ВАКАНЦИЯ Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор

Цени за членове на ССБ, в това число за техните семейства и придружители и цени за служители в
системата на ССБ и техните семейства:
База:
Цени на нощувка за периода от 1 май до 30 юни и от 1 септември до 30 октомври:
Възрастни работещи – 6.60 лв.
Неработещи – 5.50 лв.
Деца на работещи – 3.30 лв.
Деца на неработещи – 2.80 лв.
Цени на нощувка за периода от 1 юли до 1 септември:
Възрастни работещи – 9 лв.
Неработещи - 7.50 лв.
Деца на работещи – 4.50 лв.
Деца на неработещи - 3.80 лв.
Бунгала:
Цени на нощувка за периода от 1 май до 30 юни:
Възрастни работещи – 5.60 лв.
Неработещи - 4.70 лв.
Деца на работещи – 2.80 лв.
Деца на неработещи 2.40 лв.
Цени на нощувка за периода от 1 юли до 31 август:
Възрастни работещи – 7 лв.
Неработещи – 5.80 лв.
Деца на работещи – 3.50 лв.
Деца на неработещи – 2.90 лв.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ За по-голяма самостоятелност

Официално отвори врати първото училище за кучета-водачи на слепи у нас.
От няколко години голямата амбиция на фондация "Очи на четири лапи" и нейната председателка
Албена Алексиева е създаването на българско училище за кучета-водачи. Стремежът на г-жа
Алексиева бе незрящите хора в България да получават своите "очи на четири лапи" безвъзмездно.
Благодарение на нейната целеустременост и безрезервната финансова подкрепа на мобилния оператор
"М-тел", желаното се превърна в реалност.
На 26 април българското училище за кучета-водачи официално отвори врати. На откриването, като
официален гост, присъства кметът на София Бойко Борисов. В приветствието си, той потвърди
ангажираността на Софийската общинска администрация с проблемите на хората с увреждания и
по-специално на незрящите.
Официален гост на тържеството беше и главният изпълнителен директор на "М-тел" г-н Йозеф
Винацер, който подчерта, че въпреки помощта на компанията, всичко, което е постигнато е
благодарение на амбицията на Албена Алексиева. Той също така увери присъстващите, че за "М-тел",
това е един дългосрочен проект, чиято цел е да облекчи ежедневието на много незрящи български
граждани.
Заедно с кмета Борисов, г-н Винацер стана кръстник на първите четири възпитаника на училището,
чието дипломиране предстои на есен.
Гостите на тържеството имаха възможност да наблюдават на полигона демонстрация на придобитите
умения от възпитаник на училището, заедно с неговия треньор Мартина Маринова.
Новото училище отговаря на всички необходими условия за качествено обучение на кучета-водачи на
слепи. Наскоро ремонтираната сграда разполага със стаи за възпитаниците на училището, в които те да
живеят известно време с бъдещите си стопани. Тук се помещават и отделна стая за новородените
кученца, лекционна зала, столова, както и няколко кабинета.
Одобрените да получат своето куче-водач, според първоначалната идея на проекта, го получават
срещу символичната сума от един български лев. По думите на Албена, кучето-водач компенсира
около 80 процента от самостоятелността на слепия човек. По този начин той добива една от
неизменните си свободи - свободата да се придвижва самостоятелно.
Първите две обучени кучета, вече година и половина са при своите стопани в Пловдив и Харманли и
са сформирали с тях отлични тандеми.

МАРИНА ПЕТКОВА
Организационен отчет на ССБ за 2006

Ръководствата на регионалните организации изпратиха в срок организационните отчети за 2006 г.
Предстои актуализация на рамката от данни в отчета, предвид съгласуване с новоприетия Устав.
Следва да се допълнят, отпаднат или изменят някои от съществуващите разпоредби, които досега са
имали значение и са използвани по различни поводи.
Тук ще посоча само някои от получените резултати в сборния организационен отчет, които считам, че
биха представлявали интерес и показват общата картина за състоянието и дейностите на Съюза на
слепите.
В края на 2006 г. общият числен състав на ССБ е 19 052 души, в това число – 6 зрящи. Има известен
спад за сравнение в края на 2005 г. съюзните членове са били 19 254.
През 2006 г. са приети 1 652 - ма нови съюзни членове, като в това число няма приети от квотата на
зрящите.
През годината напусналите Съюза са общо 1 901. За съжаление, значителна е цифрата на напусналите
житейския си път – 1 437, като починалите през 2005 г. са 1092.
Прекратили членството в ССБ, основно по причина отнемане на регламентирания в Устава процент на
загубена работоспособност, са 390.
От общия числен състав – 19 052, със загубена работоспособност над 90 процента са 14 227, а от 71 до
90 процента са 4 819.
Дамският състав на членуващите в ССБ е малко по-голям от мъжкото съсловие, като съответно са
регистирирани 9 997 жени включително 4 зрящи и 9 055 мъже, в това число двама зрящи.
По възраст съюзните членове се разпределят така:
До 30 години са 823, до 60 г. 5818 в това число зрящи четирима, над 60 г. 12 411 в това число зрящи
двама. По образователен ценз данните показват следното:
С начално образование съюзните членове са 3 505, с основно са 8 596, със средно са 5 604, с
полувисше /колеж/ са 516, с висше образование - 831 включително шестима зрящи.
Заетите с трудова дейност съюзни членове всичко са 595. Работещите само в съюзните предприятия и
филиали са 205 включително зрящи – двама, а в организационните звена работят 41. Работещите извън
системата на ССБ са 309, в това число един зрящ.
В областта на социалната дейност ще посоча данни за парично подпомогнатите.
През отчетната година от ССБ финансово подпомогнатите са 1732, а подпомогнатите натурално са
8442. Нуждаещите се от жилища съюзни членове са 81, като от тях семейни са 35, а несемейни са 46.
В областта на рехабилитационната дейност насочените към НЦР гр. Пловдив. през отчетната година са
55, а преминалите курсове в дневните центрове са 256 съюзни членове.
Съюзни членове с компютърни умения са 397 включително четирима зрящи, а владеещите брайлово
писмо са 677.
През отчетната година 21 съюзни членове се обучават в средни учебни заведения, а във висши – 133.
Читателите на фонобиблиотеките и пунктовете към тях през годината са 604. Включените в
художествената самодейност са 291, а изнесените концерти са 177, от тях в системата на ССБ са 47, а
извън нея– 130.
Активно спортуващите в отделните видове спортове са 243. През отчетната година са проведени 66
спортни състезания.
В областта на контролната дейност през отчетната година са извършени 9 проверки на РИС и 55 на ИС
на ТСО, което идва да покаже, че е бил занижен превантивният контрол от някои регионални
контролни съвети.
Считам, че ще представлява интерес да посоча поредността на шестнадесетте регионални организации,
според числения им състав, както и процентното намаление или увеличение през отчетната 2006 г.
1. Пловдив - 2949, увеличение – 1.58%. 2. София – 2253, намаление – 9.74%. 3. Монтана – 1936,
увеличение – 4. 25%. 4. Ст. Загора – 1697, увеличение – 0.17%. 5. Варна – 1619, намаление 0.98%. 6.
Плевен – 1615, увеличение – 2.9%. 7. Дряново – 1259, намаление 4.19%. 8. Сливен – 1217, увеличение
– 0.41%. 9. Смолян – 770, увеличение – 4.19%. 10. Бургас – 752, намаление – 2.84%. 11. Шумен – 739,
намаление – 0.81%. 12. Русе – 602, намаление 6.38%. 13. Кърджали - 490, намаление – 0.41%. 14.
Кюстендил – 466, намаление – 4.7%. 15. Благоевград – 396, увеличение – 1.28%. 16. Силистра – 294,

увеличение – 1.38%.

Живка ПАВЛОВА В Управителния съвет на ССБ

В този период от годината обикновено членовете на съвета се занимават предимно с подготовка на
материали за предстоящото заседание на Общото събрание на пълномощниците и с обсъждане и
приемане на отчетите за дейността на организацията и различните нейни структурни подразделения.
Първа точка от дневния ред на това заседание бе обсъждане и приемане на отчета на "РЕЛАКСТУР
ССБ" ЕООД за 2006 г.

По тази точка членовете на Управителния съвет обсъдиха дейността на дружеството за миналата
година.
В хода на дебата особено място зае разискването за състоянието и перспективите на
рехабилитационните бази на ССБ в Дряново и Шипково. Известно е, че и двете бази понастоящем са в
ремонт и не приемат почиващи. По този пункт председателят Долапчиев поясни, че ремонтът на базата
в Шипково се финансира от Социалния инвестиционен фонд. Можем да се надяваме, че той няма да се
проточи повече от предвиденото време, т.е. ще успеем да го завършим в рамките на тази година. Що се
отнася до Дряново там са ни нужни още около 300 хиляди лева за довършване на ремонта. Трябва да се
положат сериозни усилия за осигуряването на тези средства.
Дина Желева предложи да се направят необходимите постъпки базата в Дряново да получи статут на
санаториум, за да може съюзните членове, които ще почиват в нея да се ползват от преференциите,
които се предоставят по линията на социалното подпомагане при условията на почивка в санаториум.
В хода на обсъждането стана ясно, че това не може да стане, защото няма никакъв начин да се
изпълнят изискващите се от закона условия за получаване на статут на санаториум за базата в
Дряново.
Управителният съвет утвърди цените за почивка през тази година в хотел “Хоризонт” в Обзор за
съюзни членове и работещи в ССБ, както и цените за външни клиенти.
След тази размяна на становища относно състоянието и перспективите на базите отчетът бе приет.
В почивките между заседанията успях да проведа и кратък разговор с г-н Тошко Николов – управител
на хотел “Хоризонт” в Обзор:
- Кога ще се открие туристическият сезон през тази година?
- В Обзор сезонът обикновено започва на първи юни. Така ще бъде и сега.
За началото на тазгодишния сезон имахме заявка от Румънския съюз на слепите, но в последния
момент те се отказаха. Така че сега през юни ще има достатъчно свободни места за наши съюзни
членове. Вече от края на юни до 27 – 28-и август ще почиват деца от бившия Съветски съюз. Те
запълват почти целия капацитет на базата .
След това от началото на септември ще приемем ученици от Софийското училище за деца с нарушено
зрение, също така и други хора, така че до 15-20 септември ще имаме почиващи.
- Какво ново в хотел “Хоризонт” през този сезон?
- Знаете, че през миналата година направихме сериозни подобрения на първия етаж на базата.
Продължаваме това и през тази година, като сега ремонтираме и обновяваме вече втория етаж. Това
означава: поставяне на PVC дограма, подмяна на елинсталацията, шпакловка, боядисване и поставяне
на теракотени плочки на пода.
- Ще завършите ли ремонтните работи до началото на сезона?
- Поне досега работата върви добре и се надявам спокойно да влезем в график, което означава, че
най-късно до края на май всички ремонтни работи ще бъдат завършени и ще бъдем готови да се
посветим изцяло на нашите гости.
След това на дневен ред бяха поставени отчетите за дейността и за финансовата дейност на “УСПЕХ
ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД за 2006 г.
Както обикновено обсъждането на тази проблематика на съюза ангажира много внимание от страна на
членовете на Управителния съвет. И през миналата година финансовите резултати на холдинга са
положителни, но това не може да бъде основание за самоуспокоение на ръководството, защото
трудностите и проблемите, които стоят пред нашата стопанска дейност по никакъв начин не са станали
по-малко.
Предлагаме на Вашето внимание само някои от най-обобщените данни за работата на холдинга:
Финансови резултати на “УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД за 2006 г.:
Общ финансов резултат - печалба 429 000 лв.
Дряново - печалба 160 000 лв.
Пловдив - печалба 7 000 лв.
Варна - печалба 217 000 лв.
София - загуба 43 000 лв.
Русе - печалба 31 000 лв.
Шумен - печалба 17 000 лв.

Сливен - загуба 23 000 лв.
Плевен - печалба 44 000 лв.
Стара Загора - загуба 55 000 лв.
Централа - печалба 74 000 лв.
Заедно с приемане на отчетите за дейността и за финансовата дейност на „Успех” членовете на
Управителния съвет изслушаха и доклада от одиторската проверка на дружеството. Заключителното
становище на одиторите е следното:
„Одиторската проверка удостоверява, че финансовият отчет представя достоверно във всички
съществени аспекти финансовото състояние на „УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД към 31 декември
2006 г., както по отношение на финансовите резултати от дейността, така и за движението на
паричните потоци през годината. Отчетът на „УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД е изготвен в
съответствие с действащото национално законодателство.
Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени в счетоводния отчет.”
Нямаше сериозни дискусии по отношение на отчета на Съюза на слепите.
Финансовият резултат на организацията за отчетната 2006 г. е:
Печалба 156 214 лв. В това число резултати от регламентирана дейност – печалба 157 737 лв. И
финансов резултат от стопанска дейност – загуба 1 522 лв.
И в този случай одиторската проверка удостоверява, че финансовият отчет представя достоверно във
всички съществени аспекти финансовото състояние на Съюза на слепите в България към 31 декември
2006 г., както по отношение на финансовите резултати от дейността, така и за движението на
паричните потоци за годината. Отчетът на Съюза на слепите в България е изготвен в съответствие с
действащото национално законодателство.
Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите отразени в счетоводния отчет.
В изпълнение на произтичащите им от закона и устава на ССБ задължения членовете на Управителния
съвет приеха и проект за бюджет на организацията, който да бъде предложен за окончателно
утвърждаване от предстоящото заседание на Общото събрание на пълномощниците.
Цялата сума на бюджетните средства на ССБ възлиза общо на 1 206 472 лв. Тези средства трябва да
бъдат получени от следните източници:
Субсидия от държавния бюджет – 485 000 лв.
Приходи от членски внос – 37 962 лв.
Приходи от наеми в регионалните организации – 64 332 лв.
Приходи от дарения и съвместна дейност отчетени от регионалните организации – 66 904 лв.
Приходи от наеми в ССБ – 210 000 лв.
Приходи от наеми от “УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД – 272 687 лв.
Приходи от консумативи – 24 000 лв.
Налични парични средства в регионалните организации към 1 януари 2007 г. – 45 587 лв.
Както всяка година и сега беше обсъдена работата по реализиране на Интеграционната програма за
лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90% във връзка с член 52 от правилника за
прилагане на Закона за интеграцията на хората с увреждания.
Членовете на Управителния съвет решиха заявките за използваните часове на придружител от страна
на съюзните членове да бъдат предадени в регионалните организации на ССБ не по-късно от 30 юни.
Решено бе правоимащите съюзни членове да подадат декларации за по десет часа, а след това в
зависимост от окончателната сума, която ще бъде предоставена от Агенцията за хората с увреждания и
броя на получените заявки, ще бъде взето решение точно по колко часа да бъдат изплатени на
подалите заявка съюзни членове.
И на това заседание на Управителния съвет бяха разгледани няколко предложения за удостояване със
съюзни отличия. По предложение на регионалните организации на ССБ в Пловдив и Варна
Управителният съвет реши да награди със Златна значка Величка Кърпарова. Със сребърни значки
бяха удостоени още Величко Павлов и Стоянка Тодорова от Пловдив и Николай Докторов и Теодора
Манева – ръководители на художествени състави от Варна.
В изпълнение на програмата приета от петнайсетото общо събрание на пълномощниците на ССБ,
членовете на Управителния съвет приеха конкретизирана програма с готови мероприятия за дейността
на ССБ за периода 2007 - 2008 г.

В тази програма се определят най-близките задачи и най-важните дейности, върху които Съюзът на
слепите в България трябва да съсредоточи усилията си през следващите месеци на тази и следващата
година.
По отношение на ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ НА ССБ, като една от най-важните дейности на
организацията в програмата се предвижда следното:
1. Представители на ССБ активно да участват в работата на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания към МС и работните групи към него за преглед на законодателството, отнасящо
се до хората с увреждания.
2. Да се работи за създаване на медийна стратегия за популяризиране на дейността на ССБ с цел
промяна на отношението на обществото към проблемите и правата на хората със зрителни увреждания.
3. Да се извърши актуализация и издаде сборник с вътрешно съюзните нормативни документи, който
да се качи на интернет страницата на ССБ и да се разпространи сред актива на ССБ.
В раздела за ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА се предвиждат следните
мероприятия:
1. Да се осигуряват подходящи условия и финансов ресурс за организиране и провеждане на общото
събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ и отчетните събрания на ТСО.
2. Да се приеме Програма за управление на човешките ресурси в системата на ССБ в срок до 2008 г.
3. Да се формират комисии по: организационната дейност, стопанската дейност и по управление и
стопанисване на съюзната собственост към УС на ССБ. Комисиите да провеждат заседания по дневен
ред определен от УС на ССБ.
РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.Да се работи за изграждането на необходимата материална база и се осигури подходящо оборудване
за провеждане на качествен процес за професионално обучение, увеличаване на обема на предлаганите
услуги, реализиране на проекти за квалификация и преквалификация на слепите, разширяване на
списъка от професии, разработване на програми за професионална преквалификация и провеждане на
курсове за реализиране на зрително затруднените лица на пазара на труда.
2. Да се работи за задоволяване на нуждите на хората със зрителни увреждания с помощно -технически
средства и предоставянето им при изгодни ценови условия.
3. Ръководството на ССБ и НЦРС да оказват помощ и съдействие на ръководствата на РСО за
разкриване на дневни рехабилитационни центрове.
ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО - ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
1. Да се организират национални спортни състезания по голбал, шахмат (отборно), лека атлетика ,
спортен риболов и др.
2. ССБ, съвместно с българската параолимпийска федерация и други партньори, да вземе участие в
организирането на международен турнир по голбал за купата "България".
3. Националният отбор по голбал да участва на Европейското първенство по голбал.
4. Представител на ССБ да вземе участие на Европейското първенство по шахмат.
5. Регионалните съюзни организации да осигуряват средства за финансиране на участието на
художествено творчески състави в регионални и национални форуми.
6. Да се организира годишният абонамент за 2007 и 2008 година на CD за:
художествена литература
списанията "Зари", "Знание", "Съвременност", "Литературен калейдоскоп" и "Домашен съветник".
7. Да се издаде на CD колекцията за деца - "Библиотека за ученика".
В областта на СОЦИАЛНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИТЕ УСЛУГИ И СОЦИАЛНОТО
ПОДПОМАГАНЕ се предвижда:
1. Да се търсят трайни източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове.

2. Да се оказва помощ на съюзните членове при: попълване на необходимите документи за отпускане
на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни задължения,
контакти с лични лекари и др.
3. ССБ съвместно с Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряването на средства
за изплащане на целеви помощи за придружител за 2007 г.
ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА
ДЕЙНОСТ
1. Представителите на ССБ да участват в заседания на Борда на ЕС и комисиите към него, на
европейския форум на жените и Генералната асамблея на ССЕ.
2. Представител на ССБ да участва в заседанията на Балканския консултативен съвет.
3. По линията на двустранното сътрудничество да се обменят посещения с Националните организации
на слепите в Русия, Румъния, Гърция, Чехия, Швеция и др.
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНО ИМУЩЕСТВО
1. Да се изготви и обсъди от УС на ССБ гъвкав модел за по-доходоносно експлоатиране на
имуществото на ССБ, включващ рентиране на атрактивни налични фондове, продажба на
безперспективни за ползване обекти и инвестиционни схеми с цел придобиване на ново имущество.
2. Да се обсъди стратегия за стопанисването на производствено - жилищните комплекси.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА "УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД
1. Да се разработят програми за развитието на трите основни производстваелектроинсталационни изделия, метален амбалаж и филтри.
2. Да се приеме програма за дейността на Развойна база - Русе през периода 2007 – 2008 г.
"РЕЛАКСТУР ССБ" ЕООД
1. Да се довърши започнатият ремонт на Рехабилитационна база - Шипково и на хотел "Хоризонт" Обзор.
С приемането на тази програма дневният ред на заседанието беше изчерпан и то бе закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Продължение на историята с продължение или година и
половина изгубено време

София

Тази история не започна сега. Тя не започна и на 7 февруари миналата година. Тази история е от преди
година и половина и началото й бе поставено на 8 октомври 2005 г.
От предния брой на списание "Зари" читателите узнаха за извънредното заседание на РУС София, на
което бе взето решение за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
пълномощниците от района с единствена точка от дневния ред - избор на председател на РСО.
Това извънредно заседание, или както сме свикнали да го наричаме – конференцията, се проведе на 22
април. Водещ бе Живка Павлова, а от 92-ма пълномощника се явиха и бяха регистрирани 69. Въпреки
взетото решение, дневният ред бе увеличен от една на три точки. Освен изборът на председател, към
него впоследствие бяха добавени и изборът на пълномощник за общото събрание на ССБ, на мястото
на оттеглилия се Боян Чонос и избор на член на РУС, за попълване на бройката. В крайна сметка
последната точка отпадна, тъй като временно изпълняващият длъжността председател на РСО Надя
Томбушева не се оттегли от Управителния съвет на организацията, с което донякъде изненада
неприятно някои от членовете му.
Преди провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на пълномощниците от район
София, на събрание на председателите на ТСО е било взето решение всички те да се обединят около
кандидатурата на Асен Алтънов за председател на организацията, избран е и водещ на конференцията.
Това бе доведено до знанието на пълномощниците и предизвика въпроса защо изобщо са се събрали,
щом като всичко е било предварително решено. След като и Томбушева призова пълномощниците да
гласуват за Живка Павлова, защото такава е директивата, възможността да се дават други предложения
за водещ на заседанието практически бе отнета. Когато водещият пое функциите си, пълномощниците
пристъпиха към своята работа по гореспоменатия дневен ред на заседанието, предварително огласен с
обява, залепена в клуба на ул. "Цар Симеон", където се помещават по-голямата част от ТСО.
Ненадейно, обаче, пълномощникът Гето Велков, който е уважаван и дългогодишен член на
организацията, си позволи да наруши сценария, като поиска някои разяснения около проблемите в
структурата и причините довели до свикването на настоящото заседание. Той настоя пълномощниците
да получат разясненията преди гласуването на дневния ред. Това предизвика реакцията и на други
пълномощници като Георги Минчев, който директно заяви, че присъства на едно фелдфебелско
събрание: "Извинявайте, аз съм един мислещ човек и когато съм си направил труда в този почивен ден
да уважа събранието, аз искам да знам защо сме тук.".
Обяснения бяха дадени. Като водещ на заседанието започна Живка Павлова. Тя направи ретроспекция
на последната година от работата на РУС, припомни заседанието му от 7 февруари 2006 г., когато бе
освободен Боян Чонос и на негово място бе избрана за временно изпълняващ длъжността председател
на РСО Надя Томбушева. Павлова подчерта, че още тогава е препоръчала на РУС да вземе решение за
провеждане на извънредна конференция, но не е била подкрепена. Като свой основен аргумент
водещата изтъкна факта, че в момента Томбушева е временно изпълняваща длъжността и именно това
налага избирането на председател на организацията от Общото събрание на пълномощниците от
региона. Следващото основание се оказаха разногласията в РУС. За тях стана дума на заседанието му
от месец март.
На пълномощниците не бе разяснено, че при избирането на Надя Томбушева за временно изпълняващ
длъжността председател на РСО, все още бе в сила старият устав на ССБ, в който не беше предвиден
срок за свикване на извънредна конференция при предсрочно освобождаване на редовно избран
председател. Според сега действащия устав, приет от 15-ото общо събрание на пълномощниците на
ССБ през юли 2006 г., определеният срок за провеждане на извънредна конференция е до 6 месеца
след предсрочното прекратяване на мандата.
По настояване на голяма част от пълномощниците бе прочетен докладът на РКС, след извършена
проверка по писмен сигнал до Контролния съвет на ССБ от Петър Йосифов за съществени нарушения
в работата от страна на председателя на РСО. Този доклад бе прочетен и на извънредното заседание на
РУС на 7 март. Читателите вероятно си спомнят, че обект на този доклад са закупени
светлоотразители, дарени кашони с кроасани и бейкроуз, които на всичкото отгоре са с 12 в повече,

липса на достатъчно огласяване на информация за сергии, които "Общински пазари" отдават за
безвъзмездно ползване на наши членове, несъобразяване с решение на РУС за сключване на договор с
наемател на барчето в клуба на ТСО Люлин и, въпреки високия наем, упрек в нелоялност към
кандидат-наемателите с по-неизгодната за организацията оферта. В документа не е пропуснат и
отказът на Томбушева да назначи на работа съюзен член по съвместен проект с бюрото по труда.
Изглежда съставителите на този пародиен доклад са стигнали в популизма си дотам, че не са се
поинтересували в състояние ли е човек с втора група инвалидност по зрение да извършва работата на
координатор, който да оформя трудови книжки, да извършва счетоводна работа и да пише отчети.
Разбира се, няма нищо по-хубаво от това, нашата организация да осигурява работа на членовете си, но
не бива да се изпада в положение, в което тази работа да е физически неизпълнима от човек със
зрителни проблеми.
В доклада си РКС прави изводите, че председателят на РСО не спазва разпоредбите, касаещи
финансовата дисциплина, не спазва устава на ССБ, както не спазва решенията на РУС "или ги
заобикаля". Смешно е, че пак в доклада се казва, че съществуват брожения и недоволство от факта, че
Томбушева заема длъжността, благодарение на избора на един тесен кръг хора, а не на Общото
събрание на пълномощниците. Та нали преди година, на 7 февруари 2006 г., същият този тесен кръг
хора, включително и докладчиците от РКС, пееха дитирамби за Надя Томбушева - колко е способна,
неотразима и как ще поведе стадото с мир и любов.
На 7 март тази година историята се повтори, само че с обратен знак. В нападките си към
председателката някои от членовете на РУС стигнаха до изрази и квалификации, достойни за някое
махленско сборище.
След изчитането на доклада на РКС, Надя Томбушева се изказа, като даде разяснения по всеки един
пункт от отправените й в него обвинения. За прословутите светлоотразители средствата са събирани от
съюзни членове, желаещи да си закупят такива. Списъците на желаещите са съставяни в
териториалните организации, където са събирани и парите на хората. Събраната сума е преведена на
фирмата производител от г-жа Томбушева, но фактурата за наложен платеж не е осчетоводена, защото
това не са средства на организациите. Няма да коментирам защо кашоните с кроасани и бейкроуз,
получени като дарение са се оказали с 12 повече от посочените в акта за дарение. Тези допълнителни
кашони и сега са складирани в сградата на ССБ и никой не ги е разпродавал. Томбушева заяви, че е
материално осигурена и поемайки председателския пост е имала за цел да работи, да помага и да бъде
полезна, а не да се облагодетелства. Тя недвусмислено подчерта, че това са скалъпени обвинения и че
истината е, че изглежда не е удобна на някого, защото не си мълчи, не си затваря очите пред очевидни
неща и не е послушна. Тя попита защо не се отчита това, че е уредила спонсорски средства за
благоустрояването на клуба на ул. "Цар Симеон", защо риболовни принадлежности на стойност около
2000 лв., получени от спонсори, се намират безотчетно при председателя на риболовния клуб, който е
и председател на РКС / има се предвид г-н Дубина /. Томбушева заяви, че ако събере сили да оспори
този "фалшив" документ, парите, които спечели ще бъдат за организацията.
Много от последвалите изказвания бяха в подкрепа на г-жа Томбушева и изразяваха задоволство от
нейната работа. Чуваха се реплики, че организацията най-после се е раздвижила, а една от
пълномощниците - Лили Русева дори каза, че като бивш главен счетоводител би уволнила
подчинените си, ако бяха й представили подобен доклад.
Председателят на ССБ, който присъства като гост на извънредното Общо събрание, взе отношение по
проблемите на Софийската организация. Той не оспори необходимостта от избор на председател на
РСО при възникналите разногласия между Томбушева и членовете на РУС. Връщайки се към
събитията около легитимния избор и бързото предсрочно освобождаване на Чонос, Долапчиев изказа
дълбокото си убеждение, че с избирането на Томбушева за временно изпълняващ длъжността
председател на РСО, организацията определено е заработила, което е дало отзвук в целия Съюз на
слепите. "Казвам ви го с цялата си отговорност, че за пръв път председателите на регионалните
организации заговориха позитивно за ръководството на Софийската регионална организация.".
Председателят също определи доклада на РКС като пародия, фарс и обида за този, който го е писал.
Той отказа да коментира първите две точки от него, отнасящи се до светлоотразителите и кроасаните,
но подробно разясни обстоятелствата около сключването на договора за съвместна дейност между
люлинската ТСО и хората, които държат барчето на територията на клуба. Между другото, Долапчиев

подчерта, че с тези наематели нашата организация комуникира от 10 години и те винаги са били
изключително коректни платци, които никога не са създавали проблеми. По негови думи, проблемите
са започнали сега. Изглежда, че нещата до голяма степен се деформират, изкривяват и преувеличават,
защото според нормативните документи на нашата организация Регионалният председател има право
самостоятелно да сключва наемни договори за срок до 3 години, без да иска съгласието на РУС. Така
че е смешно в случая председателят на РСО да бъде обвинен в неспазване на решенията на РУС.
Изглежда, че този конфликт е на ниво чисто междуличностни интереси, защото, както обясни
Долапчиев, се е стигнало до парадоксалната ситуация - дългогодишен наемател да бъде сменен с нов,
заради разлика от 10 лв. В следствие на подадена жалба до председателя на ССБ от досегашните
наематели се е стигнало до решението договорът да бъде подновен с тях, срещу един доста приличен
наем. Това решение е взето вече от УС на ССБ, като лично председателят е разпоредил на г-жа
Томбушева да присъства на тяхно заседание. Котираните в системата приказки, че тя на своя глава и
при голяма конспирация се е озовала в Пловдив, за да постави проблема на вниманието на УС,
определено не правят чест на тези, които ги разпространяват.
След като решиха гласуването за председател на РСО да бъде явно, пълномощниците пристъпиха към
издигане на кандидатури. Предложенията бяха за двама души - Асен Алтънов и Надя Томбушева.
След първи тур кандидатите се явяваха на балотаж още няколко пъти, тъй като никой от тях не успя да
събере необходимия брой гласове.
Изглежда, в желанието си да избегне патовата ситуация, председателят на Контролния съвет Маньо
Алексиев, който бе и председател на комисията по избора, предложи един доста нестандартен начин на
гласуване. В две кашончета с имената на кандидатите, пълномощниците трябваше да пускат своите
делегатски карти и всеки от тях беше отмятан в списъка като гласувал. Такъв начин на изразяване на
вот не е предвиден в устава на ССБ, а още по-парадоксалното е, че върху делегатските карти са
написани имената на гласувалите. Получи се откровено комична ситуация, в която гласуването бе
практически поименно, а това не бе прието при обсъжданията за начина на гласуване, защото силно
смущаваше голяма част от пълномощниците. От друга страна, това трябваше да придаде на вота
привкуса на таен, въпреки, че всеки от присъстващите можеше да види кой от пълномощниците в коя
от "урните" пуска гласа си.
Възникна проблем и при определянето на кворума, защото сред все още ненапусналите заседанието
пълномощници имаше и такива, които пожелаха да се въздържат. В крайна сметка те бяха принудени
да направят своя избор след многократни призиви и апели да се обърнат към съвестта си, към
чувството си за отговорност и в края на краищата по някакъв начин да се определят. Въпреки че не е
предвиден в Устава, този начин на гласуване вероятно е допустим, тъй като бе предложен от самия
председател на контролния съвет на ССБ. Изглежда, в бъдеще ще трябва в Устава на организацията ни
да залегне и този вариант на даване на вот.
Така или иначе, от 66 пълномощника 35 дадоха гласа си за Асен Алтънов, който е един изключително
деен човек и най-важното - има желание да работи и да обедини организацията.
След обявяването на избрания кандидат, бяха прочетени имената само на тези, които са подкрепили
победителя в този избор, за да не се притесняват пълномощниците гласували за неговия опонент. С
това този, меко казано, нестандартен начин на гласуване малко от малко наподоби явен поименен вот.
Пак Алтънов пълномощниците избраха и да ги представлява в Общото събрание на ССБ на мястото на
отказалия се Боян Чонос.
Лично аз считам, че изборът на Асен Алтънов за председател на РСО е най-разумното решение от
година и половина насам.
Надявам се с този избор в Софийската организация да се установи най-после някаква цивилизованост и
да се създаде нормална атмосфера за работа.
Всъщност,на 22 април 2007 г. се случи това, което трябваше да стане още на 8 октомври 2005 г., когато
бе задействан принципът "Не за Алтънов - Да за Чонос". Не ми стана ясно само защо беше изгубена
година и половина за разместване, поставяне и изхвърляне на хора? Дай Боже, нещата вече да застанат
по местата си, жалкото е само това, че в тази игра се изляха тонове помия. На финала, който дано
наистина е финал, има двама силно оскърбени бивши председатели на регионалната организация. Това
са Боян Чонос - пословично честен до педантичност човек и Надя Томбушева - човек интелигентен, с
висока култура и доказани организационни качества.

Марина ПЕТКОВА

Да погледнем малко напред

София

Новоизбраният председател на РСО София Асен Алтънов е роден на 14 април, 1950 г. в
Кърджалийското село Рогач. По специалност е масажист. Близо 15 години е работил в предприятие
«Успех» в Пловдив като работник в различни производства. След пристигането си в столицата 3
години е спортен организатор в Софийското предприятие, а до момента на избирането си за
председател на РСО се занимава с частен бизнес.
- Какво предприе в първия си работен ден?
- До обяд мислех и се оглеждах, за да се запозная с обстановката. Като начало издействах един
хладилник за клуба на "Цар Симеон". Мисля откъде да започна. Трябва да се опитам да уредя бели
бастуни на хората, защото съм убеден, че слепият човек трябва да получава белия бастун безплатно.
Това му е основно спомагателно средство и трябва да се осигурява от "Социални грижи". Консултирах
се със колежката, която отговаря за социалните дейности и получих някаква яснота. С една дума - все
още се уча.
- Софийската организация не е лека организация. Ще успееш ли да я обединиш?
- Имам огромно желание да го направя, защото ако не успеем да се обединим, организацията няма да
има добър край. Не може да се работи в ситуация на конфликти, а всички ние сме избрани от тези хора
да работим заедно в техен интерес и да сме им полезни. В обстановка на скандали и панаири това не
може да стане! Ще видим как ще протече първото заседание на РУС и тогава ще определя стила си на
работа.
- Какви връзки мислиш да създадеш със Софийската община във връзка с достъпна среда, градски
транспорт и въобще мобилността на незрящите?
- Много искам да се създадат такива връзки, които да улеснят придвижването на хората със зрителни
проблеми. Трябва хората с остатъчно зрение да могат да виждат номерата на автобусите, които сега не
са поставени подходящо. Ще се опитам да направя така, че да се дооправят маркировките по улиците и

в метрото, да се реши въпросът с безразборно поставените по тротоарите сергии, билбордове и
паркирани коли. Проблем са и уличните телефони, от които няма вече такава необходимост. Те могат
да се поставят на по-подходящи места, така че слепите хора да не се удрят в тях. Навсякъде в София е
ужас за незрящите и придвижването им е почти невъзможно. Мечтата ми е, ако успея да изкарам
мандата си, да заработи дневният рехабилитационен център.
- На какви нива смяташ да общуваш с местната власт?
- С отговорните хора, в краен случай и с кмета. Ще видим какви пари ще мога да издействам от
общината, подобно на другите организации, за да може да се провеждат различните мероприятия.
Бюджетът на организацията е крайно недостатъчен за всички мероприятия, които искам да
провеждаме тук. Така че ще е много добре ако успеем да получим субсидия от общината, за което
опитите ще бъдат многократни.
- Не те ли притеснява фактът, че през 2005 г. твоята кандидатура не беше подкрепена, а сега я
прегърнаха като най-подходяща?
- Притеснява ме. По този въпрос имах много разговори с приятели докато реша да се кандидатирам
отново. Няколко дни мислих много сериозно и накрая взех окончателно решение, защото, виждайки
големите скандали в РУС, сметнах, че е по-добре в организацията да има някаква промяна, за да може
нещата да вървят напред. В противен случай - нищо не правим. Това ме накара да се замисля и да се
кандидатирам.

Разговора води Марина ПЕТКОВА

Дарение

Дупница

5 април се оказа щастлив ден за ТСО Дупница. Получихме Великденско дарение, боядисахме яйца и
разказвахме вицове. Денят Велики четвъртък започна с подготовка за боядисване на Великденските
яйца. Сформирани бяха два отбора от по четирима души. В единия отбор бяха включени хора с
напълно загубено зрение, а в другия - с остатъчно. Това мероприятие имаше състезателен характер и в
края компетентно жури излъчи и награди победителите от двата отбора. Непосредствено след това, по
случай 1 април - деня на хумора и шегата, макар и със закъснение, се проведе конкурс за най-добър
виц. Всички се смяха от сърце. Най-добрият виц беше награден.
Кулминацията настъпи, когато в клуба пристигна дарение от дупнишките бизнесмени Пламен Галев и

Ангел Христов. Всички съюзни членове получиха козунак, брашно, олио и захар.
В края на деня хората се разделиха доволни, с пожелания за весели празници.

Ира РАНОВА Великден е за всички

Долни Дъбник

Хората с различни увреждания от община Долни Дъбник за четвърта поредна година посрещнаха
заедно най-светлия и почитан християнски празник Възкресение Христово.
Този ден е свързан с великата идея за Сина Божий, който понесе всички страдания в името на хората.
Обединени от вярата, надеждата и любовта, и тази година членовете на ТСО на ССБ, на СИБ и СДБ се
събраха на Великденското тържество, организирано от ръководството на клуба на инвалида с
любезното съдействие на г-н Желев - кмет на община Долни Дъбник.
Тържеството се проведе на 6 април в залата на читалище "Илия Бешков". В прекрасна обстановка на
масата стоеше голям Великденски кравай, украсен с червени яйца и много цветя.
Подредената изложба от красиви плетива, изработени от нашите жени доказа, че макар и с физически
увреждания, на тях не им липсват талант и умения.
За доброто настроение на събралите се допринесоха и най-малките ни съграждани - децата от ОДЗ
"Щастливо детство" с художествен ръководител Румяна Илиева. Със своите весели гласчета и
Великденски песни малчуганите просълзиха участниците в тържеството.
С бурни аплодисменти бяха посрещнати нашите стари приятели от групата към читалището. Не
липсваха и индивидуални изпълнения. Кметът на града отправи пожелания за здраве, любов и повече
вяра.
Великденско тържество се проведе и в община Искър, благодарение на подкрепата на кмета
Ватковски, който предостави 150 козунака за съюзните членове от общината.

Веселина ВЪЛЧИНКОВА Спортен празник - 2007

Бургас

Спортен клуб „ВАЯ” гр. Бургас – сдружение за спорт на хора с увредено зрение на съвременно
равнище организира провеждането на традиционния спортен празник.
Групата по туризъм направи първия преход до манастира „Св. Богородица” край Бургас. Разстоянието
беше пробягано от лекоатлетите за 30 мин.
Светата обител води началото си от 12 век, а възраждането на манастира започва през 1982 година.
Голяма е силата, съвестта и мъдростта на вярващите обединени от майка Серафима. Днес
манастирската обител привлича хора, които искат да се докоснат до музиката на тишината и до
великото тайнство – Божията любов.
Организиран беше и турнир по шахмат. Съдия на турнира беше международният рефер Димо Стоянов.
Първото място в надпреварата си оспорваха: Гочо Александров, Николай Колев, Йордан Баев, Иван
Кармашиков и Светослав Димитров. Челната тройка оформиха Баев, Колев и Александров с равен
брой точки - по 3. Първенец обаче стана карнобатският лъв - Йордан Баев. Най-младият участник
Светослав Димитров, студент по психология, сподели радостта си от участието в подобни турнири и
изказа мнение за по-масово участие и по-добра подготовка. Всички благодариха на господин Стоянов,
който свири за 709-и път на шахматното състезание, като дейността му за организацията е
дългогодишна и абсолютно благотворителна.
Подобен спортен празник ще бъде проведен и през есента по случай международния ден на Белия
бастун.
В заключение искам да споделя:
Спортуването промени изцяло живота ни.
Спортуването крие в себе си неповторима прелест на нещо ново и дава огромен прилив на сили и
енергия.
Дай Боже, да живеем и да спортуваме до дълбока старост!
И да поведем след себе си и останалите.
Приятели, спортувайте и няма да съжалявате!

Председател на СК ”ВАЯ”:
Бинка МОНЕВА
Снимки:
Йорданка СВИЛЕНОВА

Бодър дух - здраво тяло

Добрич

Спортната група на сляпоглухите от РО – Добрич се радва на нова придобивка. Вече седми месец
спортуваме в новия център за рехабилитация и интеграция в нашия град. Веднъж седмично социален
асистент от центъра, с осигурен транспорт, минава по домовете и превозва всички сляпоглухи
спортисти.
Под ръководството на рехабилитаторката Димитрина Станчева провеждаме различни упражнения с
топка, тояжка, караме велотренажор, велергометър, ползваме лежанката, шведската стена и много
други уреди за финни движения. Освен всичко това екипът в центъра се грижи за нас като ежемесечно
ни следи наднорменото тегло и кръвното налягане. Някои от членовете спортисти по желание ползват
и безплатен масаж.
Този център е много добра придобивка за нас – хората със зрителни и други увреждания, за да можем
да спортуваме пълноценно и укрепим своя дух и тяло. Освен че спортуваме, в центъра слушаме на
чаша чай и здравните беседи на д-р Георгиев. Така ние съчетаваме приятното с полезното.
От сърце благодарим на община Добрич, че ни предостави тези прекрасни условия за спорт. Спортът е
здраве!

Калинка КОВАЧЕВА
КОНСУЛТАЦИЯ При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение

В Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, обнародван в
"Държавен вестник" на 1 декември 2006 г. и влязъл в сила три дена по-късно, беше записано, че право
на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж годишно при наличие на медицинско
предписание от лекар специалист имат само лицата с над 90 на сто намалена работоспособност.
Съпругът на читателка е останал извън групата на имащите такова право, защото процентът на
неговата загубена работоспособност е по-малък. Навярно има и други подобни случаи в страната.

Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи

В правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане има текст: "Хората с трайни
увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на
решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от

определения в експертното решение срок.
И друг път е ставало дума за парадокса, че понятието "пожизненост" съществува само в споменатите
два нормативни акта и важи само за предвидените в тях и ясно определени в текстовете права, но не
фигурира в Закона за облагане на доходите на физическите лица, в Закона за местните данъци и такси
и в Закона за митниците, в които също са предвидени облекчения за инвалидите. И тъй като го няма
там при прилагането на закона съответните длъжностни лица искат да им се представят експертни
решения с неизтекъл срок.
Следва да се знае още нещо: В чл. 101 от Закона за здравето е казано: "Степента на трайно намалена
работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнено.
Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните
органи на медицинската експертиза." След влизането на закона в сила от началото на 2005 г. при
освидетелстване или преосвидетелстване на лице над споменатата възраст не се определя срок на
инвалидността, а в решението направо се пише, че тя е пожизнена.

По материали на вестник
"Трета възраст"

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация
към Бюрото на ССЕ

На 17 и 18 март в хотел Александър плац, Берлин, Германия, се проведе второто заседание за вече
изтичащия мандат на Комисията за равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ. Паралелно
се проведоха общи и отделни работни сесии, както на Комисията, така и на трите работни групи по
въпросите на слепите жени и младежи, и на късноослепелите.
В заседанието взеха участие жени от Италия, Франция, Швеция, Русия и България.
Приветствие към участниците поднесе Колин Лоу, който активно участва в работата на Комисията.
Президентът на ССЕ отправи критични бележки относно незадоволителната работа и необичайно
слабата активност на Комисията като цяло. Като причина за това се отчете невъзможността на Мария
Хосе Санчес да изпълнява задълженията си на председател – тя е в майчинство и отглежда детето си.
Колин Лоу информира работната група по въпросите на жените за идеите и вариантите за
преструктуриране на всички 11 комисии към Бюрото на ССЕ, предложени на февруарското му
заседание. Има предложение да бъде създадена работна група от няколко жени с увредено зрение,
представителки на различни страни, която да бъде под прякото ръководство на президента на ССЕ. На
заседанието работната група на жените оживено дискутира тези предложения и излезе с решение да
отстоява възстановяването на функциите на Комисията по въпросите на жените с увредено зрение.
Работната група на жените продължи с обсъждане на подготовката, организацията и провеждането на
предстоящия форум, който традиционно предхожда Генералната Асамблея на ССЕ. Седмата
Генерална Асамблея, както и форумът, ще се проведат през месец октомври тази година в Анталия,
Турция. Поради естеството на комисията по равноправие и недискриминация, във форума ще се
отдели време за информация, за дискусии, за провеждане на кръгли маси по въпросите, проблемите и
положението на младежите с увредено зрение, както и на късноослепелите.
Обсъден бе и въпросът за докладите за положението на незрящите жени, дейността на женските
движения и т.н., които представителките от европейските държави ще изнесат на форума. Обикновено
за изнасянето на всеки доклад се предоставят пет минути - време съвсем недостатъчно за получаване

на по-пълна представа за цялостното положение на жените с увредено зрение от съответната страна. За
да бъде по-ползотворна тази част от форума, предложих европейските държави да се разделят на
четири региона, а именно: Средна и Източна Европа, Скандинавия, Латинските държави и Балканите.
Една представителка от всеки регион трябва да изнесе до двадесет минутен обобщен доклад на
английски език за положението, дейността, проблемите на жените с увредено зрение в държавите от
съответния регион. Работната група с интерес възприе това предложение и възложи на Мавзилия
Юдина от Русия да подготви и изнесе обобщен доклад за Средна и Източна Европа, на Луиза
Бартолучи от Италия за Латинските държави, на Мария Тучи – Швеция - за Скандинавските страни, и
на мен за Балканите. Освен това, работната група ми възложи да изготвя рамковия материал за
въпросите, които трябва да намерят място в информациите от всяка национална организация за
положението на жените с увредено зрение.
В заседанието на работната група се обсъдиха и темите, по които във форума ще се проведат ”кръгли
маси”, като бях включена в ръководството на една от тях. Предстоящият форум ще приеме
“резолюции”, които ще се утвърдят от Седмата Генерална асамблея.
Домакините предоставиха много добри условия за провеждане на заседанията.
Участието ми в него се осъществи със съдействието на завеждащия международните отношения в ССБ
г–н Скарлатов, както и с издействани от мен два безплатни двупосочни самолетни билета София Берлин - София.

Живка ПАВЛОВА

МУЗИКА Андреа Бочели - човекът глас

Андреа Бочели е роден в Тоскана. Музикалният му талант е подкрепен и от класическото му

образование на флейта и пиано. Въпреки че още като малък Бочели храни амбиции за оперна кариера,
родителите му се отнасят скептично към идеята синът им да се занимава с музика.
Уважавайки мнението им, той завършва право в Пиза, след което известно време практикува
професията си, но в един момент решава да се върне към младежките си мечти и започва да взема
уроци за обработка на гласа си. През 1998 г. Бочели дебютира на международната сцена с издаването
на класическия албум "Aria". В него са включени някои от най-любимите арии на Андреа, между които
са творби на Пучини, Верди и Доницети. Самият изпълнител казва за албума, че това е "саундтракът на
неговото детство".
След американския си дебют в Кенеди центъра във Вашингтон през 1998 г. съвместно с Американския
национален симфоничен оркестър, Бочели прави успешно турне, чиято кулминация е с напълно
разпродадения концерт на Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк. Първите стъпки на Бочели на оперната
сцена са в "Макбет" на Джузепе Верди, поставена през 1994 г. в Пиза. Дебютът в голяма роля е през
1998 г., когато изпълнява Рудолфо в операта "Бохеми" от Джакомо Пучини .
Тази продукция предизвиква огромен интерес от страна на италианските медии особено след
излъчването й по националното радио и телевизия. Един американски критик определя Рудолфо на
Бочели като най-доброто изпълнение след Хосе Карерас отпреди половин век.
В музикалната си кариера слепият гений е пял в дует и с много известни попизпълнители.
Музикалната история помни прекрасните изпълнения на Андреа Бочели със Сара Брайтман, Стиви
Уондър, Боно от състава „U2”. През май 2006 година известният певец гостува и в България, където
изнесе прекрасен концерт, който ще се помни дълго от българските ценители на добрата музика.

Десислава ГОРАНОВА,
по материали от Internet

Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск

„Universal Classics & Jazz” издаде първия брайлов компактдиск в света, с който представя последния
албум на Андреа Бочели - "Amore". Премиерата на продукта се състоя на 4 декември 2006 година в
Лондон, Великобритания.
Целта на инициативата е музиката и гласът на Бочели да станат достъпни до всички негови незрящи
фенове. Италианският тенор е най-популярното съвременно име в света на операта и класическата
музика. Брайловата версия на албума "Amore" ще се разпространява ексклузивно във всичките 230
магазина на веригата HMV във Великобритания и Ирландия, както и онлайн на адрес: www.hmv.co.uk.
В изявление на HMV до медиите се казва: "Смятаме, че идеята е чудесна и ще бъде от голяма полза за
всичките ни клиенти, регистрирали се като напълно или отчасти незрящи. Освен очевидното
предимство на брайловата версия, това е и много важен сигнал за цялата индустрия. Вярваме, че ще
последват и други подобни инициативи".

Специалната брайлова опаковка и съдържание на "Amore" ще позволи на незрящите фенове на тенора
съвсем лесно да откриват албума в магазините. Ако този пилотен проект се окаже успешен,
компанията ще адаптира и останалата дискография на Бочели - 13 поп и класически албума, както и
записи на 5 опери.
"Amore" е абсолютният победител за 2006-та година, след като се превърна в най-продавания албум на
Universal Music Group и изпревари по продажби новите проекти на Snow Patrol, Keane и Scissor Sisters.
"Amore" включва и два страхотни дуета на Бочели със звездите Стиви Уондър ('Canzoni Stonate') и
Кристина Агилера ('Somos Novios'). Британската версия на албума включва и дует с победителката от
шоуто "American Idol" Кати Макфий, където Бочели имаше специално участие в ролята на вокален
педагог.
През десетгодишната си кариера Андреа Бочели е продал над 50 милиона копия от албумите си, радва
се на изключителен сценичен успех и е истинско вдъхновение за незрящите хора по целия свят.
Десислава ГОРАНОВА,
По материали от Internet
ОФТАЛМОЛОГИЯ Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?

Свързаната с възрастта макулна дегенерация настъпва, когато е увреден центърът на ретината.
Тази част от ретината се нарича макула - с нея виждаме фините детайли. Когато тя е увредена,
централното зрение е замъглено или затъмнено. Периферното зрение обикновено не е променено.
Повечето хора запазват достатъчно зрение, така че да могат да живеят самостоятелно. Но задачи
като четене и шофиране рано или късно стават невъзможни. Това очно състояние е главна причина
за загуба на зрение при възрастните. Но като правило, не води до тотална слепота.
ВИДОВЕ МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ:
- суха форма – среща се у 90% от хората с това заболяване. Наблюдава се, когато макулната тъкан
изтънее и бавно започва да загубва функцията си. При около 14 до 20% от пациентите сухата форма на
свързана с възрастта макулна дегенерация преминава във влажна форма.
- влажна форма – причинява се от изтичане зад макулата на кръв или плазма от наднормено разраснали
се кръвоносни съдове. Влажната форма на заболяването е по-рядко срещана, но тя причинява
по-големи увреждания. В случай, че не се лекува, заболяването може да влоши състоянието на
пациента много бързо.
СИМПТОМИ НА МАКУЛНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ:
- загуба на способността да се виждат предметите ясно
- правите линии изглеждат лъкатушещи
- загуба на ясно и правилно усещане за цветовете
- при четене редовете се губят
- тъмно петно пречи на централното зрение
- сиви или бели петна се явяват в центъра на зрителното поле
Ако имате един или повече от тези симптоми, това не означава, че имате макулна дегенерация.
Но ако имате който и да е от тези симптоми, необходимо е веднага да отидете на очен лекар.
За кого има риск да развие свързана с възрастта макулна дегенерация?
Това заболяване се среща по-често при хора с:
- фамилна обремененост /кръвен родственик със свързана с възрастта макулна дегенерация/
- пациенти със сърдечно заболяване или белодробна инфекция

- пушачи
- светъл цвят на лицето
Как се лекува свързаната с възрастта макулна дегенерация?
За лечение на сухата форма се изписват хранителни добавки, микроелементи, витамини С и Е и други
вещества, помагащи да се забави развитието на заболяването. Необходимо е да посещавате очен лекар
според съставения от него лечебен план за вас.
В последно време в света са въведени нови методи за лечение на влажната форма:
1. Фотодинамична терапия с Visudin
2. Поставяне на инжекции в стъкловидното тяло, с които се въвежда лекарство - Avastin, Macugen или
Lucentis
Резултатите от лечението, което се прилага и в България /Visudin, Avastin/ са обнадеждаващи. Целта е
да се спре изтичането от кръвоносните съдове. Това може да забави развитието на болестта предпазва
зрението от по-големи увреждания.
Никакво лечение не може да възстанови загубеното вече зрение. Погрижете се за своите очи навреме!
по материали от сайта
на Специализиран очен кабинет на
доктор Станка Узунова, град Пловдив,
телефон за контакти 032/635 895

ПОЕЗИЯ Костадин Папазов, град Стамболийски

ДОБРАТА КНИГА

Аз те срещнах в една тъй далечна година –
бях невръстно, свенливо, но будно дете,
оттогава до днес дълго време измина.

Мойте нощи и дни все летяха, летяха,
неусетно край мен изхвърчаха те,
в тях не малко надежди попарени бяха.

Много свидни мечти неродени изгубих,

наранявано често бе мойто сърце,
ала никога теб не презрях, не разлюбих.

Ти бе винаги тук, съвсем близо до мене,
всеки път запленен аз държах те в ръце,
презахласнат от твойте слова откровени.

И четях те със страст, но и сам те създавах,
твоят свят се превръщаше в остров блажен,
в този кът възжелан твърде често оставах.

О, как леко се диша при теб, моя книга,
от тъги и беди с часове отделен –
знам: и малката радост в ден горестен стига.

След път стръмен трънлив пак сме заедно в строя,
но, уви, днес безсилни са мойте очи
да приемат детайлно те правдата твоя.

Колко близо си ти и как много далече,
всичко, всичко това да боли, да горчи –
чуй: докрай аз ще бъда на тебе обречен.

ПОЛЕЗНО Щастливата съдба на една брошура

"По различни причини може да ви се случи да имате контакт с невиждащи хора. Може би някой член
на семейството ви да е сполетян от тежката съдба на незрящите или някое от децата ви трябва от малко
да понася неудобствата от слепотата или слабото зрение. Или сте срещнали случайно човек с
недостатък в зрението, на когото желаете да помогнете. Може и да е служебно задължение в някои
случаи. Така, както могат да бъдат различни мотивите, различни са съдбите и характерите на хората,

на които бихте пожелали да окажете помощ. Няма "слепи" въобще. Вие сами ще се уверите колко е
голяма разликата между човек, който от детство е свикнал със съдбата си и такъв, който е ослепял
по-късно. И между слепите има бързи и бавни, сръчни и несръчни, такива, които лесно се ориентират
и други, които трудно се справят с обстановката. Всички тези различия ще определят по какъв начин
да действате. С течение на времето вие ще се научите кога, как и до каква степен да помагате. Когато
слепият е млад, с него можете да се движите бързо и леко навсякъде, при по-възрастните е необходимо
обаче повече внимание и предупреждаване за препятствията, които се срещат по пътя. Може би ще
изпитвате в началото известна потиснатост, поради тежката съдба на вашия партньор, но именно
поради това е необходимо да знаете, че трябва да виждате в него преди всичко и винаги човека, който,
както вас, се бори и страда, готов е за труд и радости в живота."
Това са въвеждащите думи на невероятната брошура "Когато сте с хора без зрение" с основен адресат
лицата, които имат по-постоянен и непосредствен контакт с невиждащи.
Това помагало се издава за първи път през 1981 година от Съюза на слепите в България по случай
Международната година на инвалида. За появата й особено големи заслуги имат тогавашният
заместник-председател Спас Карафезов, който дава благословията си за издаването й, Петрана
Великова - моят виждащ помощник при съставянето на брошурата и неин първи редактор и коректор,
Константин Константинов - шеф на печатницата, художник и технически редактор, и разбира се, може
би моята не съвсем скромна особа - Аз. Чудесното заглавие на брошурата предложи журналистката
Мира Попова, в което, както е видно, акцентът не е върху увреждането, а върху видовата
идентификация - човека. Това невероятно нейно попадение изпреварва с почти цяло десетилетие
модерната терминология в българската специална педагогика и то продължава да е актуално и сега.
"Когато сте с хора без зрение" има невероятно щастливата съдба за една книга. Тя е претърпяла пет
официални и няколко пиратски издания - с общ тираж над 10 хиляди екземпляра! Може би в България
няма друга книга за проблемите на хората с нарушено зрение, издавана толкова пъти и в такъв
изумителен тираж.
Като основни източници за нейното съставяне първоначално ми послужиха:
1. Холандската брошура “Когато сте със слепите ни приятели”, с автор Херман ван Дейк, преведена на
десетки езици, включително и на есперанто и публикувана за първи път в България на страниците на
сп. “Зари” – през 1976 г., кн. 11 и 12 , и през следващата 1977 г., кн.1. Преводач на текста е Владислав
Цонев, работещ тогава в Централата на ССБ с отговорности по международната дейност, но по
необясними все още за мен причини той е посочен като автор на текста. За голямо съжаление не са
отбелязани източникът и истинският автор, и от какъв език е извършен преводът. През 1983 г. в
есперантското списание "Ligilo" съвсем случайно се натъкнах на информация, в която се огласяваше,
че холандската брошура “Когато сте със слепите ни приятели” с автор Херман ван Дейк е преведена и
на украински.
2. “Малки съвети за придружители на слепи” - издание на Съюза на слепите и слабовиждащите в
бившата ГДР. Нейният автор или съставител, явно не е бил посочен, като имам предвид немската
прецизност и коректност на преводача й - Весела Бойкикева, която някои невиждащи от по-зряла
възраст може би все още добре помнят.
Ползвани са също така и няколко преводни текста по тази проблематика, публикувани в сп.”Зари”,
чийто автор съм аз. На някои места в брошурата е споделен и личният ми опит като човек без зрение.
Още в първото издание на брошурата на трета страница коректно са посочени двата нейни основни
източници, разбира се без имената на автора на холандския текст, които по онова време не ми бяха
известни. Холандският текст е около 70 % от нашата брошура и започва след "Общи правила".
Източногерманският текст „Малки правила за придружители на слепи” е около 10 % от общия обем на
книгата и е позициониран най-вече в раздела "Общи правила".
Брошурата "Когато сте с хора без зрение" съдържа съвети и правила за непосредствено общуване с
хора без зрение, а също и как да им се оказва помощ. Правилата и съветите са структурирани в двайсет
различни ситуации, повечето с атрактивни и красноречиви наименования като например: "има ли думи
табу", "познай кой съм", "какво означава там и оттатък" и "при ползване на тоалетна".
В периода 1982-1999 г. брошурата е издавана и от поделения на Съюза на слепите в България

(Дряново, Габрово) и на Министерството на труда и социалната политика (Сливен), но в тези пиратски
издания за съжаление не са отбелязани: ползваните основни източници, поредността на изданието,
издателят, съставителят и годините на отпечатване.
През 2000 година брошурата се появи и на брайлов шрифт, независимо че основен неин адресат са
виждащите хора, в ограничен тираж благодарение на издателски проект, защитен от пловдивската
фондация "Рехабилитация на слепи" пред фондация "Отворено общество". Прецени се, че е добре и
хората със зрителни увреждания да знаят тези правила и съвети, за да могат и те самите да подпомагат
в общуването своите близки, приятели и колеги с нормално зрение. Същата фондация осъществи две
издания на брошурата на плоскопечатен шрифт през 2000 и 2002 г., като последното издание е може
би най-луксозното от досегашните нейни публикувания. Тези издания на фондация "Рехабилитация на
слепи" са в голяма степен стереотипни на първото, като е извършена само стилна редакция от
съставителя и е направено допълнение в една от представените ситуации.
През есента на 2006 година се навършиха 25 години от първото издание на тази изключително полезна
книжка, претърпяла толкова много преиздавания и провокирала такъв голям интерес у близките и
приятелите на хората с тежки зрителни увреждания. Надяваме се, че тази брошура и занапред ще бъде
не само преиздавана, но може би и допълвана. Вярваме също, че и в бъдеще книжката "Когато сте с
хора без зрение" ще бъде един услужлив справочник и добър съветник на стотици хора, които имат
по-постоянен и непосредствен контакт със свои приятели и близки с по-тежък или по-малко тежък
зрителен проблем.
Ангел СОТИРОВ
ПОЧИТ 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България за първи път се отбелязва
през 1884 г. във Враца и Пловдив.
Официално този ден се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват живи
ботеви четници. От 1953 г. до 1988 г. се чества като Ден на Ботев и на загиналите в борбата против
османското робство, капитализма и фашизма и в Отечествената война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на
Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на България, а от 1991 г. като Ден на
Ботев, и на загиналите за свободата и независимостта на България.
Всяка година на 2 юни - Денят за всенародна почит, в 12.00 часа сирените в цялата страна в
продължение на три минути оповестяват отдаването на почит към паметта на загиналите за свободата
и независимостта на България. На 2 юни 1948 г. точно в 12.00 часа е даден първият сигнал за
едноминутно мълчание в цялата страна.
Скъпи читатели,
Нека всички заедно на 2 юни да сведем глава и да почетем паметта на героите на България. Подарете

тези свещени три минути от динамичния си делник на хората, отдали живота си за свободата и
независимостта на отечеството! ПРЕМИЕРА Поезията на Братанов в антология на българската
лирика

В настоящия брой имаме удоволствието да Ви представим книгата „Любовни тайни”. Четивото
представлява своеобразна антология на модерната Българска любовна лирика. Съставител на книгата е
Атанас Звездинов, а художник Рада Якова.

Столичното издателство „Дамян Яков” предложи на книжния пазар том с българска любовна лирика.
Антологията е озаглавена Любовни тайни” и е под съставителството на Атанас Звездинов.

Авторите в сборника са подредени по азбучен ред на малките имена, независимо от годината на
раждане и смърт. Включени са 66 големи имена на българската поезия от ХХ век, между които и
Георги Братанов. Той е представен с четири стихотворения - „Любов”, „Раждането на Венера”,
„Подарявам ти дъжд” и „Нежна страст”.

ДУХ И МАТЕРИЯ

Атанас ЗВЕЗДИНОВ

Дух и материя. Не е ли тяхното взаимно трептене и преливане, което замесва тайнството на истинската
Любов? Хубост външна, но и хубост душевна, която кара сърцето да играе. Която го изпитва в космоса
от страст и равнодушие, от радост и мъка.

И винаги отначало. Видимото и невидимото, до което само поезията се докосва.

Поотделно духът и материята правят любовта привлекателна, но непълноценна, но заедно са истинско
тържество на това необяснимо и недоизказано чувство.

Необяснимо и недоизказано, защото колкото и да е писано за нея през вековете, каквито и шедьоври да
са я възпели, Любовта си остава вечно живата, жизнена, изначална тема. Жаждата за взаимност на
мъжкото и женското начало вечно ги слива в неразгадаемата река на живота, чийто шепот човекът се
мъчи да разбере.

Това са любовни стихотворения от български поети, които вече са преминали под дъгата. Чиято любов
вече е останала само в стиховете им. Които навярно вече живеят в страната на осъществените си
блянове и мечти. Но това, което са ни оставили, все още ни вълнува, все още разтуптява сърцата ни,
защото има непреходна стойност.

Любовта винаги и навсякъде е била изпитание за крилете на поетичното чувство. Там и изповедта, и
молитвата са изконни. И думите идват само да ни помогнат отново да преживеем това, което сме
изпитали самите ние. Или което ни предстои да изпитаме.

Сигурно е обаче, че не можем да останем безучастни. Защото сме съпричастни към сътворението,
красотата и истината. Към доброто. Към бъдещето на света. Защото любовта е тържество на живота.
Винаги когато четем любовни стихотворения, неволно проверяваме доколко подбраното в тях важи и
за всекиго от нас. С това са привлекателни. В това е тяхната сила.

И все пак, разбира се, най-добре е да оставим да говорят самите творби.

Георги БРАТАНОВ

ЛЮБОВ

Сама
и нестинарка,
и жарава,
над нас
нощта изгрява
в звезден транс.
Ту пламне цялата,

ту в миг угасне,
за да избухне
с нов протуберанс.
От обич
и от страсти завладени,
навярно и душите ни така
изгарят
с нестинарска всеотдайност
върху жарта
на нашите тела.

РАЖДАНЕТО НА ВЕНЕРА

Рисувам с музика челото ти,
очите,
устните
и тялото с ръцете тънки

и отпуснати като весла,
очакващи лодкаря.
Свещта,
изгряла в свещника върху пианото,
прилича на щастлив и предан фар.
Рисувам с музика душата ти.
Прозрачната й глъбина се смее
с цвета на детски сън,
потръпва от соленото пробуждане
на утринния бриз,
цъфти под слънцето,
гори
и хълмовете на вълните й
са видимите знаци само
на нейните движения неуловими.
Рисувам с музика живота ти.
Ръцете ми
като узряла мида се разтварят
и от гнездото им се раждаш ти,
високочела, бяла и божествена.
С вълни от цветни думи
клавишите посипват твоя път,
за да преминеш хубава и съвършена
по неговия топъл пеещ риф.
Свещта,
изгряла в свещника върху пианото,
прилича на щастлив и предан фар.

Нощта мълчи
и слуша как рисувам.

ПОДАРЯВАМ ТИ ДЪЖД

Той ще дойде след прашния ден,
за да видиш как сухата юлска земя
ще притихне в очакване
и как доверчиво,
как нежно ще приготви душата си
за щастливото сливане.
Ще излитат
като думи за изповед птиците
с натежали и ниски криле.
По тръпката тайнствена
на узрелите вишни в градината
ще усетиш,
че той приближава –
буен прилив от страст
в наедрялата гръд на простора.
Ето идва дъждът –
обещаният, топлият дъжд.
Заръмя...
Капят първите тонове
от любовната топла мелодия.
Бистрооките весели струни на капките

талантливо и страстно пулсират.
Заваля...
Затвори си очите и слушай,
слушай само дъжда!
Милиардите капки,
като истински живи сърца
се прегръщат
и сливат в голямо, световно сърце.
Дъжд вали...
Затвори си очите и слушай,
слушай арфата на дъжда,
на проливния, летния дъжд,
на красивата, топла любов!
Подарявам ти дъжд.
Подарявам ти музика –
топъл джаз,
завалял от белия облак над нас.

НЕЖНА СТРАСТ

Да се завърнем в Димчовия стих
с разцъфналите белоцветни вишни
и в нежното поднебие на думите
и в страстното ухание на чувствата
да бъдем истински,

естествени и голи
като ябълки с магнитен вкус на жива,
зрима плът.
От нямане на време за любов
сме заприличали на ангели –
жестоки, диви ангели
сред джунглата на своя грешен рай.
Да се обичаме!
Не вдигай, моля те, слушалката,
не включвай телевизор,
нито радио.
И вестниците остави
да се боричкат в тъмното
и да клюкарстват
като сноби в кафене,
където никой никого не чува.
Да се обичаме!
Виолата на тази лунна нощ
описва ритъма на блус,
запял в душите ни.
Да се обичаме поне до края на нощта,
поне до края на живота си,
облъчени от лунното сияние
с енергия за шепот
и за нежна страст.

ПРИРОДНА АПТЕКА Копривата - билка, храна и лекарство

След зимата копривата е първият пресен зеленчук на трапезата ни. В ранна пролет, когато "ни
нападне" пролетната умора, я споменаваме като спасител. Виждаме полезното растение да се показва с
крехките си зелени листа като предвестник на пролетта в "женския месец" март.
Едва ли има човек, който да не познава това многогодишно тревисто растение, но не всеки знае
неговите лечебни свойства и с лека ръка подценяват копривата, заради парливите й власинки, с които я
е дарила природата, за да пари и за да не бъде изяждана от животните.
Като храна и лечебно средство копривата е позната на почти всички древни и съвременни народи.
Въпреки че хората я проклинат, заради парещата й природа, тя е безценна както като храна, така и като
лечебна билка. Копривата е едно от растенията, което е най-богато на хранителни соли.
Не е забравена и до днес традицията в ранна пролет, когато копривата се употребява за храна, всички
жители от селото да си вкусват от нея за здраве. Не напразно народът я тачи толкова много.
Копривата е едно от леснодостъпните лекарствени растения. Тя е добро средство срещу пролетна
умора, заради съдържащия се в нея витамин "C", както и срещу анемия, защото подобрява обмяната на
веществата.
На мнозина е известно, че копривата като билково растение притежава много полезни за човека
хранителни и лечебни свойства с общоукрепващо действие.
Като билка тя е незаменимо средство срещу заболявания на нервната система.
Отварата от коприва подсилва дейността на сърдечния мускул. Изпитах лично това лечебно действие и
имах значително подобрение след прекаран инфаркт.
Отварата от коприва повишава и отделянето на пикочна киселина, помага при жълтеница,
чернодробни и жлъчни заболявания. Тя премахва и пърхута, след изплакване на косата.
Минералите желязо, натрий и фосфор се съдържат в копривата в много по-голямо количество,
отколкото в спанака и киселеца.
Копривата е позната и с лечението на ревматизъм, посредством жуленето на болните места с пресните
й листа.
Тя се препоръчва за ежедневна храна на родилките за увеличаване на кърмата и спомага за
поникването на зъби при кърмачетата. Ако в ежедневието си човек по-често употребява копривата за
храна, много болести на стомаха, червата, костната система и нервите биха изчезнали.
От коприва могат да се приготвят различни вкусни ястия, а в други ястия тя може да се слага като
подправка, вместо червен пипер.
Накрая ви предлагам една рецепта против диабет:
Две супени лъжици семе от коприва се поставят в кофичка кисело мляко, сместа се разбърква много
добре и се изяжда на три пъти в течение на деня. За по-голям и бърз ефект, добре е семето да бъде
счукано.
Димитър БОТУШЕВ

ПЪРВИ ЮНИ Ден на детето

Първи юни е международният ден за защита на децата. Честит празник на всички деца!
Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена още в Женевската
декларация за правата на децата от 1924 год.:
Човечеството трябва да даде на детето всичко най-добро, вън от всякакви съображения за раса,

народност и вяра:
1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.
2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва
да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да
бъдат подпомогнати и прибрани.
3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.
4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко
изкористяване.
5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в
услуга на своите братя."
С тази декларация е поставено началото на дейността за закрилата на децата. България е приета за член
на Международния съюз за закрилата на децата на 13 април 1925 г.
За първи път Денят на детето се чества официално през 1950 г. в 51 страни по света, а е учреден през
1949 г. с решение на Съвета на Международната демократична федерация на жените.
Приятели, децата са благословени. Обичайте ги, радвайте им се, грижете се за тях, защото те са
най-голямото ни богатство, защото те са нашето бъдеще!

