него, живеят скотски. Но това не може да се нарече
живеене, а жалко съществуване. Масово
хората с увреждания са в постоянен страх,
че отново ще бъдат изработени от собствената си държава, държава, която също
носи отговорност, че са недъгави. Наскоро
в социалните мрежи разпространих едно
писание, насочено към двама вицепремиери, които с лъжите си и необяснимата неприязън към хората с увреждания упорито
работят за тяхното ликвидиране. Вместо
заключение на настоящия материал, завършвам с това писание.
На вниманието на двама
действащи заместник
министър-председатели на
Република България
Господа, по време на предизборната
кампания, а дори и отпреди това, говорехте без срам неистини, манипулирахте
обществото, да не кажа, че директно го
лъжехте. Защото, разпространявайки тези
неистини, независимо дали съзнателно,
или не, носите цялата отговорност. А ако
сте се оставили на некомпетентни съветници, които слушате, пак изцяло си носите
отговорността.
Огромният проблем се състои в това,
че продължавате да бълвате тези неистини и като заемащи високи и безкрайно отговорни държавни постове.
Бих искал да ви кажа няколко неща.
Дали ще поискате да ги разберете, или не
- не знам, но ще опитам.
Първо - хората с увреждания нямат
вина, че са увредени. Това надявам се, че
го разбирате!
Второ - хората с увреждания, искате
или не искате, са част от съвременното
общество. Отдавна отминаха времената,
когато тези хора бяха силом изолирани в
свои си общности. С други думи – гетоизацията е дълбоко в историята.
Трето - това, че се опитвате да отнемете и без това изключително скромните
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средства на тези хора под благовидния мотив, че ще чистите фалшивите инвалиди,
е не само недостойно, а пошло и граничи
със социогеноцида, който се прокарва от
известно време. Не мога да кажа, че има
фашизоидни, националсоциалистически
или други елементи, защото диктатурите
по правило са далеч по-толерантни към
хората с увреждания - или ги ликвидират
бързо и максимално безболезнено, или
им осигуряват достатъчно възможности
за що-годе нормален живот, но в никакъв
случай не ги подлагат на агония и бавно
унищожение.
Четвърто - спрете с неистината, че
един милион хора с увреждания или както още ги наричате „инвалиди” получават
пенсии. Елементарно е и е глупаво да
продължавате да използвате тази опорка, защото в сайта на НОИ това е лесно
проверимо, а там става ясно, че едва половината от този милион са хората, които
получават пенсии. И понеже в началото
споменах, че може и да не сте съвсем в
час, да кажа, че има една добавка, която се води като втора пенсия, колкото и
абсурдно да звучи това, защото е 30 и
няколко лева, та, ако механично събирате, може да ги докарате почти милион, но
това не означава, че хората са милион това разбирате ли го, или малко сложно
се изразявам?
Пето - понеже пак точите социалната секира и готвите промени в експертизата на работоспособността, да кажа, че
отново целта е единствено орязване на
мъничките парички, които получават хората с увреждания. Нали един от двамата
наскоро заяви, че като се вземат парите
от хората с увреждания, щели да се индексират всички останали пенсии. Невероятно държавническо поведение, нали?
Да настройвате хора с увреждания срещу
пенсионери, само и само да прикриете невежеството, с което сте пропити...
Шесто - не можахте ли да измислите нещо по-абсурдно от това да правите
оценка на работоспособността на хората
с увреждания? Освен дискриминационно
това също е и унизително, много унизително. Да попитам, господа - всеки човек
без увреждане може да работи абсолютно
всичко, така ли!? Не е така, нали? Но на
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останалите хора няма да се прави оценка
на работоспособността, а само на увредените, само на ИНВАЛИДИТЕ. Примерно и
двамата ли сте „шофьори” на самолети?
Или на кораби?
Седмо - знаете ли, че в нормалните държави тези пари се предоставят на
хората с увреждания не да се издържат,
тоест за храна и отопление, а да компенсират своето увреждане поне отчасти?
Но откъде да го знаете? Или се правите
на разсеяни, защото сега сте силните на
деня. Това, че тук още от комвреме са
останали пенсии да се предоставят на
хората с увреждания, не означава, че са
пенсии по същество, това са именно онези средства, за които вече споменах, че
се дават в развитите държави, но там ги
водят социални финансови компенсации
и подобни. Всъщност знаете ли колко са
добавките за социална интеграция у нас
за хората с увреждания? Мене ме е срам
да го пиша, така че проверете си го първо
сами, а след това пак си логорействайте.
Осмо - господа, знаете ли, че една
огромна част от хората с увреждания,
ние сами си ги „произвеждаме”? Говоря
за множеството пътнотранспортни произшествия, от които се появяват невероятно „завършени и качествени инвалиди”. Няма да пиша за купените шофьорски книжки, нито за безкрайно старите автомобили или за пътищата, които
по-скоро са като голф игрища. Няма да
пиша подробно и за това, че благодарение на нашата реалност мнозина от
медицинските специалисти заминаха в
чужбина, а на част от тези, които са останали, твърде често им се случва да „произвеждат” хора с увреждания. Само да
вметна, че и аз самият в известен смисъл
съм „медицински продукт”, въпреки че по
онова време беше различно. Очевидно
разликата е в процентите, съгласни ли
сте, господа!? В тази посока какво правите, че да се ликвидират множеството
предпоставки за „производство” на хора
с увреждания?
Девето - напълно съм убеден, че е
крайно време за цялостна реформа в политиката за хората с увреждания, но реформа, а не постоянни рестрикции. Реформа, при която трябва да се почерпи

опит от развитите страни, от една страна,
и от друга - от тези, които са от нашата
черга. Силно препоръчвам да се надзърне в Румъния и Сърбия. Но тази реформа трябва да почива на общ, национален
консенсус, защото надхвърля хоризонта
на един управленски мандат. Тоест - и
управляващи, и опозиция, и хората с увреждания трябва да се обединят около
реформата, а не от позицията на силата
да се реже живо месо от и без това едва
оцеляващите.
Десето - понеже един от двамата отговаря за демографската политика, криза
или там каквото и да е. Та да питам - знаете ли колко е майчинството за студентка-майка? Сигурно знаете, но си го спестявате. Майчинството за студентка е точно 100 лева на месец. Да, СТО български
лева. Когато моите деца бяха малки, майчинството за студентката-майка беше минималната заплата, а това беше през 90те години. И какво излиза, че тогава е било
по-добре отсега?! Имаме ли съгласие по
този въпрос, или сте на различно мнение?

Пак ли ще обяснявате, че интелигентните
хора у нас трябва да раждат и да създават
семейства, понеже демографската ситуация е критична и прочее?
Единадесето - и на двамата искам да
кажа, че по никакъв начин не искам да си
подавате оставките, защото не знам как се
получава, но по правило в последно време тенденцията е такава, че щом някой си
тръгне, на неговото място идва още по-негоден. Все си мислех, че няма накъде повече да става по-нискокачествено, но все
бивам изненадан.
Дванадесето, финално - не се притеснявайте да продължавате да издевателствате над хората с увреждания - това
е най-уязвимата, най-мизерстващата,
най-наплашената част от нашето общество, така че надали ще могат да противодействат на безчинствата, които прокарвате. С други думи – действайте, без да
се притеснявате от бунтове, надали куцо,
кьораво и сакато, представлява опасност
за такива „мъже-държавници”.
д-р Иван Янев
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В Управителния съвет на ССБ

На 19 декември в рехабилитационната база на ССБ „Поп Харитон” в
Дряново Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе
своето последно заседание за изминалата 2017 година. Заседанието започна с едноминутно мълчание за отдаване на почит на загиналите в нелепата катастрофа съюзни членове и служители от Перник.
След това работата на управителния съвет продължи с приемане на
отчетите на Съюза и на холдинговото дружество за 9-месечието. Тези два
документа бяха приети с по 11 гласа „за”. Само след два месеца предстои
разглеждане и приемане на годишните отчети, в които резултатите ще бъдат окончателни за годината, по-точни и обективни, и тогава ще им обърнем по-специално внимание.

Членовете на УС разгледаха и приеха информацията на управителя на
холдинговото дружество за вливането в
него на „Успех” - Варна и „Успех” - София.
На основание решение на УС на
ССБ беше даден ход на процедурата по вливането на „Успех Елком ССБ”
ЕООД - Варна в „Успех ССБ Холдинг”
ЕООД и спирането на производствената
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дейност в предприятието. Незабавно са
били предприети необходимите организационни мероприятия по изготвяне и
реализиране на план за довършване на
производството на наличните полуфабрикати и реализиране на наличните материали, както и необходимите действия
по съкращаването на персонала. Паралелно с това са изготвени изискуемите
документи за стартиране на процедура-

та по вливането на дъщерното предприятие в холдинговото дружество. Същите
са внесени в Агенцията по вписванията
непосредствено след приемането им от
УС на заседанието от 19.10.2017 година.
Вследствие на тези действия от страна
на ръководството на 31.10.2017 г. вече
е налице потвърждение за отписване и
заличаване на дружество „Успех Елком
ССБ” ЕООД - Варна от Търговския регистър, с което процедурата бе завършена.
В изпълнение на взето решение от
УС на ССБ на заседание, проведено на
19.10.2017 г., е била стартирана и процедура по вливане на дъщерно дружество „Успех Филтър ССБ” ЕООД - София
в холдинговото дружество. За целта са
изготвени необходимите документи, в
това число договори за преобразуване
чрез вливане на посочените по-горе дружества, планове за преобразуване чрез
съответните доклади на управителя на

холдинга и доклад на дъщерното дружество по чл. 262 от ТЗ, протоколи за желание за вливане от същите, както и счетоводните баланси на дружествата към деветмесечието на 2017 година. Последните са предоставени на лицензиран одитор в края на октомври, като се очаква
всеки момент да бъде изготвен одитният
доклад за фактически констатации и да
се получи официално уведомлението по
чл. 77 от НАП. След получаване на последните цитирани два документа целият набор от необходима документация
ще бъде внесен за вписване в Агенцията по вписванията, с което ще приключи
процесът на преобразуване чрез вливане на упоменатото дъщерно дружество в
холдинга.
По следващата точка – „Отчет на съюзните почивни бази”, на заседанието
бяха поканени да участват и техните управители.

Почивна база хотел „Хоризонт” - Обзор
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Почивна база хотел
„Хоризонт” - Обзор
Финансов резултат от цялостна дейност за 2017 година: общо приходи 326 267,33 лева, общо разходи - 222 517
лв. или печалба - 103 750,33 лева.
Съпоставени към същия период за
2016 г., резултатите са както следва:
общо приходи - 268 805 лв., общо разходи - 241 408 лв. или печалба 27 397 лева.
Видно е, че постигнатата печалба за
2017 г. е със 76 353,33 лв. повече спрямо печалбата за същия период на 2016
година. Това се дължи на увеличените
приходи от наеми и намалените разходи
за ремонти, придобиване на ДМА, хранене и други.
Трябва да отбележим, че съгласно решение на УС на ССБ и заповед
на председателя получените парични

средства от наеми за 2017 г. в размер на
85 000 лева без ДДС са внесени в отделна сметка с цел акумулиране на ресурс
за бъдещи инвестиции. Също така хотел
„Хоризонт” разполага в разплащателната си сметка със средства, които ще бъдат достатъчни за посрещане на разходите през периода октомври 2017 - май
2018 година.
Почивна станция „Релакс” - село
Шипково през миналата година предложи на туристическия пазар изцяло обновена хотелска част, която заедно с медицинския център работи през целия отчетен период. Това напълно естествено
е повлияло и на финансовите резултати
на базата.
За да анализираме ефективността
на хотел „Релакс” – настаняване и хранене, трябва от общите приходи в раз-

Почивна станция „Релакс” - село Шипково
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Съюзна база „Поп Харитон” - Дряново
мер на 401 466 лв. да извадим разходите
в размер на 327 779 лв., което дава резултат печалба в размер на 73 687 лева.
Когато съпоставим тази цифра със
съотносимата за 2016 г. в размер на
16 793 лв., ще видим, че е налице ръст
на печалбата в размер на 56 894 лева.
Съюзна база
„Поп Харитон” - Дряново
И тук трябва от общите приходи в
размер на 173 795,48 лв. да извадим
разходите в размер на 164 541,10 лв., и
ще получим резултат печалба в размер
на 9 254,38 лева. Когато съпоставим тази
цифра със съотносимата за 2016 г. - загуба от 4313,16 лв., получаваме ръст от
13 567,54 лева.
Управителят на базата г-жа Марияна
Иванова сподели своето задоволство от
факта, че за пръв път със средствата от
постигнатата печалба сами са успели да
си купят телевизори, климатици, посте-

лъчен материал, необходим за ресторанта, и дори имат в сметката си заделени средства.
Следващата точка – „Приемане на
графици и цени за почивните бази”, протече доста бурно и предизвика сериозна
дискусия. Тодор Радев, като се позова на
аргумента, че незрящите у нас в по-голямата си част са недостатъчно платежоспособни, а това са бази на Съюза на
слепите, направи предложение цените
и в трите почивни станции да бъдат фиксирани на 30 лева за нощувка и пълен
храноден. Постъпи и друго предложение,
което в известна степен коригираше и
уточняваше първото, според което предложеното от г-н Радев да бъде валидно
само в случай, че има свободни места.
В хода на дискусията беше направено предложение съюзните членове да
почиват в трите бази на цена 30 лв. за
нощувка и пълен храноден, но само във
времето извън официалните празници и
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Декември мина под знака на трагедията край ловешкото село Микре.
Съюзът на слепите в България взе хуманното решение да подпомогне
пострадалите и техните близки
при условие, че към съответния момент
не са обявени офертни цени.
В крайна сметка точно то бе подкрепено от 6 гласували „за”, четирима се
въздържаха и 1 бе против.
Работата на УС продължи с разглеждане, обсъждане и гласуване на наредба за приемане на съюзни членове.
Като последна точка от дневния ред
на управителния съвет бе докладната
записка на председателя на Съюза г-н
Долапчиев във връзка с набирането на
средства за подпомагане на хората, пострадали в катастрофата при село Микре. Членовете на управителния съвет с
единодушие приеха решение, по силата на което съюзните предприятия ще
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отпуснат по хиляда лева, а Съюзът на
слепите още 5 хиляди. За правилното
разпределение на набраните средства,
е сформирана комисия: Васил Долапчиев - председател на ССБ, Асен Алтънов - председател на РО София, Соня
Иванова - председател на ТО Перник и
директор на ЦСРИ - Перник, представител на община Перник, представител на
Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Перник, представител на БЧК
- Перник.
След това хуманно решение работата на УС за 2017 година приключи и заседанието беше закрито.
Димитрина Михайлова

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
Стоян Васев
Изминалата 2017 година се характеризира както с познатите дейности,
развивани в Студиото за звукозапис на
Съюза на слепите в България - като запис на нови заглавия и възстановяване на записи от Златния фонд, така и
с нови елементи като обогатяване на
възможностите за достъп до наличните ресурси в съюзната фонобиблиотека. Записани са 119 нови заглавия с
обща продължителност 1545 часа, а са
възстановени 83 заглавия с продължителност 874 часа. Те са записани върху
93 CD - 57 с нови и 36 с възстановени
заглавия в общ тираж 837 CD, предназначени за клоновете на фонобиблиотеката. През годината на абонати бяха

предоставени над 4500 CD със списания и книги.
В края на май започна експерименталната експлоатация на новия сайт,
чрез който се създаде възможност за
интернет достъп на правоимащите читатели до фондовете на съюзната фонобиблиотека. Чрез нея, след регистрация
на сайта www.webaudio.stackport.com,
всеки незрящ с доказана загуба на зрение над 71% (решение на ТЕЛК) може да
тегли на своя компютър желаните заглавия. За кратко време броят на читателите достигна 150, а свалените заглавия
3500.
Както обикновено, по-долу ви предлагаме каталозите на заглавията, записани и възстановени през изтеклата година.
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диск
N758F
N759F
N759F
N760F
N760F
N761F
N761F
N762F
N762F
N763F
N763F
N764F
N764F
N765F
N765F
N765F
N766F

N766F
N767F
N767F
N768F
N769F
N769F
N770F
N770F
N771F

14

Автор
Маккълоу,
Колийн
Маккълоу,
Колийн
Друмева,
Валентина
Ейджи, Дорис
Лагеркранс,
Давид
Бегшоу, Луиз

Заглавие
Венец от трева - част I Предсказанието
Пръв сред римляните ч. 3 - Спасителят на Рим
Съвременни чудеса

Четец
Раздел
Стефанов
история
Лъчезар
Стефанов
история
Лъчезар
Захариева Мария теология

Едгар Кейси
Захариева Мария философски
Онова, което не ме уби- Захариева Мария криминален
ва
Дяволът в теб
Стефанов
любовен
Лъчезар
Тудеши, Кевин
Едгар Кейси за сродни- Захариева Мария философски
те души
Нанс, Джон
Часовникът на Пандора Димитров
трилър
Здравко
Дилейни, Люк
Без милост
Захариева Мария трилър
Фулър, Джон
Едгар Кейси - Отгово- Захариева Мария философски
рите на десетте най-важни въпроса
Ялон, Ървин
Лъжи на дивана
Димитров
психология
Здравко
Джеймс, Е. Л.
50 нюанса по-тъмно
Димитров
еротика
Здравко
Буковски, Чарлз Момче за всичко
Димитров
еротика
Здравко
ван Хелсинг, Ян Властта на тайните об- Захариева Мария документалисщества през ХХ век
тика
Хатауей, Джил
Чужди очи
Захариева Мария трилър
Хатауей, Джил
Чуждо влияние
Захариева Мария трилър
Захариева Мария документалисСвръхчовекът от подГригоров,
Пламен,
земната академия на
тика
Тодорова, Росица КГБ
Маккълоу,
Венец от трева - част II Стефанов
история
Колийн
- Разривът
Лъчезар
Айслър, Бари
Алгоритъм
Стефанов
трилър
Лъчезар
Браун, Сандра
Смъртоносно
Захариева Мария трилър
Невил, Катрин
Пожарът
Захариева Мария трилър
Геритсън, Тес
Чиракът
Димитров
трилър
Здравко
Геритсън, Тес
Хирургът
Димитров
трилър
Здравко
Сотиров, Ангел Силуети в здрача
Захариева Мария документалистика
Радулов,
Моите два паралелни
Димитров
биографична
Владимир
свята
Здравко
Лескроарт, Джон Нищо друго освен исти- Димитров
трилър
ната
Здравко

часа
18
20
2
8
17
19
6
12
13
7

17
17
5
12
7
7
8

16
12
13
19
11
12
6
16
16

диск
N771F

Автор
Заглавие
Трифонов, Слави За мен е чест

N772F
N772F

Джоунс, Белинда Любовна академия
Маринов, Делиян Пътуване през спомена

N773F

Абрашев, Роберт Музикална приказка

N773F
N773F

Янев, Иван
Доер, Антъни

N774F

Кефнес,
Керолайн
Маккълоу,
Безмълвният ангел
Колийн
Макълоу, Колийн Венец от трева - част III
- Омразата
Дивър, Джефри И няколко червени рози

N774F
N775F
N776F

По първи петли
Светлината, която не
виждаме
Ти

Крос

N777F

Патерсън,
Джеймс
Филдинг, Джой

N777F
N778F

Бегшоу, Луиз
Гунел, Лоран

N778F
N779F
N779F

Реди, Джери
Смит
Хорнби, Ник
Коубън, Харлън

Страст
Бог пътува винаги инкогнито
Реквием за дявола

N780F

Симънс, Дан

N781F
N782F

Тарт, Дона
Сомоса, Хосе
Карлос
Харис, Джоан

N776F

N783F
N783F
N784F

Хабибулин,
Мусагит
Арчър, Джефри

N784F

Арчър, Джефри

N785F

Арчър, Джефри

N785F

Арчър, Джефри

N786F

Тарт, Дона

Бар „Дивата зона”

Четец
Тодоров,
Димитър
Захариева Мария
Бунаржиева
Снежана
Димитров
Здравко
Захариева Мария
Димитров
Здравко
Захариева Мария

Раздел
документалистика
любовен
фентази

Димитров
Здравко
Стефанов
Лъчезар
Тодоров,
Димитър
Димитров
Здравко
Тодоров,
Димитър
Захариева Мария
Захариева Мария

Стефанов
Лъчезар
Дългият път надолу
Захариева Мария
Клопка
Стефанов
Лъчезар
Петата купа
Стефанов
Лъчезар
Тайната история
Захариева Мария
Стръв
Тодоров,
Димитър
Къпиново вино
Димитров
Здравко
Хан Кубрат - Величието Димитров
на Фанагория
Здравко
Хрониките на Клифтън Димитров
- том 4 - Внимавай как- Здравко
во си пожелаваш
Хрониките на Клифтън Димитров
- том 5 - По-силно от
Здравко
меча
Хрониките на Клифтън Димитров
- том 7 - Той бе човек
Здравко
Хрониките на Клифтън Димитров
- том 6 - Иде часът
Здравко
Щиглецът - начало
Стефанов
Лъчезар

часа
8
12
13

биографична

6

публицистика
драма

3
14

трилър

14

драма

11

история

19

трилър

15

трилър

7

трилър

13

любовен
драма

12
12

трилър

13

драма
трилър

10
12

криминален

26

драма
трилър

24
19

драма

11

история

14

драма

11

драма

13

драма

13

драма

12

драма

25

15

диск
N787F
N787F
N788F
N788F
N788F
N789F
N789F
N790F
N790F
N791F
N791F
N792F
N792F
N792F
N793F
N793F
N793F
N793F
N794F
N794F
N794F
N795F
N796F
N797F
N798F
N798F
N799F
N799F
N800F
N800F

16

Автор
Кунц, Дийн
Тарт, Дона

Заглавие
Панаирът
Щиглецът - край

Четец
Тодоров Димитър
Стефанов
Лъчезар
Зюскинд, Патрик Парфюмът
Стефанов
Лъчезар
Коелю, Паулу
Войнът на светлината
Стефанов
Лъчезар
Бунич, Игор
Капанът на Сталин
Димитров
Здравко
Коелю, Паулу
Вещицата от Портобело Стефанов
Лъчезар
Бегшоу, Луиз
Жена от класа
Стефанов
Лъчезар
Касъл, Ричард
Убийствена жега
Стефанов
Лъчезар
Касъл, Ричард
Жега
Стефанов
Лъчезар
Пиърсън, Ридли Смъртоносна гледка
Стефанов
Лъчезар
Пиърсън, Ридли Смъртоносни разкрития Стефанов
Лъчезар
АнтоноваМоши моши, Япония
Лечева Мариана
Мурата, Юлияна
Шафак, Елиф
Черно мляко
Стефанов
Лъчезар
Арчър, Джефри Да кажем ли на прези- Стефанов
дента
Лъчезар
Петрушев,
Селищата около Витоша Димитров
Георги
Здравко
Петрушев,
Паметниците в парк Ви- Димитров
Георги
тоша
Здравко
дьо Рене, Татяна Тайната на семейство
Стефанов
Рей
Лъчезар
Петрушев,
Беласица - пътеводител Димитров
Георги
Здравко
Карпър, Джийн Чудодейни изцеления
Димитров
Здравко
Брам, Аджан
Лиценз за щастие
Захариева Мария
Масс, Каролин
Защо не се лекуваме и Захариева Мария
как да оздравеем
Стендал
Пармският манастир
Лечева Мариана
Кунц, Дийн
Непознати
Ковчезлиева Соня
Арчър Джефри
Четвъртата власт
Лечева Мариана
Чайлд, Лий
Място за убиване
Захариева Мария
Мелтън, Марлиз Набелязана мишена
Захариева Мария
Демил, Нелсън; Мейдей
Димитров
Блок, Томас
Здравко
Деврай, Катрин Чай с лимон и мед за
Ковчезлиева Соня
ума и душата
Мойс, Джоджо
Момичето, което бях
Захариева Мария
Робъртс, Нора
Без следа
Захариева Мария

Раздел
ужаси
драма

часа
9
15

криминален

10

философски

2

документалистика
философски
любовен

11
9
150

трилър

12

трилър

8

трилър

12

трилър

13

биографична

6

драма

11

трилър

9

документалистика
документалистика
драма

3

документалистика
философски

1
11
6
8

философски
философски

5
11

роман
фантастика
драма
криминален
трилър
трилър

22
24
21
14
10
15

философски

6

драма
любовен

15
6

диск
N801F
N801F
N802F
N802F
N803F
N803F
N804F
N804F

Автор
Коубън, Харлан

Четец
Димитров
Здравко
Бегшоу, Луиз
Съдба
Лечева, Мариана
Робъртс, Нора
Джакпот
Лечева, Мариана
Кейс, Джон
Убийството като шедьо- Димитров
вър
Здравко
Лескроарт, Джон Адвокати на защитата
Стефанов
Лъчезар
Харпър, Том
Трезорът на Сен Лазар – Захариева Мария
начало
Харпър, Том
Трезорът на Сен Лазар Захариева Мария
– край
Бунич, Игор
Полигонът на Сатаната Захариева Мария

N807F

Бегшоу, Луиз
Стоянов,
Димитър
Дейвид, Сол и
Уилсън, Джон
Хюз
Петрушев,
Георги
Митев, Венелин

N807F

Митев, Венелин

N808F

Симънс, Дан

N808F

Кук, Робин

N809F
N809F
N810F

Картър, Крис
Браун, Сандра
Линдзи, Джеф

N810F
N811F

Геритсън, Тес
Фолет, Кен

N811F
N812F

Петц, Моника
Маринина,
Александра
Уортън, Уилям
Вонегът, Кърт

N805F
N805F
N806F

N807F

N812F
N813F
N813F
N813F
N814F
N814F

Патерсън,
Джеймс
Леймън, Ричард

Заглавие
Дръж се здраво

Раздел
трилър

часа
12

любовен
любовен
трилър

14
7
15

криминален

17

трилър

7

трилър

6

документалистика
Искри
Захариева Мария любовен
Духовни учения и рели- Захариева Мария философски
гии - Шри Чинмой
Най-големите гафове
Димитров
военна
във военното дело и раз- Здравко
узнаването
Седемте Рилски езера
Лечева Мариана документалистика
Българи, за които гово- Захариева Мария биографична
ри светът
Прогонените гении на Лечева Мариана биографична
България
Песента на Кали
Стефанов
трилър
Лъчезар
Непрогледност
Димитров
трилър
Здравко
Хищникът
Лечева Мариана трилър
Само спомен
Лечева Мариана любовен
Декстър: Острието на
Димитров
трилър
ножа
Здравко
Гравитация
Ковчезлиева Соня фантастика
Иглата
Стефанов
военна
Лъчезар
Дамски вторници
Лечева Мариана любовен
Неволна убийца
Захариева Мария криминален

17

Последна любов
Захариева Мария любовен
Фарс или никога повече Лечева Мариана сатира
самота
Целунете момичетата
Ковчезлиева Соня трилър

10
5

В тъмните гори

Димитров
ужаси
Здравко
Славов, Недялко Камбаната
Захариева Мария драма
Игълдън, Кон
Чингис - Степният вълк Захариева Мария история
- книга 1

22
2
25

2
10
13
11
12
13
10
8
16
13
10
8

13
5
6
15

17

диск
N815F

Автор
Игълдън, Кон

N815F
N816F

Уортън, Уилям
Игълдън, Кон

N816F

Линдзи, Джеф

N817F

Голдбърг, Лий

N817F

Едмъндс,
Лусинда

Заглавие
Чингис - Господари на
лъка - книга 2
Франки Фърбо
Чингис - Кости по хълмовете - книга 3
Нощният ловец
Г-н Монк и отдел
„Убийства”
Не съвсем ангел

Четец
Раздел
Захариева Мария история
Лечева Мариана философски
Захариева Мария история

часа
16
8
18

Димитров
Здравко
Лечева Мариана

трилър
криминален

10

Лечева Мариана

любовен

16
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диск
V879F
V880F
V880F
V881F
V881F
V882F
V882F
V882F
V883F
V884F
V884F
V885F
V885F
V885F
V886F
V887F
V887F
V887F
V888F
V888F
V889F
V890F
V890F
V891F

18

Автор
Виндж, Джоан Д.
Гарднър, Джон
Майн Рид, Томас
Саймък, Клифърд
Севъринг, Тинк
Бабел, Исак
Меламъд, Бърнард
Балабанов, Александър
Винаров, Иван
Стоянов, Людмил
Пърси, Уокър
Кубиковски, Збигнев
Бредбъри, Рей
Моуът, Фарли
Левит, Карел
Банков, Стефан

Заглавие
Снежната кралица
Есенна светлина
Екипажът на Пандора
Всичко живо е трева
Пътешествието Язон
Избрани разкази
Наемателите
И аз на този свят
Бойци на тихия фронт
Зазоряване
Киноманът
Голямата игра
Вино от глухарчета
Не плачи, вълко!
Мануална терапия - начало
Мануално мускулно тестуване
Костадинов, Краев, То- Ръководство по рефлекторен
доров
мануален масаж
Левит, Карел
Мануална терапия - край
Костадинов
Теми за държавен изпит по
лечебна физкултура
Сборник
Теми за държавен изпит по
лечебен масаж
Стингъл, Милослав
Индианци без томахавки
Верфел, Франц
Верди
Хил, Сюзън
През пролетта на една година
Спространов, Димитър Охридска пролет

четец
Мария Захариева
Антоанета Бобчевска
Георги Радев
Енчо Енчев
Олга Петрова
Енчо Енчев
Антоанета Бобчевска
Иван Иванов
Петър Евангелатов
Енчо Енчев
Белка Белева
Петър Евангелатов
Енчо Енчев
Атанас Николов
Иван Иванов
Георги Герганов
Офелия Лазарова

часа
22
20
4
10
10
8
7
10
26
12
11
10
9
5
26
10
6

Иван Иванов
Димитрина Янкова

5
11

Димитрина Янкова

10

Георги Гоцев
Петър Евангелатов
Антоанета Бобчевска
Енчо Енчев

23
17
7
13

диск
V891F
V892F

Автор
Пасков, Виктор
Кристи, Агата

V892F
V892F
V893F
V894F
V894F
V895F
V895F
V895F
V896F

Уебсли, Оливия
Маркова, Илинда
Оутс, Джойс Карел
Вежинов, Павел
Музил, Роберт
Ефремов, Иван
Турние, Мишел
Хофман, Ота
Ди Браун

V896F
V897F
V897F
V898F
V898F
V898F
V899F
V899F
V899F
V900F
V900F
V901F
V901F

Удхаус, П. Г.
Пиърсън, Ридли
Рибаков, Анатолий
Попова, Марта
Королков, Юрий
Алегрия, Фернандо
Бокован, Джорджо
Цончев, Дончо
Кларк, Мери Хигинс
Незе, Марко
Незе, Марко
Делян, Димитър
Колдуел, Тейлър

V902F

Колдуел, Тейлър

V902F

Кърууд, Джеймс Оливър
Карасимеонов, Александър
Буриан, Карел Владимир
Вежинов, Павел
Хайтов, Николай
ван Хюлик, Робърт
ван Хюлик, Робърт
Ситън, Ърнест Томас
Толстой, Алексей
Сабато, Ернесто
Салгари, Емилио
Елтенбек, Джон

V902F
V903F
V903F
V904F
V904F
V904F
V905F
V905F
V905F
V906F
V906F

Заглавие
Германия - мръсна приказка
Убийство на игрището за
голф
Бадемите цъфтят
Женска история и не съвсем
Тях
Избрани произведения
Три жени
Сърцето на змията
Златната капка
Посетителите
Погребете сърцето ми в Уиндид Ний
Джийвс и търтеите
Жетварят на сърца
Тежък пясък
На сцената и в живота
Червеният оркестър
Лаутаро
Стъпка по стъпка
Звезден прах
Къде са децата
Октопод - 1 и 2
Октопод - 3 и 4
Сериозно за НЛО
Границите на невинността ч. 1
Границите на невинността ч. 2
Дивото куче Казан

четец
Енчо Енчев
Петър Евангелатов

часа
10
6

Белка Белева
Антоанета Бобчевска
Енчо Енчев
Иван Иванов
Сия Христова
Петър Евангелатов
Сия Христова
Сия Христова
Петър Евангелатов

8
5
24
18
5
9
8
7
18

Сия Христова
Татяна Бойко
Енчо Енчев
Белка Белева
Енчо Енчев
Енчо Енчев
Енчо Енчев
Атанас Николов
Милена Филкова
Енчо Енчев
Енчо Енчев
Петър Евангелатов
Милена Филкова

8
14
13
11
10
4
10
9
6
13
10
12
9

Милена Филкова

7

Любен Аврамов

8

Хотел „Планета”

Анелия Стоянова

7

Симфония на живота

Белка Белева

13

Везни
Хайдути
Златното божество
Мотив с върба
Уинипегският вълк
Прекрасната дама
Тунелът
Огнени гори
Анализ на една вина

Енчо Енчев
Кирков, Васил
Петър Евангелатов
Милена Копралева
Надя Кисякова
Петър Дончев
Олга Петрова
Любен Аврамов
Енчо Енчев

10
13
7
5
12
5
5
18
6
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диск
V907F
V907F
V907F
V908F
V908F
V908F
V909F
V909F
V910F
V910F
V911F
V911F
V911F
V912F
V912F
V912F
V913F
V913F
V914F
V914F
V915F
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Автор
Станчев, Стефан
Шолохов, Михаил
Галдос, Бенито Перес
Страшимиров, Антон
Гранин, Даниил
Сименон, Жорж
Книпел, Джон
Дигелман, Валтер Матиас
Купър, Джеймс Фенимор
Станев, Емилиян
Барт, Ищван
Гуро, Ирина
Гогол, Н. В.
Купър, Джеймс Фенимор
Кожухаров, Къню
Перек, Жорж
Божков, Атанас
Мантов, Димитър
Семьонов, Юлиан
Стрейчи, Литън
Купър, Джеймс Фенимор

Заглавие
Майстор Кольо Фичето
Те се сражаваха за Родината
Сарагоса
Съчинения - том 4
Следа все още има
Клопката на Мегре
Абд ел-Кадер
Разходка по езерото

четец
Илиана Димитрова
Маргарита Сомлева
Невена Куманова
Антоанета Бобчевска
Иван Иванов
Атанас Николов
Белка Белева
Офелия Лазарова

часа

Последният мохикан

Румяна Кацарова

17

Търновската царица
Злощастната съдба на престолонаследника Рудолф
Пътят към Рубицел
Тарас Булба
Лоцманът

Невена Куманова
Сия Христова

6
9

Енчо Енчев
Енчо Енчев
Иван Иванов

8
7
17

Александър Стамболийски
Вещите
Борис Христов
Лудите глави
Парола не е нужна
Кралица Виктория
Червеният корсар

Любен Аврамов
Белка Белева
Белка Белева
Петър Евангелатов
Енчо Енчев
Симона Димитрова
Сия Христова

5
4
13
10
12
10
18

9
7
8
15
6
5
18
8

Правила, графици и цени за ползване на
почивните бази на ССБ през 2018 година

Цени за преференциални клиенти
за хотел „Хоризонт” - Обзор
А) Пълен храноден – 30 лв.
- Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна
- 14,00 лв.
- Дете от 6- до 12-годишна възраст
на редовно легло в стая - нощувка 14,00
лв., храна - 14,00 лв.
- Дете над 12-годишна възраст - по
цени за възрастни.
Б) Цените не са валидни за национални, църковни празници, текущи промоции и мероприятия на ССБ.
В) УС дава право на председателя на
ССБ и управителя на хотел „Хоризонт” да
предлагат обекта на свободния туристи-

чески пазар за периода 1.05 - 31.08.2018 г.
В случай че през този период хотел „Хоризонт” има незаети места, те могат да
се предоставят на преференциални клиенти.
Г) Задължава се управителят на хотел „Хоризонт” да осигурява за преференциални клиенти места за настаняване извън почивната база през цитирания
период и да организира изхранването
им в обекта на ССБ.
Д) Задължава се управителят на хотел „Хоризонт” да внесе в целевата сметка всички приходи от наеми без ДДС, постъпили през 2018 г.
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Цени за преференциални клиенти
за ПС „Релакс” - село Шипково
А) Пълен храноден – 30 лв.
Б) Балнеолечебни и рехабилитационни услуги - 30,00 лв., които включват един от трите вида процедури:
- електропроцедури - 10 броя;
- спокойни вани - 6 броя;
- хидромасажни вани - 3 броя.
Комбинацията от ползвани процедури се определя по предписания на лекаря към медицинския център.
Забележка - допълнителни и друг
вид балнеоуслуги се заплащат по ценоразпис.
В) Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна
- 14,00 лв.
Дете от 6- до 12-годишна възраст
на редовно легло в стая - нощувка 14,00
лв., храна - 14,00 лв.
Дете над 12-годишна възраст - по
цени за възрастни.
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Г) Цените не са валидни за национални, църковни празници, текущи промоции и мероприятия на ССБ.
Д) Преференциалните индивидуални и групови клиенти се настаняват
на база утвърден график за периода от
12.06 до 23.09 (активен сезон). Всички членове на групата, организирана от
ССБ или от друго НПО на хора с увреждания, ползват определената преференциална цена.
Е) Една смяна включва 7 нощувки.
ГРАФИК НА СМЕНИТЕ
(активен сезон) за 2018 г.:
І смяна - от 19.06 (вторник) до 25.06
включително;
ІІ смяна - от 26.06 (вторник) до 2.07
включително;
ІІІ смяна - от 3.07 (вторник) до 9.07
включително;

ІV смяна - от 10.07 (вторник) до 16.07
включително;
V смяна - от 17.07 (вторник) до 23.07
включително;
VІ смяна - от 24.07 (вторник) до 30.07
включително;
VІІ смяна - от 31.07 (вторник) до 6.08
включително;
VІІІ смяна - от 7.08 (вторник) до 13.08
включително;
ІХ смяна - от 14.08 (вторник) до 20.08
включително;
Х смяна - от 21.08 (вторник) до 27.08
включително;
ХІ смяна - от 28.08 (вторник) до 3.09
включително;
ХІІ смяна - от 4.09 (вторник) до 10.09
включително;
ХІІІ смяна - от 11.09 (вторник) до
17.09 включително.
Не се допуска намаляване на графика (от 7 дни) по желание на клиента!
Ж) С предимство се ползват при приемането на резервации групи с численост над 40 души или по-големи групи от
даден район, при които се налага икономизиране на транспортните разходи чрез
многократен превоз „пълно - пълно”.
З) Индивидуалните клиенти или малките групи от 10 - 20 човека, желаещи да
почиват в активен сезон, се съобразяват

със заявките по графика на големите
групи и се настаняват от управителя на
базата при наличие на свободни места.
Освобождаването на стаите в деня
на заминаването се извършва до 9.00
часа.
И) За периодите 1 януари - 31 май и
1 октомври - 15 декември времетраенето на организираните почивки се договаря с управителя на базата.
Й) Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползвани услуги.
К) С цел осигуряване на достъпа на
членове на ССБ до социалната услуга
- балнеолечение и рехабилитация съгласно чл. 28, ал. 1 от ППЗИХУ, след договорка с управителя на почивната база
плащането за групи, организирани от РО,
може да бъде извършено както следва:
- На два транша по 50%
- На 100% след получаване на сумата от РДСП.
В тези случаи председателят на РО
(ръководителят на група) подписва декларация по образец 3 пред управителя
на базата, с която се задължава да осигури изплащането на съответната сума в
упоменатия срок.
Л) Хората с друг вид увреждания при
настаняване заплащат 100% от ползваните услуги.
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Цени за преференциални клиенти
за ПС „Поп Харитон” - Дряново
А) Пълен храноден - 30 лв.
Б) Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна
- 14,00 лв.
Дете от 6- до 12-годишна възраст на
редовно легло в стая - нощувка 14,00

лв., храна - 14,00 лв.
Дете над 12-годишна възраст - по
цени за възрастни.
В) Цените не са валидни за национални, църковни празници, текущи промоции и мероприятия на ССБ.

Цените за нощувка, нощувка със закуска и нощувка със закуска и вечеря за преференциални клиенти в почивните бази се
определят със заповед на председателя на ССБ.
Цените, обявявани на свободния туристически пазар, се
съгласуват от управителите на почивните бази с председателя на ССБ и са в зависимост от търсенето и предлагането за
района и сезона.
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Из живота на организациите
Добрич

На многая лета,
приятели!

На 18 декември 20 човека от териториалната организация на сляпо-глухите в
Добрич се събрахме отново в клуб „Детелина”, за да отпразнуваме коледните и
новогодишните празници. Всеки бе донесъл нещо, за да обогати общата трапеза.
Всичко бе от вкусно по-вкусно. В хода на
веселието си направихме равносметка на
изминалата 2017 година. Всички се обединихме около мнението, че тя бе добра
за нас, добруджанци. В спортните празненства, проведени във Варна, грабнахме златната купа по боулинг. Участвахме
в международната конференция „Виж
тишината, чуй светлината”, провела се в
Пловдив. Проведохме двустранна среща
с шуменци, организирахме си различни
инициативи по повод лични и общоградски събития. Животът на организацията
бе интересен и богат. Всеки имаше възможност да се включи съобразно желанията и уменията си.

Говорейки си за всичко това, аз си
мислех – „Какво е Коледа? Коледа е време на смирение, на благодарност към
хората около нас, които ни помагат и закрилят. Те не ни оказват материална, а
духовна подкрепа”.
Както има ден, в който искаме прошка, Коледа е денят, когато се изказва
благодарност към хората и стореното
добро.
Никога не съм възприемала Коледа
единствено като религиозен празник, а
по-скоро като ден на семейството и близостта. Коледа е топлота, уют, обич. Чудесата се случват винаги.
С Коледа идва и надеждата, тъй като
седмица след нея настъпва и Новата година. Нека винаги да вярваме, да бъдем
оптимисти, да обичаме ближния! С Новата година идва и очакване за мир, плодородие, разбирателство и сплотеност!
Живи и здрави, мили приятели! Радваме се, че сме заедно сега и занапред!
На многая лета!
Калинка Ковачева

Пловдив

ГЕОРГИ ХОЛЯНОВ
ОТНОВО ГОСТУВА
В ПЛОВДИВ

По дългогодишна традиция двете
пловдивски териториални организации
отбелязват коледните и новогодишните
празници с тържество в Културния дом
в съюзния жилищен комплекс. И тази година традицията беше спазена.
На 19 декември от 10:30 часа започна дългоочакваното събитие. За втората
половина на този месец времето беше
изключително приятно и доста хора решиха да заменят домашната обстановка
с възможността да се позабавляват, да
чуят нов репертоар, да се срещнат и поговорят с познати и приятели.
С няколко думи председателят на ТО
„Пулпудева” Георги Генов откри празнен-

ството, приветства съюзните членове и
гостите с добре дошли и пожела на всички присъстващи весели коледни празници и здраве, лично щастие, успехи и късмет през новата 2018 година. След това
той даде думата на верните ни приятели
– дечицата от ОДЗ „Щастливо детство”,
които под вещото ръководство на директорката Евгения Попиванова представиха чудесна програма от коледни песни и
стихотворения и обредни танци. Органи25

Из живота на организациите

заторите и гостите от детската градина
си размениха подаръци и благопожелания и си обещаха нови срещи.
Бе организирана и кратка томбола
– наградите бяха осигурени от магазина
на нашата съсъдбеничка Яна Цветкова. След това с няколко изпълнения се
представи съставът „Тракийски цвят”,
като неговият ръководител Марин Маринов беше поканил гайдар – младо момче
с нарушено зрение, студент в пловдивската музикална академия.

Черешката на тортата обаче бяха изпълненията на вокална група „Феникс”
от София под ръководството на известния не само в нашите среди композитор
Георги Холянов. Преди три години той
също гостува в Пловдив – повод тогава беше представянето на книгата му
„Пансионът”. Холянов сподели, че винаги идва в нашия град с най-голямо удо26

волствие, защото тук, макар и отдавна, е
живял и работил и има много приятели и
прекрасни спомени. Макар и в намален
състав – все пак беше вторник, работен
ден – със своите изпълнения дамите от
групата, при които се включи и нашата
Петя Алексиева, показаха своето майсторство и заслужиха непринудените
аплодисменти на публиката. Озвучението беше във вещите ръце на Джеваатин
Мустафа и беше своеобразен Рождественски подарък от сдружение „БГАсист”.
След концерта на приятелски разговор
в близкото заведение, известно на пловдивските слепи като „При бай Стоян”,
поприказвахме с нашите гости от София
за работата, за бъдещите ни планове и
въобще за нещата от живота.
Георги Генов
Снимки - Саня Генова

Из живота на организациите

СЪСТАВ „ТРАКИЙСКИ ЦВЯТ” ПРЕЗ 2017
ГОДИНА – РАВНОСМЕТКА НА ИЗМИНАТИЯ ПЪТ

По едни или други причини броят на
участниците в смесения състав за автентичен и обработен фолклор „Тракийски цвят” към РО на слепите – Пловдив
през последните години намаля. Въпреки това, самодейците продължават да
работят. Събираме се редовно и с помощта на своя ръководител Марин Маринов учим нови песни и продължаваме
напред. Щастливи сме, когато трудът ни
бъде оценен.
През юни в Смолян на Балканския
фестивал за хора с увреждания съставът ни завоюва златен медал. През юли
в Перник на Международния фестивал
за хора с увреждания бяхме удостоени с
плакет. Плакет ни беше връчен и на фестивала „Богородична стъпка” в Старозагорски минерални бани, а на пенсионерския фестивал в Пловдив заехме трето
място. Редовно по различни поводи сме
канени за участия в мероприятия и съ-

бития, провеждани във Военния клуб.
Публиката винаги ни посреща топло,
аплодирайки нашето изкуство.
Благодарни сме на ръководството на
пловдивската регионална организация
за подкрепата, която ни оказва. Пожелавам на всички колеги една успешна и
плодотворна 2018 година!
Ася Бурова
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Из живота на организациите
Силистра

На 12 декември 2017 г. в навечерието на Коледа Управителният съвет на
Регионална организация - Силистра проведе благотворителен базар от изработени сувенири и кулинарни изкушения,
средствата от който ще бъдат дарени за
пострадалите от пътния инцидент край
село Микре.
Мероприятието беше подкрепено от
областния координатор на ПП „ГЕРБ”
Тодор Тодоров, както и от общинския ръководител и председател на Общински
съвет - Силистра д-р Мария Димитрова, зам. областния управител г-н Стоян
Бонев и PR-а на областната управа г-н
Йордан Георгиев. Те направиха дарение
от името на ПП „ГЕРБ”, както и лични парични дарения. Г-н Бонев поднесе поздравителен адрес от името на областния
управител г-н Ивелин Статев. Председателят на регионалната ни организация
- г-жа Петранка Стоянова, благодари на
всички присъстващи за участието и съпричастността към добрата кауза.
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Русе
Териториалната организация на слепите в Русе организира на 7 декември
коледно и новогодишно тържество в бар
„Възраждане”. Гости на събитието бяха
дами от Лайънс клуб „Сексагинта Приста”.
С едноминутно мълчание беше почетена
паметта на загиналите в автомобилната
катастрофа наши приятели от Перник.

Председателите на териториалната
и регионалната организация Красимир
Петров и Росица Маринова поздравиха
присъстващите и им пожелаха весели
коледни и новогодишни празници. Дамите от Лайънс клуба също поздравиха
присъстващите. Г-жа Маринова благодари на дамите за помощта. Организирана
беше благотворителна томбола, средствата от която ще бъдат дарени на пострадалите в катастрофата.
n n n
На 14 и 15 декември 2017 година РО
на ССБ Русе раздаде 150 пакета с хранителни продукти и други дарения на социално слаби, самотно живеещи, семейства,
в които и двамата съпрузи са незрящи, и
съюзни членове с деца. От сърце благодарим на всички дарители за помощта,
благодарение на която в навечерието на
коледните и новогодишните празници успяхме да зарадваме нашите хора.
n n n
РО на ССБ Русе организира на 18 декември семинар, на който присъстваха
членовете на РУС, РКС, председателите
и сътрудниците на териториалните организации в Русе, Разград, Кубрат, Исперих
и Бяла. На семинара отчетохме свършеното през тази година и набелязахме основните насоки на работа през следващата 2018 година. Пожелахме си весели
празници и по-успешна Нова година.

Пантеонът

През месец септември на миналата
2017 година имах щастието да посетя
Париж. Там моята дъщеря Дарина ме
разведе заедно с племенника ми Иван и
ни запозна с най-известните паметници
на културата.
За мен беше голямо щастие да обиколя най-посещаваните от хора от цял
свят обекти.
Навсякъде бях посрещнат с уважение. По тази причина искам да споделя с
вас моите впечатления.
Поздравявам ви с настъпилата 2018
година, като ви желая преди всичко
здраве и възможност също да посетите
Франция и местата, които аз посетих!
С материалите, които изпращам до
списанието, искам да ви направя съпричастни и да направим заедно една мислена екскурзия дотам.
С безкрайно вълнение застанах до
саркофага на Луи Брайл, който е в Пантеона между саркофазите на Виктор Юго
и Александър Дюма. Роден на 4 януари
1809 г. и починал от туберкулоза само на
43 години на 6 януари 1852 година. През
1952 г. във връзка със 100-годишнината
от смъртта му тялото му е препогреба-

но в знак на признателност в Пантеона в
Париж. Имам снимка на това свято място, както и пред сградата на Пантеона, и
вътре до махалото на Фуко, което показва движението на Земята.
Затова Пантеонът е първото място,
където искам да ви заведа.
Пантеонът е гробница на известни
личности, намираща се в сърцето на
Латинския квартал в Париж на възвишението Свети Женвиев.
Мнозина от най-влиятелните личности във Франция са намерили последен
покой в тази огромна сграда. Сред погребаните са Волтер, Рене Декарт, Жан-Жак
Русо, Жозеф Луи Лагранж, Виктор Юго,
Лазар Карно, Мари Франсоа, Сади Карно, Емил Зола, Луи Брайл, Пиер Кюри,
Мария Кюри, Александър Дюма-баща.
Построена за църква в чест на свети
Женвиев, по време на Френската революция сградата е превърната в светски
храм в прослава на влиятелните французи, погребани в криптата.
Изграден в периода 1757 - 1790 година, Пантеонът е ранен образец на
неокласическата архитектура с фасада
като на първоначалния Пантеон в Рим
и просторен интериор във формата на
гръцки кръст. Елипсовидният купол е
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оказал влияние върху проекта за сградата на американския Капитолий.
Тук може да се види и така нареченото „Махало на Фуко”, поставено през
1851 г. Махалото представлява 27-килограмова сфера, която е закачена на стоманено въже, дълго 67 метра. На дъното на сферата има метален шип, който
очертава движението на махалото по посипания с пясък под.
През 1744 г. тежко болният Луи XV
дава обет, ако оздравее, да построи
храм в чест на свети Женвиев.
Строителството продължава от 1758
до 1789 година, но с идването на Великата Френска революция новото правителство анулира всички кралски заповеди и разпоредби.
Вместо църква е построен Пантеонът - Храм на Славата, в който да се
отдава признателност на велики хора,
намерили тук вечен покой.
Дечко Гарбатулов
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Книги, издадени на брайл през 2017 година в
Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928”

Брейтуейт, Е. Р.:
“На учителя с любов” (роман) - 4 т. (К.)
Гилбърт, Елизабет:
“Кажи “Да” - 6 т.
“Доклади за Петко Стайнов” - 1 т.
Книстер:
“Лили Чудото в Дивия див Запад” - 1 т.
“Лили Чудото взривява цирка” - 1 т.
“Лили Чудото в страната
на динозаврите” - 1 т.
“Лили Чудото в търсене на изгубеното
съкровище” - 1 т.
“Лили Чудото
във футболна треска” - 1 т.
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“Лили Чудото, драконът

Кундера, Милан:

и магическата книга” - 1 т.

“Книга за смеха и забравата” - 5 т.

“Лили Чудото забърква хаос в клас.
Лили Чудото съживява
приказни герои” - 1 т.

“Смешни любови” - 4 т.

“Лили Чудото и вампирът с клатещия
се зъб. Лили Чудото в замъка на граф
Дракула” - 1 т.
“Лили Чудото и коледната магия” - 1 т.
“Лили Чудото и магическият меч” - 1 т.
“Лили Чудото и невероятното индианско
приключение” - 1 т.
“Лили Чудото и рицарят на пътешествие
във времето. Лили Чудото празнува
рожден ден” - 1 т.
“Лили Чудото и
страхливият викинг” - 1 т.
“Лили Чудото и тайната на изгубения
подводен свят” - 1 т.
“Лили Чудото и тайната
на мумията” - 1 т.
“Лили Чудото отива на Луната” - 1 т.
“Лили Чудото при пиратите” - 1 т.

Славов, Недялко:
“Камбаната” (роман) - 3 т.
Сотиров, Ангел:
“За българските бежанци от Караклисе
и за техния говор” - 2 т.
“Силуети в здрача” - 4 т.
Съставител - игумения Валентина
Друмева:
“Съвременни чудеса. Образи на
благочестие и святост от съвременна
България” - 1 т.
Съставител - Каменска-Донкова,
Румяна:
“Ръководство за инсталиране и работа с
брайлов дисплей” - 2 т.
Узунов, Димо:

“Лили Чудото става детектив” - 1 т.

“Път към Зографските светии” (сборна
книжица) - 2 т.

Константинов, Георги:

Янев, Иван:

“Туфо рижият пират”
(роман за деца) - 4 т.

“По първи петли” (исторически,
политически и други (разни) мисли) - 2 т.
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