ВЪЗПОМЕНАНИЕ В памет на Владимир КРИВОШИЕВ

На 13 май тази година завинаги ни напусна дълбокоуважаваният от всички нас Владимир Кривошиев.
Владимир Ганчев Кривошиев е роден на 18.11.1927 година. Завършва висше образование в СУ „Свети
Климент Охридски” през 1956. Дълги години работи като адвокат. От 1984 до 1994 е председател на
ПСО „Триадица”. През периода 1990 – 1994 е член на РИС София.
На 11-ия конгрес на ССБ е избран за председател на ЦКС, преизбран е на 12-ия и 13-ия конгрес.
Под ръководството на Кривошиев ЦКС и РКС работеха като единна контролна система на ССБ, имаща
правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност, съгласно измененията в Устава на
ССБ и приетите съюзни документи, което доведе до издигането на нейния авторитет и заемането на
полагащото й се място.
Паралелно с това г-н Кривошиев, с решение на ИС на ССБ, бе определен да участва в работата на
Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция към Министерския съвет.
Владимир Кривошиев активно работеше за промени на закони и подзаконови нормативни документи,
отнасящи се до защитата на лицата с увреждания, техните организации и специализираните
предприятия за трудоустрояването им.
Г-н Кривошиев участваше в заседанията на ИС и ЦС на ССБ и подпомагаше членовете на тези органи
за приемането на правилни, целесъобразни и точни решения. Много полезна беше неговата помощ при
актуализирането и приемането на нови вътрешносъюзни нормативни документи.
За големия принос към делото на слепите хора в България Владимир Кривошиев бе удостоен със
званието „Почетен член на ССБ”. Ще го запомним завинаги с всеотдайността, високия
професионализъм и искрената му човечност.
Дълбок поклон пред светлата му памет!

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Проведе се третото заседание на петнайсетото общо
събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на Съюза на слепите в България свика 3–то
заседание на 15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25 юни от 14.00 часа в
Старозагорски минерални бани, хотел “Ропотамо”.
Заседанието се проведе на 25-и, 26-и и 27-и юни 2008 при следния дневен ред:
1. Анализ на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за
развитието им.

2. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през периода 01.01. 2007 г. – 31.12. 2007 г.
3. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01. 2007 г. – 31.12. 2007 г. и програма за дейността му
през периода м. юни 2007 г. - м.май 2008 г.
4. Годишен финансов отчет на ССБ през 2007 г.
5. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м.юни 2007 г. - м.май 2008 г.
Попълване състава на КС на ССБ.
6. Обсъждане на бюджета на ССБ за 2008 г.
7. Обсъждане на вътрешносъюзни нормативни документи.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.
Безспорно е, че най-проблемната точка от дневния ред бе точката посветена на стопанската дейност на
Съюза. Неведнъж по тази проблематика са провеждани тежки и продължителни заседания и неведнъж
по повод на нея са се разменяли особено остри реплики между делегатите на конгресите и
пълномощниците на общите събрания.
Не направи изключение и тазгодишното заседание. На пълномощниците на общото събрание беше
предоставен обширен и много подробен аналитичен материал, изготвен от г-н Долапчиев. Преди да
достигне до петнайсетото общо събрание на пълномощниците, анализът на стопанската дейност беше
обстойно обсъден на заседанието на комисията по стопанските въпроси и естествено на заседание на
управителния съвет на организацията.
В уводната част на материала се обръща внимание на общите условия и специфичните проблеми на
нашата стопанска дейност:
“Необходимо е да направим анализ на процесите, характеризиращи настоящото състояние и
обозримото бъдеще на икономическата среда, в която трябва да вградим успешно нашия бизнес.
България вече е член на Европейския съюз и й предстои да се развива според единните правила и
регулативни механизми, действащи в общността. Почти не е възможно реализирането на
национално-протекционистична политика в определени икономически области. Трябва да работим при
условията на свободно движение на човешки, материални и финансови ресурси в рамките на пазар от
500 милиона потенциални клиенти на стоки и услуги. Същевременно върху нашата стопанска дейност
ще оказват въздействие търговските условия, договорени на паритетен принцип между ЕС, нашата
държава и останалите икономически субекти от световния пазар. На общия фон трябва да откроим
навлизането на нашия и на европейския пазар на мощни производители от Китай, Индия и други
бързоразвиващи се страни. Анализаторите прогнозират навлизането през следващите години на
световната икономика в дълбока рецесия. През последните години сме свидетели на безпрецедентен
скок на цените на петрола и производните от него продукти, цветните и черни метали,
електроенергията, природния газ и други основни суровини и материали, влагани в производството и
определящи пазарните ценови нива. Спрямо 2001 доларът загуби 44% от стойността си. От Брюксел се
налагат ясни правила на свободната конкуренция, ограничаващи до минимум или забраняващи
всякаква държавна подкрепа на търговски дружества. Ще бъдем свидетели на фалити на фирми и
процеси на обединяване на водещи компании. На успех могат да разчитат фирми, които реагират
гъвкаво и бързо на динамично променящите се световни икономически условия. При тази обстановка
ще функционират на пазара само стопански субекти, които намерят воля и финансови ресурси за
системно обновяване на производството си чрез внедряване на модерни ефективни технологии и
конкурентни изделия в конструктивно, дизайнерско и ценово отношение. Процесът на концентрация и
глобализация на европейската и световна икономика ще бъде съпътстван от създаването на втори и
трети ешалон от мобилни, средни и малки, на високо технологично ниво, предприятия, които ще
обслужват икономическите мастодонти или ще организират бизнес, покриващ пазарни ниши, или ще
действат в области извън интересите на големите компании. Тук е мястото да отбележим, че, с
изключение на Испания, в Европейската общност от 27 държави няма промишлени предприятия от
нашия вид и мащаб към съюзите на слепите. Съществуващите в ЕС защитени предприятия за трудова
реализация на хора с увреждания са общинска или държавна собственост, поради което европейските
директиви и регламенти разрешават действието на различни дотиращи модели с цел осъществяване на

социална политика. Въведена е практиката да се заплащат 80-100% от трудовото възнаграждение на
работещите хора с различни видове увреждания от държавни фондове, а също така и значима част от
режийните разходи за организиране на производство. Държавата е постигнала договореност с големи
фирми да изнесат части от своето производство в тези предприятия и да поемат ангажименти за
реализацията на готовата продукция. От няколко десетилетия там действат законови актове и
икономически инструменти, стимулиращи работодателите да наемат хора с увреждания. Трябва да
направим всичко необходимо Българската държава, с активното участие на национално представените
организации на хора с увреждания, през следващите 3-5 години да формира своята визия и политика в
областта на трудовата реализация на лицата със специфични възможности и да определи ролята и
мястото на специализираните предприятия в този модел и обема на подкрепата си за тях.”
На тази основа започнаха дебатите по точка първа от дневния ред. Преди да бъде предоставена думата
на пълномощниците за изказвания, те бяха запознати с текстовете на три писмени обръщения,
изготвени от синдикалните организации и подкрепени от трудовите колективи на предприятията във
Варна, Дряново и София. В тях се изразява протест срещу сегашното много тежко положение, в което
се намират предприятията, за което те обвиняват ръководството на ССБ и на холдинга, и се настоява за
решителни мерки за промяна. От една страна се иска оставката на Васил Долапчиев от заеманите от
него длъжности в организацията; на второ място се настоява предприятията да получат от холдинга
парите, с които те на практика са кредитирали дейността на други предприятия. От Варна и Дряново
искат да се възстанови системата на разплащания с дистрибуторите на стоките на “Успех”, според
която те са се разплащали директно в предприятието, от което са купували съответните изделия.
Колективите настояват да се води активна политика по отношение на всички държавни институции с
цел те да започнат да оказват сериозна и истинска подкрепа на нашите специализирани предприятия.
След това на вниманието на пълномощниците бяха представени внесените писмени становища на
Стефан Пенчев, Янаки Градев и Спас Карафезов.
В изказването на г-н Пенчев се критикува ръководството на ССБ и в частност ръководствата на
стопанската дейност за целия период от началото на промените. Той ги обвинява, че са създали една
цяла нова „Стопанска номенклатура”. Според него решението за създаване на холдинг е трябвало да се
вземе още в началото на деветдесетте години, а създаването му сега вече е нова грешка. Той вижда
решение на някои от проблемите в закриването на холдинга, преструктуриране на предприятията, като
те следва да се сведат до четири – за производство на филтри, за метален амбалаж и литография, за
електроинсталационни изделия и база за инструментална и развойна дейност.
В депозираното писмено изказване г-н Градев изразява становище, че „През всичките тези години
Съюзът доказа, че не е бил добър стопанин и не е управлявал далновидно материалните си ресурси. В
същото време се води политика от най-високо равнище, че, видите ли, тези предприятия нямат бъдеще,
че Съюзът на слепите не може да бъде работодател, че в другите страни не е било така и прочие.
Последното твърдение може и да е вярно, но в цитираните страни съюзите на слепите не са
разполагали с такива материални ресурси и нямат никакъв стопански опит. Нещо повече - те винаги са
проявявали огромен интерес към нашата стопанска дейност. Може би една от огромните причини за
това състояние е и самият ни устав. Той е разработен и приет така, че да не служи на съюзните
членове, а само на ръководните кадри. Какво имам предвид? Първо - собственикът на цялата тази
материална база, на паричните средства, се сля със субекта на тяхното управление. Принизена бе
личната отговорност, която пък се сля с колективната отговорност, в резултат на което можем да
направим извода, че тези огромни материални ресурси на съюза са се управлявали недостатъчно
ефикасно, професионално и далновидно.”
Градев предложи на пълномощниците да се ангажират с неотложни промени на устава на ССБ, с което
да се гарантира, че съюзните органи на управление ще могат да се разграничат - т.е. да не се сливат
принципалът /собственикът/ от една страна със субектите на управление на съюзната собственост от
друга. Той предложи в управителния съвет на съюза да не участват повече от една трета от щатния
състав на организацията, както и председателят на ССБ да си остане председател на съюза като се
разграничи от управителя на холдинга. „Управителят на холдинга да си бъде само управител на
холдинга като носи персонална отговорност за своите действия или бездействия. Броят на членовете на
управителния съвет да се намали от единадесет на седем или девет, но затова пък същите да получават

някакво определено от Общото събрание възнаграждение с цел да се повиши тяхната отговорност и да
се засили тяхната инициативност.”
Спас Карафезов се извини на пълномощниците за това, че е възпрепятстван да присъства лично на
заседанието и в предоставеното на тяхното внимание писмено становище припомни, че той още на
конгреса през 1994 г. е настоявал да се забрани на директорите на дъщерните клонове да участват в
ръководните органи на ССБ. В това, че тези негови предложения не са били приети, той вижда една от
основните причини за сегашното неблагоприятно състояние на предприятията.
Карафезов вижда слабост на материала за стопанската дейност и в това, че в него не се разглежда
въпросът за съкращаване на административните структури на предприятията.
Критични мнения по предоставените материали, по направените в тях предложения и по-общо - по
цялостното ръководство на стопанската дейност, изразиха още Радко Диков и председателят на
контролния съвет на ССБ Маньо Алексиев.
Г-н Алексиев помоли пълномощниците да разберат правилно неговата позиция и да престанат
спекулациите за това, че той, преследвайки свои лични интереси, иска да се сложи край на дейността
на съюзните предприятия. Алексиев наблегна на това, че не е против тази дейност, но е против нея
такава, каквато е в момента. „Уважавам колегите управители на предприятия за тяхната позиция, те
имат право да защитават своето поприще, но ние, другите, които сме тук все пак не можем да не
потърсим обяснение, не можем да не поискаме отговор на въпроса за причините за огромните загуби,
които реализират повечето от нашите предприятия. В стопанската дейност се наливат милиони. През
последните години са продадени може би повече от десет имота и парите от тях са налети в
стопанската дейност, а къде са резултатите. Как да си обясним милионите загуби, натрупани за много
години от Плевен, Шумен, Стара Загора Сливен, София и т.н.” Г-н Алексиев изрази становище, че
стопанската дейност “С тези хора, с това управление не може да продължи да съществува. Необходими
са промени и на ръководителите, и на устава.” По тези причини той подкрепи предложенията за
свикване на извънредно заседание на общото събрание на пълномощниците, на което да бъдат приети
промени в устава, а също така подкрепи и предложението да се създаде експертна група, която да
включва и външни специалисти, които по-задълбочено и по-професионално да анализират стопанската
дейност и да направят предложения за нейното по-нататъшно функциониране.
Непосредствено след прочитането на изказванията на г-н Градев и г-н Карафезов, противоположни
позиции защитиха Соня Иванова, Георги Терзиев и Нина Нейкова. Г-жа Иванова в едно много
емоционално и аргументирано изказване се противопостави на едно, неизказано на глас, но според нея
тихомълком налагано впечатление, че варненското предприятие е вече обречено. Тя поясни, че то в
момента е наистина в много тежко положение, но това се дължи на многогодишното източване на
предприятието от страна на централата на дружеството и поиска да бъдат върнати паричните средства,
които са получени от продажбите на произведена от „Успех” Варна продукция, които са били
отклонени за решаване на други проблеми на други предприятия. В същата посока беше и патосът на
изказванията на председателите на регионалните организации на ССБ в Дряново и Варна.
На отправените от споменатите по-горе пълномощници критики реагираха и Георги Терзиев, Нина
Нейкова, Павлин Ангелов.
Дебатите по тази точка продължиха с изказвания на други пълномощници, като често се стигаше и до
директна размяна на реплики между отделните участници в дискусията.
Едва ли има смисъл подробно да се спираме на всички детайли от направените изказвания. Списъкът
на направените, но неприети предложения, както и списъкът на приетите от пълномощниците решения
всъщност ще ни дадат най-кратка и много точна картина за дискусията и резултатите от нея.
По точка първа - Анализ на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и
перспективи за развитието им - пълномощниците на петнайсетото общо събрание на Съюза на слепите
в България приеха следните решения:
1. Приема анализа на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и
перспективи за развитието им. Гласували 46 за и 4 въздържали се.
2. Съюзът на слепите в България да продължи организирането и развитието на стопанска дейност в
областта на филтри за вентилационни и климатични инсталации, производство на метален амбалаж и
електроинсталационнни изделия. Гласували 53 за.

3. Приема за най-целесъобразен третия вариант, разработен в Анализа за състоянието на “Успех-ССБ
Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им. Гласували за трети
вариант – 28, за втори вариант – десет, при кворум петдесет пълномощници.
4. Дава мандат на управителния съвет на ССБ да работи за реализирането му.
5. Възлага на управителния съвет на ССБ да приеме програма за преструктуриране на
електроинсталационното производство. Срок 30.09.2008. Гласували 47 за.
6. В срок до петнадесети юли 2008 Управителният съвет на ССБ, съвместно с управителите на
дъщерните дружества, да обсъди състоянието на кредитната задлъжнялост и да даде точни разчети и
ангажименти на всяко предприятие. Да се изготви финансов план за обслужването на кредитите на
дъщерните дружества в „Елком” Варна и „Техноком” Дряново. Гласували 44 за.
7. Общото събрание на пълномощниците дава съгласието си да се продадат следните производствени
филиали на ССБ: Добрич, прието с 48 гласа за и 4 против, Попово - 43 гласа за и 7 против, Гоце Делчев
- 43 гласа за и 9 против.
8. През месец септември 2008 г. да се проведе конкурс за управител на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД.
До провеждането на конкурса Васил Долапчиев, председател на съюза, да изпълнява функциите на
управител.
9. Необходимите промени на устава на ССБ да се подготвят и да се приемат на четвъртото заседание
на петнайсетото общо събрание на пълномощниците на ССБ. Прието с трийсет гласа за.
Бяха прогласувани и други предложения, които не получиха необходимата подкрепа. А именно:
1. Да се закрие “Успех ССБ Холдинг” ЕООД. Гласували 5 за.
2. Да се насрочи и проведе до края на 2008 г. заседание на петнайсетото общо събрание на
пълномощниците на ССБ за промяна на устава на ССБ. Гласували 14 за.
3. Да се преобразува стопанската дейност на ССБ в акционерно дружество. Гласувал 1 за.
4. Дистрибуторите да се отчитат директно във Варна и Дряново до възстановяване на дължимите суми
от “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД.
5. Да се наложи мораториум върху продажбата на имоти на ССБ. Гласували 4 за.
Читателите ни вече знаят, че от предложените варианти за развитие на стопанската дейност на ССБ е
приет вариант три. За по-добрата им информираност публикуваме с незначителни съкращения трети
вариант така, както е представен в анализа на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД.
Трети вариант
Този вариант включва добрите страни на предходните два и добавя нови области на действие.
Голямата стойност на нашето имущество се формира приблизително 60-65% от цената на земята,
основно намираща се в градовете София, Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Плевен, Дряново, Стара
Загора и в много по-малка степен от сградния фонд /наша собственост/ в страната. На този етап ние не
получаваме никакъв доход от собствеността върху земята, а приходите от недвижимо имущество,
отдавано под наем за производствени и рядко за търговски цели, варират от 2 до 5 лв. на кв.м., като
средният приход е около 3 лв. Считаме за целесъобразно в перспектива от 5 до 8 години да бъде
разгледана възможността за поетапна продажба на по-голям дял от наличната ни собственост - 35-40%.
Посочената цифра има своята условност, тъй като нямаме яснота по възможностите за парцелиране на
имотите ни. Необходимо е да имаме предвид и потребностите от сграден фонд, необходими за
функциониране на предприятията ни. В настоящия материал основната ни цел е да се обединим около
ефективна политика, а едва след детайлни разчети и нерядко твърде сложни и продължителни
процедури ще преминем към реализация на набелязаните мероприятия. Придобитите средства от тези
сделки, в размер на 60-70 милиона лева, могат да бъдат използвани за:
1. Покупка на атрактивни търговски, офис и други обекти при условията на вариант 1, за която да
бъдат изразходвани 25-30% от получените средства.
2. Инвестиране в развитие на наличната стопанска дейност – 30-33% от получената сума.
3. След задълбочено проучване - инвестиране в действащи финансови инструменти. Тази непозната
досега за нас дейност се изразява в покупката на ценни книжа, предлагани на фондовата борса или от

действащите в страната финансови фондове. Формирането и управлението на създадените портфейли
от ниско-, средно- или високорискови ценни книжа ще се извършва от специализирани финансови
къщи на база сключени договори и при условията на действащото законодателство, регламентиращо
капиталовия пазар. От проведени срещи с представители на подобни институции получихме
информация, че в страната ни действа нормативна база, изцяло съответстваща на тази в Европа, дори
поради новосформирания национален пазар в тази област са взети по-големи мерки за защита на
интересите на клиентите. Споделяйки предходната информация, обаче трябва да отбележим, че и в
тази дейност са възможни сривове, дори провали при изпадане на фондовия пазар в криза, каквато се
наблюдава в настоящия момент. Като цяло специалистите считат, че при разумно и среднорисково
инвестиране европейската практика доказва твърде ограничена и рядка възможност за неуспех. При
вземане на решение да действаме и в тази посока няма да поемем по-голям риск, отколкото при
инвестирането в производство или недвижими имоти с друга функция. Трябва да отбележим, че в
публичното пространство има достатъчно информация, с която всеки желаещ може свободно да се
запознае, че доходността на подобна дейност е по-висока от предходните две. Поради изложените
аргументи, след допълнително събиране на информация и обсъждането й, е целесъобразно да вложим
останалата част от средствата от продажби на недвижимо имущество във финансови инструменти.
Дейността на много водещи европейски компании показва, че след осигуряване на необходимия
финансов ресурс за организиране на производствената им дейност останалите свободни средства се
инвестират във финансови инструменти с цел придобиване на допълнителна печалба, която при
необходимост могат да използват за последващо разрастване на бизнеса.
Реализацията на всеки от посочените варианти трябва да бъде предхождана от продажбата на част от
недвижимото ни имущество при изгодни условия, съгласно действащите вътрешносъюзни нормативни
документи, регламентиращи реда, условията и пълномощията на органите. Средствата трябва да бъдат
налични, за да можем да купим, при отдала се възможност, интересуващия ни имот, тъй като никой
продавач няма да ни чака. Трябва да преодолеем нашата нерешителност по този въпрос и да сме
наясно, че щом имотът е интересен за нас, той е атрактивен и за други купувачи. Относно
инвестициите в стопанската ни дейност е валиден същият принцип - докажем ли, че трябва да се
инвестира днес, последващите ни действия не бива да бъдат отлагани във времето, тъй като в
следващия момент това ще бъде безсмислено, поради развитието на други фирми и затваряне на
пазарната ниша. Предполагам, че всички ще се съгласите, че сериозно обмислената, но и задължително
бърза реакция са гаранция за успех на всяко начинание в условията на свободен пазар.
По точка втора - Отчет за стопанската дейност за 2007 - Общото събрание на пълномощниците на
Съюза на слепите в България реши: Приема информацията за стопанската дейност и финансовите
резултати на търговските дружества на ССБ.
Приема информацията за дейността на “Успех ССБ холдинг” ЕООД за 2007 г. Гласували: 37 за, при
кворум 49. Приема информация за дейността на “Релакстур” за 2007 г. Гласували 44 за.
Пълномощниците обсъдиха и отчета за дейността на ССБ за периода 1 януари-31 декември 2007 г.
Изминалата 2007г. ще остане в историята като годината, в която България стана пълноправен член на
Европейския съюз. Тази първа година на нашето членство беше белязана с голям скок в цените и
отчетена инфлация 12,5%. Административният капацитет на правителството бе ориентиран към
създаването на правила и условия за стартиране на оперативни програми, чрез които да бъдат
финансирани различни социални и икономически проекти, подобряващи стандарта на живот в
страната и увеличаващи конкурентоспособния й потенциал.
През този период нашата организация полагаше системни усилия да участва активно в обществените
процеси и на база получената актуална информация се стремеше да вземе адекватни и правилни
решения за бъдещото ни развитие.
В края на отчетния период в страната бяха проведени и общински избори, които формираха нови
ръководства на органите на местно самоуправление. Този факт наложи нашите регионални и
териториални структури да започнат системно изграждане на ползотворни партньорски
взаимоотношения с новоизбраните общински екипи.

През юни 2007 г. бе проведено второто заседание на 15-о Общо събрание на пълномощниците на ССБ,
на което бяха приети едногодишни програми за развитието на дейността на организацията ни и
търговските й дружества. На това заседание върховният орган прие и промени в Устава на ССБ,
произтичащи от измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които впоследствие
бяха регистрирани в съда.
През есента на 2007 г. се проведоха заседания на общите събрания на ТСО, които протекоха при добра
организация.
В началото на периода в ССБ са членували 19 052 човека, а към 31 декември 2007 г. те са 18 637, от
които 6 зрящи.
За втора поредна година се отбелязва спад в числеността на организацията, което се дължи на
отнемане на групата инвалидност на съюзни членове със срочни експертни решения, вследствие на
нови критерии на ТЕЛК, както и на големия брой членове на преклонна възраст.
Поради голямата вероятност тенденцията на спад в числеността да се задълбочи, се налага
необходимостта всички ръководители на структурни звена в системата да увеличат усилията си за
издирването и приобщаването на новоосвидетелствани от ТЕЛК лица.
От отчета се налага изводът, че преобладаващата група съюзни членове са хора от третата възраст и с
нисък образователен ценз. Това обстоятелство оказва значително въздействие върху вида на
решаваните проблеми, които са от голямо значение за кадровия ресурс на ССБ и ефективността от
дейността му.
От членуващите работещи 546 човека, едва 180 работят в системата на ССБ.
Отчетено е, че организациите ни в цялата страна продължават да предоставят традиционните
социални, рехабилитационни, административно-правни и други услуги на нашите членове и да им
съдействат да ползват правата си в пълен обем.
В отчета подробно е отразена дейността на регионалните организации през отчетния период. Всички
ръководства на организацията ни по места са се стремили структурата й да функционира, съгласно
ясни и валидни за всички правила, както и да провеждат единна политика в диалога с институциите и
обществото в полза на нашите членове.
Обобщените данни от отчетената дейност по региони показват, че общо предоставените
административно-правни услуги на съюзни членове са 11492, а по проекти са осигурени средства в
размер на 45 844 лв. За различни мероприятия на структурите на организацията е осъществена
трудовата реализация на 58 съюзни членове във фирми, извън структурите на ССБ. Като цяло, от
отчетите на регионалните ни организации е видно, че ръководствата по места са полагали и
непрекъснато полагат усилия максимално да улесняват и да създават благоприятни условия за
членовете си. На много места са създадени тесни контакти с местните органи на управление, полагат
се усилия за създаване на достъпна градска среда, развива се културна и спортна дейност, подпомагат
се съюзни членове и им се оказва максимално съдействие при решаването на проблеми от
административно естество, както и за тяхната рехабилитация и социална интеграция в обществото.
По отношение на правозащитната дейност и партньорството със сродни организации е отчетено, че
през 2007 г. ръководството на нашата организация продължи да прилага девиза „Съединението прави
силата” чрез активното си участие в НСХУ, както и самостоятелно да отстоява интересите и правата на
хората със зрителни увреждания в България.
Доказателство за това са проведените множество мероприятия и инициативи, свързани с проблемите и
дейността на хората с увреждания, както в национален, така и в Европейски и световен мащаб.
Най-значимото събитие за хората с увреждания е приемането от ООН на международната конвенция за
опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания. Чрез представителите си в
борда на Европейския съюз на слепите и комисията по човешките права към него, нашата организация
се включи в световния диалог по повод изработването на този фундаментален документ.
Във връзка с приемането му от ООН са проведени срещи и разговори с отговорни фактори от
държавната власт с цел лобиране в полза на ратифицирането на конвенцията от българското
правителство.
В резултат през месец август България подписа международната конвенция. Сега дейността на НСХУ
трябва да се насочи към лобиране за подписване и на допълнителния протокол.
Председателят на ССБ участва във всички заседания на Националния съвет за интеграция на хората с

увреждания, отстоявайки позициите на организацията ни за нова социална политика, реално
променяща жизнения статус на лицата със зрителни увреждания. В отчета са посочени конкретните
обсъждани въпроси за бъдещи действия в краткосрочен и дългосрочен план.
По повод изменения в данъчното законодателство, свързано с облагането на доходите на физически
лица и въвеждането на така наречения плосък данък, ССБ организира и реализира срещи с президента,
премиера, председателя на бюджетна комисия на парламента, министрите на социалната политика и
финансите, депутати и др. В резултат на тази силна лобистка кампания са защитени лицата с
увреждания с месечен необлагаем доход в размер на 660 лв.
На 25 октомври 2007 ССБ се включи, чрез представители от РСО София, в национален протестен
митинг срещу провежданата политика към хората с увреждания.
Финал на този аспект от дейността на ССБ през отчетния период бе проведената среща с
министър-председателя по повод Деня на инвалидите 3 декември. На нея в продължение на 2 часа е
обсъден широк кръг от наболели проблеми и са коментирани възможностите за осигуряване на
допълнителни финансови ресурси за провеждане на по-ефективна социална политика. На срещата
председателят на ССБ е мотивирал необходимостта от по-чувствително увеличение на пенсиите на
хората с увреждания и гарантирания минимален доход.
По отношение на рехабилитационната дейност на ССБ и професионалното обучение на
зрителнозатруднените лица е отчетено, че през изминалата 2007 г. услугите на НЦРС Пловдив са
ползвали 260 клиенти във вид на основна рехабилитация в различни форми на обучение. Създадена е и
продължава да се поддържа база данни за лица със зрителни увреждания, които са потенциални
клиенти на центъра. Към края на отчетния период листата на чакащите е наброявала 202 лица с
увредено зрение.
Дългосрочната стратегия на центъра е непрекъснато да повишава квалификацията на човешкия ресурс
и да подобрява качеството на предлаганите рехабилитационни услуги и професионалното обучение.
Екипът на НЦРС Пловдив непрекъснато поддържа връзки с екипите на дневните центрове за
рехабилитация в страната, като им оказва необходимата консултантска помощ.
Дневните центрове за рехабилитация и социална интеграция в градовете Бургас, Варна, Добрич,
Сливен, Ямбол, Тополовград, Шумен, Габрово и Силистра са организирали 61 курса с общ брой на
клиентите 462.
За тях РСО са осигурили 726 технически помощни средства – DVD и CD плейъри, часовници,
будилници, бастуни, слухови апарати, брайлови карти, игловдевачки, пихтови машини, лупи, очила.
През изминалата година са предприети редица мерки за максимална разгласа и популяризация на
дейността на рехабилитационните центрове – поддържане на уебстраница, издаване на дипляни с
информация за предлаганите услуги, публикации, репортажи и интервюта в местни и национални
медии.
Не на последно място са добрите контакти със сродни организации от други страни за обмяна на опит
и осигуряване на възможности за финансиране по различни проекти.
В отчета е посочено, че ССБ продължава да поддържа издателската си дейност, като броят на
абонатите за различните издания за 2007 г. е 667. Тенденцията е към намаляване на читателите на
брайловите издания, което се дължи вероятно на навлизането на новите компютърни технологии и на
чувствително повишения обем и разширената тематика на списанията, излизащи в аудиовариант. С цел
намаляване на тази тенденция и популяризиране на брайловото писмо през отчетния период бе
проведен национален конкурс за четене и писане на брайл.
В студиото за звукозапис през изминалата година са записани 124 нови заглавия, а възстановените са
151. Централната фонобиблиотека в настоящия момент разполага с 3820 заглавия на касети и 803 на
дискове, а електронната библиотека предоставя на читателите 2230 заглавия.
Продължава и развитието на културната дейност на ССБ, много от съюзните членове участват в
различни художествени и певчески състави. Общият брой на любителите на поетичното и певческото
изкуство е 352, от които 110 са индивидуални изпълнители, а останалите са участници в творчески
състави. През изминалата година те са представили организацията ни в 168 обществени изяви.
Отчетено е, че 305 членове на организацията продължават активно да спортуват в основните видове
спорт – шахмат, лека атлетика, голбал и спортен риболов. В тези видове спорт през изминалата година
бяха проведени вътрешносъюзни национални първенства със средства, осигурени от агенцията за

хората с увреждания.
Организиран и проведен бе международен турнир по голбал за купата на България с подкрепата на
ССБ и с участието на отбори от Белгия, Холандия, Сърбия, Румъния и Гърция. В отчета е посочено и
участието на наши спортисти в международни състезания.
В голяма част от градовете са учредени спортни клубове, регистрирани като спортна федерация с цел
осигуряване на финансиране за спортната ни дейност.
Продължават и усилията на ССБ да подпомага финансово и натурално своите членове. За отчетния
период парична помощ са получили 1284 съюзни членове на обща сума 43 272 лв. Натурално
подпомогнатите са 7464, а включените в патронажно обслужване са 438. На 80 студенти са изплатени
ежемесечни стипендии.
В отчета е отделено достатъчно място на международната ни дейност. Отбелязани са участията ни в
различни международни форуми и множеството създадени ползотворни контакти със сродни
организации от други страни.
След няколко изказвания и кратки коментари отчетът за дейността на ССБ за 2007 г. бе приет от
пълномощниците.
Бе приет и бюджетът на организацията за 2008 г., с една поправка в него, която е свързана с
възстановяване на удържаните суми от хонорарите на сътрудниците на ТСО, вследствие на
въвеждането на плоския данък.
С мнозинство бе приета и програмата от мероприятия за дейността на ССБ през 2008-2009 г., в
изпълнение на програмата, приета от 15-о Общо събрание на ССБ. Тя предвижда активно участие на
представители на организацията в работните групи към Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания към МС за преглед на законодателството, отнасящо се до правата на хората с увреждания
и участие на ССБ и регионалните и териториалните му структури в съвместна работа с държавните и
общинските власти за изпълнение на приетия от МС план за действия през 2008-2009 г., насочен към
осигуряване на подобряване на условията за живот и реализация на хората с увреждания и
преодоляването на социалните и физическите бариери.
В програмата е предвидено осигуряване на специализиран софтуер в помощ на регионалните и
териториални структури, обновяване на сайта на ССБ, обучение на представители на регионалните
структури на работа със специализиран софтуер и интернет, консултации на местните структури на
ССБ по нормативната уредба за хора с увреждания, провеждане на семинари. Предвидено е и
провеждането на летен стаж за студентите в ССБ, РСО, дъщерните дружества на „Успех ССБ
Холдинг” ЕООД, „Релакстур” ЕООД и НЦРС.
Програмата предвижда и довършване на обновяването на материалната база на НЦРС и увеличаване
на асортимента на предлаганите услуги, които да задоволят нуждите на съюзните членове. Трябва да
продължи и предоставянето на технически помощни средства за членовете на Съюза на достъпни
цени.
Планирано е и организирането на конкурси по брайлова грамотност, както и провеждането на
различни спортни състезания и участието на наши членове в международни спортни прояви, а също и
осигуряването на средства за участието на наши изпълнители и художествени състави в различни
вътрешносъюзни и национални културни прояви.
Според програмата ще продължават да се търсят източници за подпомагането на нуждаещи се съюзни
членове в пари и натура, да им се оказва помощ при попълване на необходимите документи за
отпускане на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни
задължения и т.н.
И през следващия период ССБ ще продължи да поддържа международните си контакти и да участва
със свои представители в различни международни форуми.
Относно финансирането на дейността и управлението на съюзното имущество, Управителният съвет
трябва да обсъди и изготви гъвкав модел за по-доходоносното му експлоатиране, включващ рентиране
на атрактивни налични фондове, продажба на безперспективни за ползване обекти и инвестиционни
схеми с цел инвестиране в стопанската дейност, придобиване на ново имущество и продажба на
изградени нови активи.
През периода трябва да се довърши ремонта на рехабилитационната база в Дряново, както и да се
работи за разнообразяване на схемите за почивка в почивните ни бази и да се разширят предлаганите

там услуги.
Пълномощниците приеха и финансовия отчет на ССБ за 2007г.
Приет бе и отчетът на Контролния съвет на ССБ за периода юни 2007 - май 2008 г. През отчетния
период КС на ССБ е провел 3 заседания, на които са били обсъдени програма за дейността на КС и
вътрешносъюзни нормативни документи, отнасящи се до дейността му. В периода са били
разглеждани жалби от съюзни членове, чието членство в ССБ е било прекратено, жалби за прекратени
правомощия на териториални председатели и други жалби, по които КС е взел съответно становище.
На заседанието си от 7 декември 2007 г. КС прие наредбата, утвърдена след това от УС на ССБ, за реда
и условията за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества, и
разходване на получените средства от сделките.
През периода е извършена проверка в Казанлък, във връзка с жалби от съюзни членове за продажба на
производствен филиал на ССБ. След извършената проверка и множество консултации с експерти КС
счете продажбата за некомпетентна и пораждаща съмнения за злоупотреби, което наложи
изработването на гореспоменатата наредба.
В края на 2007 г. КС разгледа жалба от Росица Кирилова във връзка с неправомерни действия от
страна на Сергей Дубина, който е предоставил на жалбоподателката говорещата програма “спичлаб”
срещу сумата от 30 лв. По решение на КС г-н Дубина бе отстранен от заеманата длъжност председател
на РКС София.
На проведеното на 10 май Общо събрание на пълномощниците от район София г-н Дубина бе
преизбран, което КС на ССБ счете за практическа отмяна на свое решение, което не е в правомощията
на този по-нисшестоящ орган. Затова КС спря решението на Конференцията, като остави въпроса за
разглеждане от Общото събрание на пълномощниците на ССБ.
След извършени проверки в РСО Сливен и РСО Шумен КС даде добри оценки за дейността им. В
отчета фигурират подробните резултати от извършена през месец юли миналата година проверка в
„Успех Металпринт ССБ” ЕООД Шумен, както и от проверки, извършени в клон Стара Загора и
„Успех лайтССБ” ЕООД Сливен.
От отчета на Контролния съвет на ССБ е видно, че в изпълнение на дадените му от Устава на ССБ
правомощия КС отговорно и задълбочено изпълнява приетата от 15-о Общо събрание програма, като
контролира и изисква спазването на устава на организацията и вътрешносъюзните нормативни
документи, както и решенията на органите на ССБ и спазването на финансовата дисциплина.
Пълномощниците дадоха висока оценка на работата на Контролния съвет и приеха отчета с голямо
мнозинство.
Междувременно бе извършен избор за попълване на състава на Контролния съвет, тъй като един от
членовете му - Руска Иванова е била избрана на длъжността председател на териториална организация.
От направените предложения се оформиха две кандидатури – на Стефан Пенчев от Русе и на
Александър Гогов, който след проведеното тайно гласуване бе избран за член на КС с 37 гласа.
На вниманието на пълномощниците бе предоставена наредбата за реда и условията за разпореждане с
недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества, и разходване на получените
средства от сделките, като целта бе ако възникнат предложения по документа, те да бъдат внесени за
разглеждане от Управителния съвет на ССБ. Оформи се предложение в наредбата да бъде включен
текст, определящ и регламентиращ размер на капаро, което да се внася от потенциалните купувачи при
обявяване на търг за даден имот от съюзната собственост, което да не се връща на загубилите търга
кандидат-купувачи, в съответствие с действащото законодателство. Този текст ще бъде обсъден и
приет от Управителния съвет.
Последният въпрос, разгледан от пълномощниците, бяха постъпили в комисията по жалбите на
Общото събрание две жалби от Сергей Дубина и от Управителния съвет на РСО София, както и
заявление от Асен Стоянов за възстановяване на членството му в ССБ.
В жалбата си от дата 28 май г-н Дубина, изтъквайки многобройните си лични и професионални
положителни качества и припомняйки обстоятелствата около предсрочното прекратяване на
правомощията му като председател на РКС, настоява, че с досегашната си дейност никога не е уронвал
престижа на организацията, като се опитва да докаже всичко това със задаването на риторични
въпроси. В заключение той моли пълномощниците да „направят необходимото за възстановяване на
доброто ми име и чест”.

След като разгледа жалбата на г-н Дубина, комисията по жалбите установи, че тя по същество не
третира отмяна на решение на Контролния съвет. Жалбоподателят не оспорва решението на
Контролния съвет за спиране на решенията на Общото събрание на пълномощниците от регион София.
Затова комисията счете жалбата за неоснователна, поради липса на искане.
В защита на г-н Дубина се изказа г-жа Лиляна Елицина, която направи опит да възстанови „доброто му
име и чест”. Жалко за ентусиазма на г-жа Елицина, в чиято компетентност и висока ерудиция едва ли
някой би се усъмнил.
Последвалото изказване направи на пух и прах всички опити да се докаже, че Сергей Дубина е
безупречен служител и честен и всеотдаен човек. Г-жа Руска Иванова, пълномощник от 15-о Общо
събрание на ССБ, бивш член на КС на ССБ и понастоящем председател на ТСО Ямбол, най-отговорно
заяви пред всички пълномощници, че преди време г-н Дубина й е предоставил говорещия софтуер
срещу малко по-скромната сума от 20 лв. И подчерта, че явно практиката му е да се възползва от
неведението на хората от провинцията. Това сложи край на всички дебати по темата, защото не може
да се очаква други да правят всичко възможно за възстановяването на доброто име на някого, който
сам се компрометира, а е и под въпрос дали някога изобщо се е ползвал с такова, имайки предвид
последното обстоятелство.
Логично възниква въпросът дали това не е чиста форма на уронване на престижа на ССБ и дали
подобни действия не подлежат на по-сериозни санкции. Нормално е в този случай да последва
прекратяване на членството в ССБ, тъй като през годините сме били свидетели на изключване от
Съюза на хора, уронили престижа на организацията с далеч по-незначителни действия или просто
пропуснали да платят членския си внос.
Комисията по жалбите отхвърли и жалбата на РУС София, оспорваща решението на КС за спиране
решенията на Общото събрание на РСО София, поради липса на подписите на всички членове на РУС,
но бе установено, че копие от нея с всички подписи е внесено допълнително. Възникнаха спорове по
решението на комисията, тъй като е достатъчен подписът на председателя на РСО като вносител на
жалбата.
С гласа си пълномощниците отхвърлиха и двете жалби, като потвърдиха решенията на комисията.
Отхвърлено бе и заявлението на Асен Стоянов за възстановяване на членството му в ССБ.
С това третото заседание на петнайсетото Общо събрание на пълномощниците на ССБ изчерпа
дневния ред и бе закрито.
Димитрина МИХАЙЛОВА
Марина ПЕТКОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Еньовден в Стария Добрич

Всяка година на 24 юни според народния календар отбелязваме Еньовден. Вярва се, че сутринта на
празника, когато изгрява слънцето то трепти и играе и който види това ще бъде здрав през цялата
година. Според друго поверие срещу Еньовден билките придобиват най-силна лечебна сила, която с
изгрева на слънцето изчезва. Затова е хубаво да се берат преди изгрев слънце. Набраните билки трябва
да са 77 и половина – за всички болести и за болестта без име.
В Стария Добрич стана традиция всяка година да се празнува тържествено Еньовден. Към празника се
присъединихме и ние от РО на сляпо – глухите в град Добрич, по покана на нашата приятелка Лили
Манова, управителка на билковата аптека в Стария Добрич. Площадът пред аптеката беше изпълнен с
хора, чакащи ред да минат през огромен венец, изплетен от 77 вида билки. Минахме и ние за здраве
през него. Любезните домакини ни посрещнаха със сладки и чай, приготвен от миналогодишния венец.
За доброто настроение допринесоха кръшните хора, изпълнени от малките танцьори от детския танцов
ансамбъл „Добруджа”. Накрая всички се хванахме на извилото се хоро. Разделихме се с пожелание да
намерим омайното биле на вярата, надеждата и любовта.
Калинка КОВАЧЕВА

„И те могат"

За втора година в Добрич се реализира проектът за спортни мероприятия за хора с увреждания, по
процедурата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на
община Добрич. Проектът е под мотото „И те могат” и е на стойност 1500 лв. Спечелен е от
Областния съюз на инвалидите. Първият кръг се проведе в зала „Добротица” на 14.06.2008 г.
Гост на откриването беше Каролина Динолова - главен експерт по здравеопазване и социална
политика към община Добрич. Спортист – ветерани от спортен клуб „Здравец” при град Балчик
представиха композиция от упражнения за остеопороза. Състезаваха се хора с увреждания от съюза на
инвалидите, клуб „Надежда”, РО на сляпо-глухите, ТПО на слепите и „Хобисклуб” по следните

дисциплини: скок от място, стрелба с въздушна пушка, хвърляне на медицинска топка, надбягване с
инвалидни колички, теглене на въже и други. Имаше много емоции, смях и дори обелени колене и
лакти.

Във втория кръг от състезанията се проведе турнир по шах, табла и „Не се сърди човече” на 21.06.2008
г. в клуб „Надежда”. Проектът завърши с награждаване на победителите и скромна почерпка.
Калинка КОВАЧЕВА

Сляпо –глухите с награди от Републиканския фестивал в Перник

На 28 и 29 юни в Перник се проведе Републикански фестивал на хората с увреждания. Участие в този
хубав празник взехме и ние - сляпо-глухите от Добрич, Кърджали и Пловдив. 600 самодейци от цялата
страна се състезавахме в различни жанрове. Организацията бе перфектна – от пристигането до
изпращането на хората. За нощуване бяхме настанени в Детски екологичен национален комплекс в
село Ковачевци. Радвахме се на красивата природа и приятната обстановка. До късно след полунощ се
вихри купон от надпявания и надсвирвания. Чуваха се ритми от всички кътчета на страната. Извиваха
се кръшни хора.
Кулминацията на фестивала бе награждаването на участниците. Радваме се, че между първенците
бяхме и ние. Димка и Кирчо Дамянови с дует „Настроение” от Пловдив получиха златен медал, а за
изпълнение на естрадна песен Димка Дамянова получи сребърен медал. Групата за стари градски
песни „Антица” от Добрич получи диплом за първо място. За индивидуално изпълнение на песен
Мария Паскалева бе удостоена с диплом за първо място. С диплом за второ място за лично творчество
бе наградена Светла Маринова също от Добрич.
Благодарим от сърце на организаторите от Перник за приятните мигове, преживени с приятели по
съдба.
Калинка КОВАЧЕВА

Честит рожден ден „Антица”!

Съставът за стари градски песни „Антица” при РО на сляпо-глухите в Добрич на 01.07.2008 г. навърши
3 години. От основаването си досега на всички национални прегледи на художествената самодейност
на НАСГБ винаги е печелил първо место. На „Листопад на спомените” във Варна през 2006 г. бе
удостоен с приза и статуетката на фестивала. На Републиканския фестивал на хората с увреждания в
Перник тази година получи диплом за първо място. Благодарение на доброволния труд на
всеотдайната ръководителка Мария Паскалева се представяме достойно при всяка изява. Успехите
дължим и на нашите музиканти Валентин Спасов, Валентин Георгиев и Станчо Пеев. Самодейците от
състава имат голямо чувство за отговорност, дисциплина и желание за победа, за което им благодарим
от сърце. Пожелаваме им здраве, лично и семейно щастие и все така да отстояват първите места.
Калинка КОВАЧЕВА

Старопланински преходи

На 4, 5 и 6 юли 2008 година, група от 30 членове на Съюза на слепите от Добрич посетихме природни
и сътворени от човешкия гений паметници в нашата страна.
В Ловеч посетихме крепостта над Вароша и останахме възхитени от видяното. А отзивчивата
уредничка най-подробно ни обясни времето на построяването и ролята, която е имала крепостта за
Родината ни в ония далечни времена. При това не ни взеха никаква такса, за което благодарим от
сърце. Следващият обект беше пещерата "Преходна" край Карлуково. Това е един огромен природен
феномен, нямащ равен на себе си в целия свят. Впечатлението се засилва и от Искъра, който се
провира през пролома и кара човек да си мисли, че тук е раят на Земята.

На другия ден автобусът ни отведе в дебрите на Гордата Стара планина, където край бистро поточе се
издига манастирът "Седемте престола". Това е една крепост и твърдина на българщината,
унищожавана от турците и отново въздигана от велики родолюбци.
После поехме към Леденика. Пътят се виеше през великата планина с огромни отвесни скали.
Наблюдавайки тези величествени красоти, човек неволно се пита "Велики Боже, как си могъл да
сътвориш всичко това за 6 дни?". Най-после стигнахме Леденика. Красива местност с гъсти гори,
приятно място за отмора. Пренощувахме и сутринта рано поехме към старопрестолния Търновград.
Невъзможно е да не посетим вярната българска твърдина "Царевец". Всеки знае какво е за България
„Царевец”, но когато си там, горе на високото, и виждаш лентата на Янтра, която опасва града, напира
в гърдите ти чувство на гордост и патриотизъм.

И отново с малко неудобния автобус поехме към Добрич.
Благодарим на ръководителите ни г-жа Пеева и д-р Вачева за възможността, която ни предоставиха.
Ще ни останат незабравими спомени.
Димитър КЪНЧЕВ

Жените от дамски клуб "Орхидея" гостуваха на детски дом

Пловдив
Най-голямото наследство и богатство на семейството и на държавата са децата. Фактът, че има много
домове за деца лишени от родителска грижа, е показателен за безразличие и безотговорност.
В село Зелениково ние жените от клуб „Орхидея” към РО Пловдив имаме свои 50 малки приятелчета,
които обичаме и не пропускаме случай да посетим и поглезим. Съзнаваме, че направеното не е кой
знае колко, но в него сме вложили цялата си любов и загриженост за дечицата.

Магазинът за прежди в близост до Централния младоженски дом в Пловдив ни дари 10 кг. разкошни
разноцветни прежди. От тях жените от клуба, заедно с други съпричастни жени, изплетохме прекрасни
детски дрешки, които по случай Деня на детето – 1-ви юни решихме да подарим на нашите любимци
от детския дом. Грейнаха личицата на дечицата щом ги облякохме. Толкова радост, обич и
благодарност излъчваха детските очички! Ръцете ни омаляваха под тежестта на малките телца – не
смогвахме да прегърнем и приласкаем всички.

Жаждата им да се хранят на нашата маса, да спят при нас, да живеят с нас завинаги, не можеше да се
скрие – дори кашоните с лакомства останаха на втори план. Пяхме, играхме заедно и неусетно дойде
време за тръгване. Свиха се сърцата ни от болка. Макар че се връщахме много пъти, целувахме и
прегръщахме малките ангелчета, не успяхме да изтрием от личицата им тъгата и разочарованието от
заминаването ни. Върнахме се разстроени и разтърсени от преживяното.
Жените от персонала ни благодариха от сърце – те просто бяха изумени от възможностите на

плетачките без зрение.
Може би след нас децата ще имат и други гости, за кратко пак ще бъдат радостни и щастливи, а после
пак ще заспиват сами.
До нови срещи, сладурчета, ще ви изненадваме с повод и без повод, за да знаете че сте обичани!
Стоянка АНГЕЛОВА

Събра ни празникът на розата

Пловдив
Идеята за пътуване до долината на розите и тракийските царе витаеше отдавна у ръководството на
ТСО „Пулпудева”. Същевременно невиждащите дами от клуб „Орхидея” също отдавна имаха желание
да осъществят контакт със своите съсъдбенички от Дряново, където жените с нарушено зрение също
водят известни форми на организиран живот. Пресечната точка беше Казанлък. Донка Карагитлиева,
известна със своята всеотдайност в работата си като председател на тукашната териториална съюзна
организация, пое кръста да бъде домакин на една такава среща. И макар че дряновци нямаха
възможност да дойдат, част от членовете на УС на ТСО „Пулпудева” и „орхидейките” организираха
съвместно пътуване, което ще остане незабравимо.

Поводът лесно беше намерен – празникът на розата, честван ежегодно в Казанлък. Тази година той бе
определен за 8 юни (неделя). С Карагитлиева уговорихме план за протичането на срещата – в един
момент дори възникна съмнение дали ще смогнем да се вместим в рамките на един ден, поради
наситеността на предвидените мероприятия. Но юни е месецът, в който дните са най-дълги, така че
опасенията бяха излишни.
Потеглихме рано сутринта с тридесетместен автобус. Пристигнахме в Калофер точно в 8,30 ч., когато
отварят къщата-музей „Христо Ботев”.Това беше първата спирка по нашия път. Посещението беше
предварително уговорено и вече ни очакваха. Поднесен ни беше чудесен, подробен разказ за живота и
делото на гениалния поет и самоотвержен борец за свободата на България. Нашите хора зададоха
много въпроси, с особено внимание разгледаха експозицията в музея и в родната къща на поета,

снимаха се пред паметника на великия българин.

Продължихме към основната цел на нашето пътуване – Казанлък. Малко преди 11 ч. пристигнахме,
паркирахме удобно до центъра на града и тръгнахме за уговорената среща. Посрещнаха ни с цветя,
радушно, както се посрещат стари приятели.
Първото ни мероприятие беше посещението в градския исторически музей. Уредничката на музея,
която пое нашата група, компетентно и ерудирано, с много гордост и любов ни разкриваше страниците
от миналото на своя град. Всички изпитахме вълнение при вида на великолепните експонати,
изложени в музея – златния царски венец и ювелирно изработените съдове от могилата „Голямата
косматка”, копието на златната маска на цар Севт ІІІ /оригиналът е в София/, колекцията от сребърни
монети, двуделната бронзова броня с пластична орнаментация. Не можеш да не се вълнуваш, когато
чувстваш, че живееш на земя, родила велики и цветущи култури, които са дали началото на
европейската цивилизация.

„Зърно да хвърлиш, няма как да падне на улицата и площада” – каза една от жените от клуба, когато
отидохме да видим празненството по случай Деня на розата. Музика и звън на кукерски хлопки
огласяха центъра на града. Шествието продължи с преминаването на мажоретки, представящи
различни фигури, момиченца, облечени като рози с красиви роклички, розоберачи, качени на каруца...
Кулминацията естествено беше дефилирането на царицата на розите редом с нейните подгласнички и
кмета на града.
Следващият обект, който посетихме, беше стената на язовир „Копринка” – единствената у нас градена
не от бетон и желязо, а от камък - паметник на труда на младежта на България в зората на
бригадирското движение, много напомнящ на труда на египтяните, строили своите пирамиди в
древността. В заведението до стената имаше възможност с нашите домакини от ТСО Казанлък да
поприказваме по организационните и финансовите проблеми, съпътстващи нашата съюзна работа.

Отправихме се към „Голямата косматка” – могилата разкопана от големия археолог д-р Георги Китов.
Една от малкото, която е запазена от набезите на иманярите от древността или от днешни времена.
Бронзовата глава, непокътнатият саркофаг, вътрешната архитектура и интериор внушават респект.
Заключителният акорд в този изпълнен с впечатления ден беше посещението в манастирския комплекс
в Шипка – място светиня за българи и за руси. Нашият съсъдбеник Дечко Гарбатулов, брат на Донка
Карагитлиева, работи в комплекса отпреди 42 години. Всеки божи ден камбаните на храма огласят
цялата околност под вещите движения на неговите ръце – една хармония от звуци, тържествена и
разтърсваща, знак на преклонение пред паметта на героите. За това неотдавна имаше излъчен
репортаж по телевизията. След направената от самия него беседа, аз и Иван Христов от организацията
ни /негов съученик от училището за незрящи деца/, бяхме поканени да се качим в камбанарията по
време на самия ритуал. Беше нещо неописуемо и неповторимо! Същият ден една от снахите на Симеон
Сакс-Кобургготски е пожелала да се качи, но не е била допусната.
С нашите домакини се разделихме с благодарност за пълноценно прекарания ден и с пожелания за
нови срещи.
Георги ГЕНОВ

Който си го може, го може

София
Така се казваше едно предаване по телевизията. Това важи и за самодейките от група „Люлин” към
РСО София.
Още неотшумяла радостта от Хасково, в края на същия месец, на 29 юни певиците от групата
отпътувахме за град Перник. Там се проведе фестивал на хората с увреждания, в който ние взехме
участие. Наградите бяха медали и дипломи. Представихме се в два жанра.
Георги Чернев рецитира свои творби и заслужено спечели сребърен медал.

Певиците от група „Люлин” бяха наградени със същото отличие. Медала получи художественият
ръководител на групата Райна Митина.

Подобни приятни изживявания пожелаваме на всички наши колеги.
Райна МИТИНА

ИНТЕРВЮ Заповядайте на почивка в Шипково

С Велизар ХИНКОВ разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
Нашите читатели вероятно вече знаят, че почивната ни база в Шипковски минерални бани отново е
отворена за всички желаещи.
Тя беше затворена за известно време поради необходимостта от основен ремонт.

По стечение на обстоятелствата стана така, че след завършването на ремонтните дейности станцията
има и нов управител. Конкурсът за заемането на тази длъжност беше спечелен от г-н Велизар Хинков.
Той е млад човек, който е сравнително отскоро в нашите среди и поради това за мнозина е съвсем
непознат. Затова, вместо да се опитваме да гадаем това – онова, вместо да търсим информация от
слухове, ние, чисто и просто ще ви го представим:
Велизар Хинков е на тридесет и седем години. Роден е в Ловеч. Понастоящем живее в Троян. Женен.
Завършил е средно образование в Троян. След това се обучава в различни курсове, имащи отношение
и към сегашната му работа. После завършва висше образование - маркетинг и туризъм. Преди около
три години загубва напълно зрението си при катастрофа.
За да се адаптира към това неблагоприятно положение, той три пъти е посещавал Центъра за
рехабилитация на слепи в Пловдив, където е обучен да използва белия бастун и даже е получил
квалификация за масажист. Обучил се е да чете и пише на брайл, и нещо особено важно - овладял е
работата с компютър с помощта на говорещ синтезатор.
- Доколкото разбирам вие сте работил винаги в сферата на туризма, с какво започнахте?
-Започнах като сервитьор, а после съм работил и като готвач, и като управител в село Чифлик. Може
да се каже, че съм минал през всички степени на туризма.
- Как се озовахте на това поприще?
- Туризмът ме запали малко след като се уволних от казармата. Привлече ме с това, че работата в тази
сфера е много разнообразна. Доставяше ми удоволствие да посрещам и изпращам хората.
Започнах в Троян като барман в едно заведение, което се казваше ”Юнион клуб”, както се е казвало
заведението, в което са се събирали всички хора от някогашния столичен политически и бизнес елит.
Тази аналогия много ме впечатляваше и аз се радвах, че започнах не на друго място, а точно в това
заведение. По-късно нещата се развиха така, че дори му станах управител. Опитахме се да го направим
по подобие на софийското заведение, да привличаме много видни личности да ни бъдат гости. И
наистина стана хубаво. Посещаваха ни много хора не само от града, но и от тези, които идваха по
някаква работа в него. С течение на времето този хоризонт престана да ми е достатъчен и отидох да
работя в минерални бани в Чифлик. Там работих като управител на хотел ”Веника”.
- Вие сте бил управител и по-рано и сега, когато сте лишен от зрение. Бихте ли ми казали има ли
разлика в работата и каква е тя?
- По принцип за мен няма разлика. Свикнал съм да възприемам всички хора еднакво, без значение на
народност, вероизповедание или някакви други различия. За мен като управител на такова заведение
всички те са хора, които идват със собствените си пари и към всеки един от тях трябва да се проявява
внимание и уважение, най-малкото, защото заплатите на персонала, било на хотел, било на каквато и
да е друга база, идват от тези туристи.

- Кое е най-важно, за да процъфти този бизнес?
- В този момент най-важно е да има търпение и разбиране. Базата в Шипково е след основен ремонт.
Вложени са толкова много средства и усилия и затова всеки, който идва трябва да гледа не как да
изнесе, а как да внесе. Разчитам на всеки, който види, че има проблем да ме информира и дори да ми
помогне със съвет да го решим.
- С колко души персонал работите?
- Започнахме с 12 човека. Когато започнаха да идват групите, се наложи да го увеличим до 15.
- Според вас достатъчно добри ли са условията, които се предлагат?
- За парите, които са вложени, условията са напълно приемливи. Ще се радвам ако мога да запазя това
състояние и дори ми се иска да мога и да го подобря. Би било добре във всяка стая да се постави
телевизор, да има интернет, за да могат нашите клиенти да почиват по-комфортно. Вярвам, че, макар и
постепенно, всичко ще стане така както го искаме.
- С каква леглова база разполагате?
- Със сто легла. Стаите са с различен подход на обзавеждане и предлагане. Клиентите ще могат да се
настаняват в различни стаи в зависимост от спецификата на техните потребности и времетраенето на
почивката им. Например за семейства се предлагат спални, а за човек с друг придружител - две
отделни легла.
- Как стои въпросът с топлата вода?
- Ще има постоянно, тъй като двата етажа имат бойлери, а когато има повече клиенти, ще се ползва и
големият бойлер за трите етажа. Това е така, за да можем да посрещаме и малки, и големи групи.
- Можете ли да поемате групи и през зимния сезон?
- Тъй като всичко е обновено, имам предвид котела и парното, то можем и зимата да приемаме
почиващи. Сега вече е възможно да се отоплява само една стая, или само един етаж, а може и всичко.
Стига да има желаещи, можем да отговорим на всички капризи през цялата година.
- Може ли да ни поясните за другия важен момент – храненето, то с предварителна заявка ли е или
човек може да си поръча и в момента?
- Ресторантът разполага с 96 места, които при необходимост могат да се увеличат до 110. За по-голямо
удобство храненето може да става по два начина - клиентите могат да си избират от предварително
предложеното меню, а могат да си поръчват и нещо друго.
За големите групи има две менюта –месно и постно. Два вида супа, два вида основно ястие.
Предлагаме и два вида закуска. Това важи и за вечерята. Заявката се прави от днес за утре, а който иска
може да се храни и по свободното меню. Всички ще бъдат обслужвани акуратно. На всички ще се
сервира. Клиентите ни няма сами да се обслужват. За 14 дни предлагаме 14 различни ястия.
- През деня, а и след вечеря почиващите могат ли да се ползват от услугите на ресторанта?
- Разбира се, ресторантът разполага с лиценз, което означава, че в него може да се консумират и
аперитиви, сутрешно кафе и всичко каквото човек пожелае през целия ден. Който иска, може и след
вечеря да остане за повече време. Може човек на спокойствие да пийне и да се позабавлява с приятели.
Предлагат се мезета, салати, безалкохолно и разбира се алкохол.
- Ще ви попитам нещо, което вълнува всички незрящи, които ще почиват в Шипково - как стои
въпросът с бележките за рехабилитация?
- Срещу 15 лева се издава фактура от банята в Шипково за рехабилитационни процедури. За тези пари
всеки може да си избира процедурите, които да направи. Цените на една процедура варират от 1 до 4
лева всяка. Клиентът може да избира между баня, тангентор, масаж, магнит - зависи от
предпочитанията и най-вече от препоръките на медицинските лица от рехабилитационния център в
банята, но във всички случаи и този проблем е решен.
- Да пожелаем успех на Велизар Хинков и да се надяваме, че гостите на почивната база в Шипково ще
останат с добри спомени от времето, което са прекарали там.

ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ Стиви Уондър направи видеоклип за слепи

„So What the Fuss” на Стиви Уондър е първият музикален видеоклип, направен да бъде "видим" и за
слепи, чрез описване на изображението.
На 11 май по "Yahoo! Music" бе премиерата и на двете версии - стандартна и специална, в която гласът
на разказвача е на Бъста Реймс, съобщи Billboard.com.
Медийното представяне на клипа се е състояло на 9 май в Лос Анжелис, като посетителите са имали
възможността да го "видят" с превръзка на очите. "Смисълът на всичко това е, че 10 милиона души са
слепи или с ограничено зрение и нямат възможността да се наслаждават на музикалните видео
клипове, коментира Уондър. Защо това удоволствие да не е достъпно и за нас?"
Бостънски тв канал е пионерът, изобретил технологията за видео описание през 1990 г. В направата на
клипа на "So What the Fuss" невиждащият музикант е получил подкрепа от президента на лейбъла
Motown - Силвия Рон, от директора на Организация за подпомагане на достъпа до медиите на
Западното крайбрежие, а режисьор е Пол Хънтър.
Парчето е и първи сингъл от предстоящия нов албум на певеца - "A Time 2 Love", който се очаква да
излезе на 24 юни в САЩ. Дискът ще включва 16 парчета, плюс два бонус трака за изданията извън
пределите на Америка. Участие в заглавната песен има певицата Индиа Арие, а песен написана за
Лутър Вандрос - "My Love Is on Fire", също влиза в описа, както и в трибют-албум на Вандрос,
компилиран от BMG.

Пчелите говорят на различни езици

Различните видове пчели имат различни диалекти при комуникация с техните родственици.
Медоносните пчели от различни видове, които използват танци като средство за обмен на информация,
имат свои диалекти, което не им пречи да се разбират една с друга. До този извод достигнаха авторите
на изследване, публикувано в списание PLoS ONЕ.
Както е известно танцът на пчелите е единственият известен начин за комуникация при тях. В
зависимост от направлението и разстоянието от открития източник на храна се променят и фигурите в
танца на пчелата. По този начин тя показва на пчелите от кошера къде да търсят храна.
Ентомолозите провели на територията на Китай експерименти, при които създали смесена колония от
различни видове пчели: азиатските Apis cerana cerana и европейските Apis mellifera ligustica.
Оказало се, че диалектите в танца на тези два вида пчели значително се различават, даже и ако те
добиват храна в едно и също обкръжение, коментират учените. Въпреки разликите, пчелите успявали
правилно да декодират съобщенията, предавани от техните родственици. Това изследване е първото
доказателство за успешна комуникация между два вида пчели.

Японец създаде телефон за слепи и глухи

В Япония е бил създаден първият мобилен телефон, работещ по системата на Брайл с помощта на
вибрации. 73-годишният бивш преподавател в училище за слепи Садао Хасегава и професорът от
технологичния университет "Tsukuba" Нобуюки Сазаки са разработили устройство, което може да се
използва от хора със слухови и зрителни увреждания. Телефонът подава вибрационни сигнали в
съответствие с Брайловата азбука.
Японската Брайлова система използва 6 точки, за генерирането на такива символи върху мобилния
телефон се използват цифрите от 1 до 8. Специално устройство конвертира натискането на
клавиатурата на телефона във вибрационни сигнали, например натискането на 1 се преобразува в
дълъг сигнал, който означава "а" и т. н. В момента създателите на телефона за слепи и глухи работят
по намаляването на размерите на устройството за конвертиране (в момента то е с доста нескромни
размери – 16 на 10 см).

Шапка помага на слепи хора чрез технология на ехолот

Изключително нов подход в развитието на технологиите, помагащи на слепи хора, се заформя като
едно от нещата, които ще бъдат част от ново изобретение, което представлява шапка, използваща
ехолот, за да помага на незрящите или тези с много слабо зрение да се ориентират.
Новата шапка се базира на работата по ехолокационния метод, използван от прилепите, за да се
ориентират нощем. Според проучванията на създателите на шапката, тя наистина помага на тази група
от обществото да живеят далеч по-добре, в относителна хармония със заобикалящата ги среда.
Ултразвуковото устройство ще улеснява хората с визуални проблеми да извършват изключително
трудни дейности, които с мъка са вършени преди това.
Шапката обаче има и един минус поне в тази ранна версия - тя няма индикатор за заряда на батерията.
Надяваме се в бъдеще, при излизането на финалната версия този неприятен момент да намери удачно
решение.

Откриха уязвимо място на вируса на СПИН

Предварителните тестове показали, че след използването на специални антитела - абзими, вирусът
престава да бъде опасен.
Учени от Тексаския университет (University of Texas Medical School at Houston) по всяка вероятност са
открили "ахилесовата пета" на вируса на СПИН. Ако това откритие се потвърди, то има реална
възможност да бъде създадено лекарство за неизличимата в момента чума на ХХ век.
Изследванията на учените показали, че във вируса на СПИН има белтък, известен като gp120. Този
белтък играе ключова роля за действието на вируса - с негова помощ той се прикрепя към клетките на
организма, което по-късно довежда до заболяване от СПИН. В нормална ситуация организмът е
способен да изработва антитела, които унищожават вирусите, предизвикващи болест.
При СПИН този вариант не работи, понеже вирусът постоянно мутира. Именно тези мутации са
причина да не може да бъде създадена ваксина срещу СПИН. Една част от вируса обаче не се променя
никога, това е точно gp120. Авторите на изследването достигнали до извода, че ако се нанесе удар по
gp120, вирусът ще загуби сила и няма да може да предизвика СПИН.
В момента в лабораториите на Тексаския университет изпробват действието на особените антитела абзимите (abzymes), който трябва агресивно да атакуват gp120. Предварителните тестове показват, че
след използването на абзимите вирусът престава да бъде опасен. Сега са нужни клинични изпитания за
потвърждаване на ефективността на тази методика за лечение.

Динята като "виагра", но без странични ефекти

Според изследване на специалисти от Тексаския университет динята също повишава либидото и
сексуалната мощ.
В дините се съдържат същите вещества, като във "Виагра"-та и консумацията им може да повиши
либидото и сексуалната мощ, съобщава испанският ежедневник „Гласът на Галисия”, цитирайки
резултатите от изследването на учени от Тексаския университет.
"Виагра"-та, заедно с препаратите Cialis и Levitra, е лекарствено средство, което се предписва за
лечение на еректилната дисфункция посредством разширяването на кръвоносните съдове.
"Колкото повече изучаваме химическите свойства на динята, толкова повече се учудваме колко много
елементи, укрепващи човешкия организъм, се съдържат в този плод. Знаехме, че те са полезни за
здравето, но списъкът с полезните им свойства става все по-дълъг с всяко следващо изследване",
посочва ръководителят на изследването и директор на Центъра за подобряване на плодовете и
зеленчуците на Университета A&M Бхиму Патил (Bhimu Patil).

Изследователите посочват, че позитивното въздействие на динята върху сърдечно-съдовата система и
сексуалните възможности на динята се дължи на веществото цитрулин (citruline), което разширява
капилярите. След преработването му в организма в аминокиселината аргинин (arginine), „то прави
чудеса за сърцето, кръвоносната система и укрепва имунната система", допълва Патил.
"Възможно е въздействието на динята да не е толкова специфично, като "Виагра"-та, но тя е добър
способ за разширяването на кръвоносните съдове без странични ефекти", посочва специалистът.
Полезните свойства на динята не се ограничават с това, тъй като аргининът способства за отделянето
от организма с урината на амоняка и други токсични вещества.
Уловката в случая е, че по-голямата част от цитрулина се съдържа в бялата част на динята, която
обикновено никой не консумира. По тази причина, екипът на д-р Патил си е поставил за цел
селектирането на нов сорт от сочния плод, при който максимално количество цитрулин ще се съдържа
в червената сърцевина, а не в кората.

Бирата и виното намаляват риска от рак на бъбреците

Изследване доказва, че умерената употреба на бира и вино намалява с 40% риска от рак на бъбреците.
Учени от Каролинския институт в Стокхолм откриха нови свойства на алкохолните напитки вероятността от заболяване от рак на бъбреците у хора, редовно пиещи вино и бира, е намалена.
Резултатите от техните изследвания са публикувани в английското списание "Brittish journal of cancer"
и се базират на изучаването на алкохолните навици у 855 души с рак на бъбреците и 1204 здрави.
Медиците от екипа, начело с проф. Алисия Волк установили, че при хората, изпиващи 620 грама
алкохол на месец, вероятността от възникване на рак на бъбреците е снижена с 40% в сравнение с
пълните трезвеници. Рискът от бъбречна онкология е намален и при хората, които изпиват повече от
две чаши червено вино на седмица, съответното количество бяло вино или бира със средна сила на
градуса.
Оказва се обаче, че нискоалкохолната бира, сухото вино и спиртосъдържащите напитки нямат
аналогичен ефект. Учените предполагат, че взаимната връзка между обема на употребения алкохол и
намаления риск от рак на бъбреците се обяснява с наличието в тези напитки на антиоксиданти и
антимутагени.

Сокът от червени боровинки може да замени антибиотиците

Сокът от червени боровинки или отделни негови съставки могат успешно да се използват като
антибактериални средства.
Съставките на сока от червени боровинки са способни да защитят организма на човека от бактериални
инфекции. В бъдеще той може да замени антибиотиците, които стават все по-малко ефективни заради
нарастващата устойчивост на болестотворните бактерии към лекарствата.
По време на дългогодишна изследоватлеска работа специалистите от Уорчестърския политехнически
институт успяват напълно да реконструират биохимичните механизми, лежащи в основата на
здравословните свойства на сока от червени боровинки. Резултатите от изследванията на
американските специалисти са представени на ежегодната конференция на Американското химическо
общество в Сан Франциско.
Лечебните свойства на боровинковия сок са известни отдавна. Той е най-доброто средство за
подпомагане на умствените способности при хората. Освен това лекува бактериални инфекции и, в
частност, инфекция на пикочните канали. Дълго време специалистите се опитват да обяснят природата
на биохимичното въздействие, предотвратяващо тези инфекции. По време на изследването си групата
учени под ръководството на проф. Тери Камесано достигнали до извода, че съдържащото се в сока на
червената боровинка вещество танин (tannins или proanthocyanidins) видоизменя структурата на
клетъчната мембрана на болестотворните микроорганизми. Под тяхното въздействие многобройните

камшичета на клетката се скъсяват и губят подвижността си, което затруднява прикрепянето на
бактерията към клетките на епитела на пикочните канали. Танинът влияе не само върху камшичетата,
но и върху структурата на мембраната и формата на бактерията, превръщайки я в пръчковидна в
сферична. Освен това танинът премахва способността на клетката да изработва веществото индол
(indole), участващо в обмена на сигнали между бактериите. Всичките тези метаморфози понижават
жизнеспособността на болестотворните бактерии и затрудняват проникването им в тъканта на
организма.
Според проф. Камесано, получените данни показват, че сокът от червени боровинки или отделни
негови съставки могат успешно да се използват като антибактериални средства. "Тези резултати са
много интересни и обещаващи, особено ако се отчете нарастващото безпокойство по повод на все
по-честите случаи на устойчивост на бактериите към антибиотиците", допълва проф. Камесано.

ИСТОРИЯ Малко известно за Петър Дънов

При прочитане на списание "Зари" и допълнителния списък за съдържанието на фонотеката
установихме, че има два диска от номинирания за велик българин и класиран на второ място Петър
Дънов.

За този велик българин искам да споделя с читателите някои малко известни неща. Завършва
американското богословско училище в Свищов. През 1887 година е назначен като учител в село
Хотанца, Русенска област, което е и моето родно село. Бързо печели доверието на хотанчани, които го
търсят за съвети от всякакво естество. При всяка възможност извежда децата сред природата, като им
обяснява за всяко дръвче и билка. След завършване на учебната година заминава за САЩ, където в
Бостън завършва теология.
По случай 140 години от рождението му там където е било старото училище е поставена мраморна
плоча.
Когато слушам негова музика, имам чувството, че тя идва от дълбокия, голям Космос. Нека не звучи
като реклама, който е имал възможност и не е взел неговите дискове ще съжалява.
За да се разбере колко е уважаван и известен в света Учителя Дънов, припомняме казаното от великия
Айнщайн: "Пред мен се прекланя целия свят, аз се прекланям единствено пред Петър Дънов."

Тодор ЛАЗАРОВ

105 години от Илинденско-Преображенското въстание

Навършват се 105 години от Илинденско-Преображенското въстание – връхна точка в
освободителните борби на българите от Македония и Одринско, останали под османска власт и след
Руско-турската война от 1877-78 г. Край на тази война слага Санстефанският мирен договор, който,
след петвековно османско владичество, възстановява българската държава в нейните етнически
граници. Няколко месеца по-късно той обаче е ревизиран с нов договор, сключен в Берлин между
представителите на Великите сили и Османската империя. Той разпокъсва населените с българи земи
на няколко части. От тях Македония и Одринска Тракия са върнати на Османската империя. И
въпреки че Берлинският договор предвижда реформи в тези области, те не се осъществяват.
Съпротивата на поробеното население е неизбежна. От 1893 г. тя се ръководи от Вътрешната
македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), която си поставя за цел да обедини всички
недоволни от османското управление, без разлика на народностна и религиозна принадлежност, за да
извоюва пълна политическа автономия за Македония и Одринска Тракия. Сред най-видните й дейци са
Даме Груев, Гоце Делчев, Яне Сандански, Гьорче Петров, Петър Тошев, Христо Чернопеев, Михаил
Герджиков, Георги Кондолов. За 10 години организацията укрепва, създава се мрежа от комитети и
чети.
Така на Солунския конгрес на ВМОРО, проведен през януари 1903 г., се взема решение за въстание. То
избухва на църковния празник Свети Илия - 2 август /20 юли по нов стил/ в Битолски революционен
окръг в Македония. Там въстанието има масов характер. Освен Битолско, на бунт се вдигат районите
на Ресен, Преспа, Охрид, Кичево, Прилеп, Лерин, Костур. Водят се ожесточени сражения с турските
военни части. Въпреки насилията, жестокостите и опожаряването на селата, въстаниците запазват
висок боен дух. Една от най-славните страници в историята на бунта записват жителите на град
Крушево. След освобождението на града те установяват своя власт, останала в паметта на хората като
"Крушевската република". Постигната е истинска автономия, в името на която е започнала борбата.
Между българската, влашката и гъркоманската общини се установява пълно разбирателство. Създава
се временно правителство, състоящо се от по двама представители на 3-те етнически групи.
"Крушевската република" просъществува само десет дни, след което въстаниците са принудени да се
изтеглят.
На Преображение Господне – 19 август /6-и по нов стил/ е обявено въстанието в Одринско. Народът от
района на Странджа планина масово се включва в бунта. Първоначално сблъсъците с турските сили
завършват с победа на местните чети. Освободен е целият район на Странджа, заедно с черноморския
бряг. Въстаниците начело с Михаил Герджиков превземат Царево и Ахтопол. Обявена е известната
"Странджанска република". Турското командване хвърля срещу бунтовниците многочислена армия и
башибозук. Опожарени са много къщи във въстаналите села и градове, разграбени са имотите на
бунтовниците. Много са избитите българи, а още повече бежанците поели към България.
Близо 3 месеца трае величавата борба на потиснатото българско население в Македония и Одринско.
Около 240 са водените сражения. Въстаниците са 26 000 души. Срещу тях действат 300 000 турски
войници. Изгорени са 200 села с 12 000 къщи. Остават без дом и напускат родните си места около 70
000 души. Избити са около 7500 души, по-голямата част от които са мирни жители.
Няколко са причините за неуспеха на Илинденско-Преображенското въстание. Ръководството на
ВМОРО не успява да избере подходящия момент, в който съотношението на силите да бъде по-добро
за въстаниците. Империята все още разполага с огромни за балканските мащаби войски.
Мeждународното положение не е благоприятно, защото Великите сили продължават да отстояват
статуквото на Балканите. Българската държава все още е слаба и не може да подпомогне ефективно
въстаниците. Саможертвата им обаче остава в историята като демонстрация на воля за свобода и
предизвикателство към съвестта на света.

ЛИЧНОСТИ Сърца, които могат само да изгарят

Левски
Има много светци, пред които се кръстим като българи. Има много герои, които ни правят горди, че
сме българи. Левски е присъствие – неотменно и неповлияно от време, събития, превратности,
присъствие, без което не можем и без което просто няма да се чувстваме българи. И нито оре

олът, нито останалите отличия за безсмъртие са в състояние да го отделят и отдалечат от нас.
Пред него не заставаме в едноминутно мълчание – пред него коленичим изповедно. С него не се
срещаме като на вечерна проверка – с него разговаряме в трудни минути, сверяваме мислите си и
постъпките си, проправяме пъртини или катерим недостъпни до вчера върхове. Неоплакан и
безгробен, чистонароден и безброден, едносъщ и единствен, както вече го охарактеризираха едни от
най-ярките ни публицистични пера, Левски е живият дух на нацията. Това също е казано – в
откритията и преоткритията, които правим в навечерието на 171-та годишнина от рождението му.
По-различна и по-друга от всички останали. Годишнина, която изправя всеки един от нас и пред съда
на собствената му съвест. А значи на разпит и пред самия Апостол! Недостижим и недокоснат от
времето той и сега е във времето, което живеем. С мисъл, с дело или записка, останала за поука на
следващите в заветното тефтерче.
Онова, което учи и днес на доблест и човешка чистота, на пословична работоспособност,
жертвоготовност, но и на скромност, мяра и сдържаност във всяко начинание. Това са черти на един
характер, но и задължително условие за предстоящата среща с него.
Левски не се нуждае нито от нимби, нито от гръмнали литаври! И всяка крачка в тази вселена на
българския дух следва да бъде направена на пръсти: всяка дума, притурена от съвременника към вече
казаното, премерена и съизмерена с името, с живота и делото на Апостола.
Левски...
Име, станало синоним на всички национални добродетели.
Живот според устава, чиито слънчеви отблясъци осветяват и днешния ни ден.
Дело, лично и общонародно, което няма равно на себе си в историята ни.
Друг като него майка България не е раждала.
Да пазим Левски!
Иван СЕВЕРНЯШКИ

7100 гр. Бяла, област Русе
ул. Стефан Стамболов 56
Иван Северняшки

ПРАЗНИЧНО Илинден

На 20 юли по стара християнска традиция българският народ чества празника на Свети пророк Илия.
Св. пророк Илия бил от потомството на Аарон, от град Тесвия, Галатия. Живял е през IX век преди
Христа по време на цар Ахав. Илия значи крепост и той се показал като крепост, твърдина на вярата.

Цар Ахав и царица Иезавел поставили в Самария идола на езическото божество Ваал, приканяли
народа да му се покланя и преследвали служителите на истинския Бог. Затова пророк Илия с молитва
заключил небето и три години и половина не валяло дъжд. Гонен, пророкът предложил на Ахав да
принесат жертва на планината Кармил и на когото жертвата се запали с огън от небето, неговата вяра
да се счита за истинска. Царят се съгласил. Заклали жертви. Жреците на Ваал напразно се молили,
нищо не станало. А върху жертвата на пророка паднал огън от небето и я изгорил.
Народът видял това, до земята се поклонил на Истинския Бог. Жреците били избити. Обилен дъжд
напоил земята.
Илия пророкувал 25 години и край река Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на
небето.
На празника се разрешава вино и елей. В чест на светеца се коли курбан от най-стария петел и се
изпича погача. Трапезата се кади от най-възрастния член на семейството. На този ден се организират и
общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза се
нарежда извън землището на високо място или под вековни дъбови дървета.
Илинден е еснафски празник на кожари, кожухари, самарджии и керемидари.

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ Стефка СТОЙЧЕВА: Вярвам, че Бог е създал за всяка
болка и билка

Стефка Стойчева е управител на Християнски център за хора с увреждания "Благодат" и преподавател
по брайл и компютри в Националния център за рехабилитация на слепи. В детска възраст е загубила
зрението си. Основното си образование завършва в училище за слепи деца във Варна, след което учи и
работи в Пловдив, където живее и сега.
Завършила е българска филология и има магистърска степен по педагогика на зрителнозатруднени.
Изучава с отличие също компютри и английски език. Самата тя казва, че призванието й е да помага с
всичко, което може на хората с увреждания. Затова и създава Християнския център.
Тя е една изключителна жена, която е постигнала в живота си много повече от един обикновен зрящ
човек.
- Г-жо Стойчева, разкажете ни повече за вас...
- На 9 години загубих напълно зрението си. На близо две ме е заболяло дясното око и родителите ми
тръгват по лекари. След което ме оперират в София, в Медицинска академия. Но незнайно по каква
причина лекарите оперират здравото, вместо болното око. Обяснението било – за да го запазят. Така,
до 9-годишна възраст аз виждах с болното си око. Много често получавах кръвоизливи и ме болеше,
често се възпаляваше, имах и глаукома. И тъй като от 7-годишна бях вече в училището за слепи деца
във Варна, една сутрин станах и установих, че вече не виждам нищо. Но бях такова дете, че не обичах
да се оплаквам, нито да споделям, затова и нищо на никого не казах. Но това изобщо не ме сломи. Вече
през ваканцията казах на майка ми, че изобщо не виждам. Оттогава ми остана да различавам само ден
и нощ – светлината, слънцето, предметите като сенки, зависи как пада светлината. Всъщност съм си
незряща, защото това изобщо не ми помага. Не мога да се движа сама в непозната обстановка, нито да
се ориентирам като правя нещо, камо ли да различавам нещата.

- Какво Ви даде сили да продължите напред?
- Желанието ми да уча. Аз бях доста любознателно дете. Това, че не виждах не ми попречи изобщо,
тъй като в мен бе заложено да уча. Аз много четях, в училище се интересувах от всичко, което чувах и
имах възможност да науча.
- А това, че не виждате не Ви ли комплексира по някакъв начин, когато се движехте сред зрящи?
- Като всички останали деца, аз също бях буйно и енергично дете – тичах, играех свободно. Дори се
катерех по дърветата с помощта на моята най-добра приятелка на село. Тя непрекъснато ми казваше –
стъпи сега тук, после там. И може би това ми е помогнало да нямам комплекси, защото имах зрящи
приятели, с които играех наравно. С тях изобщо не се чувствах по-различна. Никога не ме
пренебрегваха за нещо, напротив, дори непрекъснато ми помагаха.
- Впоследствие как се разви животът Ви?

- След като завърших училището за незрящи във Варна, се преместих в Пловдив, където започнах да
работя и уча вечерно. Омъжих се рано и временно прекъснах, тъй като родих две деца с малка разлика.
Но не се отказах от ученето, после кандидатствах в Пловдивския университет – специалност българска
филология. Завърших и ме назначиха тук, в Пловдив, в Рехабилитационния център за слепи. В
началото бях хоноруван възпитател, впоследствие вече ме назначиха като щатен преподавател. След
което се наложи да специализирам – учих компютри, английски, педагогика на зрителнозатруднените,
завърших магистратура. През 2006 г. завърших курс към Майкрософт за незрящи компютърни
специалисти. Интересното беше, че имаше кандидати от цялата страна и трябваше да изберат само 6
човека. Държахме изпит и според класацията, за моя радост, аз влязох в шестицата.
Иначе в целия ми род всички са зрящи, при мен само се е случило така и благодаря на Бога, че децата
ми са зрящи.
- В момента с какво точно се занимавате?
- Преподавател съм в Националния център за рехабилитация на слепи, преподавам компютри и брайл.
Отделно съм управител на Християнски център за хора с увреждания "Благодат". Той има списание, на
което съм отговорен редактор. Списанието излиза във всички възможни варианти, включително и на
брайл, за да е абсолютно достъпно.
- Каква е дейността на центъра за рехабилитация на слепи?
- Под рехабилитация при нас не се разбира точно медицинското тълкувание на тази дума. По-скоро
значението й тук, в центъра, е друго – да помогнем на хората да се адаптират към различния начин на
живот. Да могат да усвоят нови знания, професии и умения, включително самообслужване,
домакинство, готварство, ползване на технически средства – това е основната рехабилитация. В
центъра има индивидуална и групова психотерапия, консултиране на близките на
зрителнозатруднените хора, зрителна рехабилитация, занимателна терапия, брайлово писмо,
машинопис, начална компютърна грамотност, физкултура, есперанто. Функционира също и кабинет по
зрителна рехабилитация. Специалист терапевт подпомага хората, посредством специални упражнения,
по-добре да използват остатъчното си зрение в бита, учебната и професионалната си дейност.
В центъра се приемат за рехабилитация и късноослепели лица с множество увреждания: захарен
диабет, нарушения в слуха, опорно-двигателния апарат и др.
Отскоро, освен основната рехабилитация, имаме също и професионално обучение. То включва
компютърно обучение, брайл –азбуката на слепите, ориентиране и мобилност – това е придвижването
в малко и голямо пространство с бял бастун, с помощта на водач. При професионалното обучение
подготвихме вече няколко професии – офис секретари, компютърна текстообработка, масажисти,
тапицери, както и ръчно художествено плетиво.
Имаме и психолог към центъра. Особено хора, които отскоро или внезапно са загубили зрението си се
нуждаят спешно от такава помощ.
- Вярвате ли в народната медицина и билките?
- Аз вярвам, че Бог е създал за всяка болка и билка. И затова ползвам билки, предпочитам билковото
лечение пред някакви синтетични препарати.
- Спазвате ли здравословен начин на живот и какво означава той за Вас?
- Опитвам се, все повече и повече. За мен това означава здраве в дух, душа и тяло. Аз не пуша, не пия
алкохол, нито пък прекалявам в някакви други аспекти. Според мен, дори може да се каже, че е
здравословно и самото ни отношение с хората. Мисля позитивно за всеки човек – прощавам, обичам.
Дори много съм благодарна на моите колеги, защото ми помагат във всяко отношение, много ги
обичам.
- При признаци на настинка как се лекувате?
- Винаги имам билки вкъщи, които използвам особено за профилактика, не само когато се разболявам.
Дори сега мога да се похваля, че "прескочих" пролетния грип, като всекидневно си правех билков чай.
Варях коприва, босилек, бял равнец, жълт кантарион, риган и шипки, носех си го в работата и го пиех

вместо вода. Правех си също и студен извлек от шипки. Накисвам шипки във вода и ги оставям да
престоят едно денонощие, след това прецеждам водата, която вече е обогатена с витамин С, и си я пия.
Така преодолях и пролетната умора. Спомням си също, че майка много обичаше да вари липов чай,
който и до ден днешен ми е любим.
- А поддържате ли се сега с някакви витамини или хранителни добавки?
- Да, взимам естествени природни продукти, някои витамини и минерали.
- Според Вас има ли връзка между психиката на човек и физическото заболяване?
- Разбира се, познавам хора, които непрекъснато се тревожат за нещо. След време ги виждам болни.
Някои от тях многократно съм предупреждавала колко важна е вътрешната нагласа – положителното
мислене.
- Вие лично как се разтоварвате от стреса и напрежението, които ни заобикалят?
- Вярата и упованието ми в Господ ми дават положителен заряд и мир, спокойствие. Когато чета пък
Словото, Библията, и намеря някакъв стих, с който разбирам как Бог е близо, усещам насърчение,
утеха. Това ми дава вътрешна свобода. Исус Христос казва: "Аз съм Пътят, и Истината, и Животът.
Познайте истината – истината ще ви направи свободни." И затова съм управител в такъв център, за да
помагам и да мога да разпространявам този мир и сред другите. Защото искам всички да имат мир,
здраве и увереност, увереността в Спасителя, в спасението на душата си.
- Винаги ли сте била вярваща?
- Не. Аз съм възпитавана като атеистка в училище. Когато се омъжих, моята свекърва се страхуваше,
че като човек с увреждания това може да се предаде на бъдещото ми дете. Всички се притеснявахме
дали детето ми ще вижда, имайки предвид, че съпругът ми също беше с увредено зрение. Тогава насън
чух глас, който ми каза: "Не се бой, детето ти ще вижда и ще бъде момиче." Казах това на свекърва ми,
която много обичах и ми беше като майка. След това забременях с другото дете и пак някак
свръхестествено знаех, че ще бъде момче и ще вижда. А когато през 1990 г. баща ми се разболя много
тежко, срещнах една жена, която ми каза как да се моля: "Трябва да се молиш на Бог Отец в името на
Исус. Нали Исус така казва – искайте в мое име". След това вече разбрах, четох Библията и така
постепенно започнах да помагам и на другите. В момента разпространяваме Библията във всичките
варианти – на брайл, на нормален шрифт, имаме и собствен сайт.
- Какви качества трябва да притежава един човек, за да е близо до Вас, да е Ваш приятел?
- Държа на откритост, искреност и преданост. Мисля, че трябва да има доверие между приятелите така,
както има доверие между съпрузите. Трябва да има хармония, а тя се изгражда постепенно, като базата
е в доверието между хората.
- Какво е любовта за Вас?
- Любовта също е доверие в този, с когото си. Според мен тя е и действие. Не можеш да казваш на
един човек само: "Обичам те, обичам те...", а в същото време да правиш неща против хармонията
помежду ви. Защото влюбването и любовта – вече да останеш с един човек – са различни неща.
Влюбен си в някого, докато има силни емоции, но след това вече ти решаваш дали с този човек можеш
да продължиш, или всичко се е изчерпало с емоциите. А за да можеш да продължиш, трябва да имате
допирни точки, върху които вече да градите хармонията. Както казва Екзюпери: "Любовта не е гледане
очи в очи, а гледане в една посока."
- Според Вас съхранени ли са поне малко вечните ценности у младите хора?
- Аз вярвам, че има съхранени ценности, защото много от младите ходят на църква, стремят се към
ценностите на християнството.
- Вашето пожелание към читателите на вестник "Лечител"?
- Най-важното е човек да води здравословен живот във всички аспекти – здравословно хранене,

позитивно мислене и отношение към хората – да обича, да прощава, да вярва и да се уповава на Бог, на
Исус Христос.
Разговора води
Роси НИКОЛОВА
Използван източник: в-к “Лечител”, бр.25/2008

ПРОЕКТИ Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица

Съюзът на слепите в България разработи проект „Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени
лица”, с който кандидатства и беше одобрен за финансиране от социална програма на Мобилтел ЕАД „Грант М-тел”. Проектът стартира на 1 юли 2008 и е с шестмесечен срок за изпълнение.
Основната цел на проекта е подпомагане на социалното включване на зрителнозатруднени лица – деца
и възрастни – в обществения живот чрез осигуряване на по-добра училищна подготовка и
възможности за трудова реализация.
Специфичните подцели на проекта са:
1/ Изравняване на възможностите за учебна подготовка на децата със зрителни увреждания с тези на
останалите от общообразователните училища чрез подобряване на достъпа до учебен материал,
включен в задължителната училищна програма от І до ІV клас;
2/ Подобряване на качеството на издаваните «говорещи» книги в единственото за страната
специализирано студио, работещо в системата на ССБ, чрез осигуряване на необходимата техника –
брайлов принтер;
3/ Осигуряване на възможности за професионална реализация на зрителноувредени хора от активна
икономическа възраст посредством провеждането на професионално-подготвителен курс по
тапицерство от НЦРС Пловдив;
4/ Снижаване на дистанцията между хората с увреждания и останалите членове на обществото, в това
число на потенциалните работодатели и колеги, чрез разкриване на техните професионални умения.
Целеви групи на настоящия проект:
1/ Ученици със зрителни увреждания от І до ІV клас на възраст от 7 до 12 години от двете
специализирани училища за деца с нарушено зрение в страната /София и Варна/ и от ресурсните
центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на зрителнозатруднени деца и
ученици;
2/ Хора с нарушено зрение от икономически активна възраст;
3/ Всички зрителнозатруднени читатели в страната, тъй като подобряването на качествата на
издаваните книги в Специализираното звукозаписно студио ще има резултат за всички реални и
потенциални ползватели на „говорещи” книги от Фонотеката към ССБ.
Основни дейности:
1/ Запис на учебна литература на компакт дискове, включена в цикъла "Библиотека на ученика" и
изучавана от учениците от І до ІV клас;
2/ Подобряване на качеството на „говорещите книги”, записвани в Специализираното студио към ССБ
чрез осигуряване на брайлов принтер за отпечатване на хартия на етикети и обложки на
релефно-точков /брайлов/ шрифт;
3/ Провеждане на курс по тапицерство за зрителнозатруднени лица в Националния център за
рехабилитация на слепи в Пловдив;
4/ Повишаване на информираността на обществото за проблемите и възможностите на целевата група
чрез организиране на изложба на произведените в хода на проведения професионален курс продукти и
текущо разгласяване на целите, дейностите и резултатите от проекта.

Основните очаквани резултати са:
Със записването на учебна литература за децата от І до ІV клас ще се постигнат следните по-важни
социални резултати:
1/ Издадени 50 заглавия говорещи книги за деца /и възрастни/ на световно известни автори, записани
на СD.
2/ Осигурен свободен достъп за 123 незрящи ученици до литературната съкровищница и
равнопоставеност при запознаване с литературните произведения за деца, включени в „Библиотека на
ученика”;
3/ Създадени подходящи условия в двете специализирани училища за нормална подготовка на
учениците със специфични образователни потребности и за пълноценно протичане на учебния процес
в часовете по литература.
4/ Създадена практически нова среда за ефективно социално включване на млади, учещи се хора още
от най-ранната им възраст.
Закупуването на брайлов принтер ще осигури качествено подобряване на говорещите книги, записвани
в Специализираното студио към ССБ и ще даде възможност на слепия читател да се запознава веднага,
без разход на време и усилия, със заглавието и съдържанието на книгата, която държи в ръцете си.
В резултат на провеждането на курса по тапицерство за зрителнозатруднени 3 лица с нарушено зрение
ще придобият трайни практически умения и възможност за практикуване на нова професия.
Дейността по информиране на обществеността за проектните цели и резултати с включените изложба
и пресконференции ще подсигури желания отзвук и информацията за потенциала и възможностите на
целевата група ще достигне до обществото като цяло и в частност – до потенциалните работодатели,
колеги, хора от обкръжението на незрящите.
Очакваното въздействие от проекта и след приключването му е най-вече върху нагласите на
обществото към хората с увреждания. Тенденцията на толериране на различието, която е водеща за
страните от Европейския съюз, чийто член е вече и България, се подкрепя от настоящия проект чрез
дейностите му за разгласа на резултатите и пропаганда на потенциала на целевата група сред
евентуалните работодатели. Информираността на всички обществени групи за проблемите и
възможностите на целевата група създава условия за необратимост на резултатите от проекта.
Зрителнозатруднените лица, преминали през курса по тапицерство, ще придобият професионална
квалификация, осигуряваща им реална възможност за трудова реализация в дългосрочен план в
съвременните пазарни условия.
Преките бенефициенти по проекта - 123 деца от класовете от І до ІV, ще имат осигурен подходящ за
специфичните им образователни потребности достъп до заглавия от световната литературна
съкровищница за деца. Това ще позволи на незрящите ученици да се запознаят в съдържателно
отношение с всички произведения, които са включени в учебния процес, да ги изучават самостоятелно,
да се подготвят по различни теми, да израстват в културно и духовно отношение. Пълноценното
стартиране на учебната им подготовка по български език и литература е предпоставка за оформяне на
техния кръгозор и оттам – за бъдещата им цялостна социална интеграция, намираща израз в
реализацията им в живота. Това е прогнозираният дългосрочен ефект от проекта по това направление.
Записаната литература ще бъде и на разположение във Фонотеката при ССБ – всичките й
подразделения - за всички незрящи читатели в страната, които биха проявили интерес към нея.
Наред с това настоящият проект е пример за стратегическо развитие, тъй като компонентът, включващ
запис на учебна литература е доразвиване на дейност, финансирана от друг източник /Агенция за
хората с увреждания – проект „Библиотека на ученика”/. Това изразява стремежа на организацията да
следва приоритетно и последователно целите си и да защитава интересите на хората със зрителни
увреждания в страната.
Подсигуряването на материален ресурс за подпомагане на дейностите по книгоиздаване,
осъществявани от ССБ, дава възможност за трайно подобряване на качествата на произвеждания
продукт –«говорещи» книги, които всички членове на ССБ /повече от 18 600 към момента/ получават
безвъзмездно като заплащат само членски внос или абонамент, покриващ пощенските разходи.
Нужното финансиране за всички предвидени дейности оформя окончателния бюджет от 24 070 лева.

Дейностите ще се извършват в Специализираното студио за звукозапис на ССБ в София и в
Националния център за рехабилитация на слепи Пловдив, който е партньор по проекта.
В подкрепа на настоящия проект са привлечени финансови ресурси и от други две фирми: „БС
Дизайн” ООД и „Мур Стивънс БулМар” ООД.
Настоящото стана възможно, благодарение на Програма „Грант М-тел”, финансирана от „Мобилтел”
ЕАД. Изразените тук становища са на автора /ССБ/ и не отразяват непременно мнението на
„Мобилтел” ЕАД.
Павлина СТЕФАНОВА

Учредена е мрежа на и за сътрудничество между организации за хора с увреждания

В съответствие с предвидените дейности по проекта „Подкрепа за развитие на НПО на хората с
увреждания в България” на 24 юни 2008 г. в София се състоя конференция за учредяване на мрежа за
сътрудничество между организации, работещи в сферата на хората с увреждания.
На учредителната конференция се събраха 40 души, представители на различни организации на и за
хора с увреждания, повечето от които бяха участници от кръглите маси, проведени в края на месец май
и началото на месец юни 2008 г.
Конференцията се проведе ефективно и ползотворно, като се обсъдиха и приеха правилата за
функциониране на мрежата, предложиха се и се дискутираха наименование и лого на мрежата и се
подписа учредителният протокол.
Учредители на мрежата са 14 организации от столицата и от страната и четири независими физически
лица, заинтересовани от проблемите на хората с увреждания.
Участниците единодушно харесаха и приеха спонтанно възникналото наименование на мрежата „Мрежа за организирана гражданска активност - МОГА”.
Надяваме се, че занапред новото свободно обединение ще може и ще знае как да работи ефективно по
проблемите на хората с увреждания в нашата страна.
Всякаква информация за „Мрежата за организирана гражданска активност - МОГА” ще имате
възможност да получавате от нейния интернет сайт, който ще бъде създаден скоро.
Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Административен
капацитет".
Фондация “ХОРИЗОНТИ”

РАЗКАЗ НА БРОЯ Любов с главно "Л"

Любовта дълго търпи и е милостива.
Любовта не завижда.
Любовта не се превъзнася,
не се гордее,
не безобразничи, не търси своето,
не се дразни,
не държи сметка за зло.
Не се радва на неправдата,
а се радва заедно с истината.
Всичко премълчава,
на всичко хваща вяра,

на всичко се надява, всичко търпи...
Любовта никога не отпада.
Другите дарби, обаче –
пророчества ли са – ще се прекратят,
езици ли са – ще пресъхнат,
знание ли е – ще пресекне.
Защото отчасти знаем,
отчасти пророкуваме...
Първо послание на апостол Павел към коринтяните
13:4-10
Къщата им е в началото на "Буковец" – квартал изместил древната букова гора на хълма, от който се
вижда почти целият град. Тук-там строителите са оставили по някое дърво, но така, че да не пречи и
засенчва извисилите се панелки. Под тези зелени шатри мераклии сковаха пейки, стъкмиха катерушки
и "басейни", които напълниха с пясък за малчуганите.
От френския прозорец на този последен някога дом се вижда отсрещният хълм на Предбалкана с
белеещи вили, а зад него синкаво-виолетовите далнини на истинската планина. По "настроението" на
хълма – или обвито в мъгла, или замрежено в зеленикав тюл от събуждащите се дървета, или
жълтеещо бавно и неохотно, се разбираше какво ще е времето, кой сезон се задава. До този дом води
полегата улица – лъч от площада, който с още няколко улички свързва различните части на града с
центъра.
Когато, още недипломирал се, инженер-строителят Даниел се прибра след последната сесия, първом
сподели, че ще постави на своята стая френски прозорец. "Добра ни е къщата – светла, просторна, не и
разваляй фасона" – възпротиви се бащата, но отстъпи. Този прозорец-витрина сега е голямото
успокоение, връзка с външния свят за Дани от безизходицата. Нарича случилото се нелепа случайност,
съдбовна несполука, грозна неприятност, нещастие, но то си е чиста трагедия.
Лежи почти неподвижен върху твърдото легло. Само ръцете му са здрави и той се разсейва като ги
разглежда, опипва мускулите си, които се топят, отпускат и стават жълти като на мъртвец.
Най-добре се чувства, когато е съвсем сам. Баща му излиза рано, за да подкара влака, който нощува в
техния град. Връща се вечер и тогава разменят дежурните "Как си, сине?", "Добре, какво ново по
релсите?", "Все същото", "И при мене"...
Преди да тръгне заран да учи малките в близкото школо, майка му подрежда закуската и обяда "на
ръка разстояние", лекарствата и вода. Даниел се преструва на заспал и тръпне от обич и мъка щом чуе
да шепти: "детето ми, хубавото ми момче!..."
До главата му са неговите умни приятели скрили между страниците си мъдрости, чрез които се опитва
да намери сили и свой правилен избор "А сега накъде?", за да понася по-добре безсилието си.
Но най-често истината го смачква, блъска като с чукове в ушите му: сакат, сакат, сакат... С ужас мисли,
че ще дойде време, когато наистина няма да има с какво да се залъгва. Лекарите дават някаква
надежда, но в коя клиника и кое медицинско светило би се захванало? И с какви средства би подирил
помощ? Много често нощем (на сън, или наяве) отново преживява всичко. Сеща устременото си
олекнало тяло пропадащо в празното пространство между кофража, от който някой е измъкнал дъска,
чува сухия тъп удар. Може би за щастие падна върху голяма купчина току що изсипан още рохкав
пясък. Стряска се и със засъхнали устни шепти: "Жив съм!". Сеща, че радостта от това откритие пъпли
в кръвта му като пролетен сок в клонка, звъни в ушите му като великденска камбана. Жив! А може би
наистина ще се оправи?!
Но засега...
В болницата непрекъснато го посещаваха приятели, работници от строежа, където бе технически
ръководител, многобройните роднини, но когато го изписаха, забрани на майка си да пуска вкъщи
когото и да е.
- И Пенето ли? – продума плахо кахърната жена с надеждата, че сега точно това му трябва – обич и

подкрепа.
- Нея най-вече. Не искам да я обвързвам.
- Но вие така се...
- ...харесвахме, желаехме, обичахме? И какво? – повиши глас – да ме гледа как съм се опънал като
ударено от гръм дърво, да ме съжалява, или просто да реши да се прави на самарянка. А докога ще
издържи?
Стреснат от яростта, с която се нахвърли към измъчената жена, омекна: "Прости ми, маме!"
Пенето! Пенелопа Пенчева. В града имаше доста момичета с необичайни имена – дан на традицията в
тоя балкански край. В началото на 20-и век мнозина нашенци тръгнали на гурбет към обетованата
Америка. Някои почти веднага се завърнали, други от този край намерили смъртта си с потъналия
"Титаник", а най-късметлиите успели да хвърлят корени, да се задомят, отгледат челяд, а когато ги
притеглила носталгията, някои се прибрали. Така и прадядото на Пенелопа взел в Америка гъркиня за
съпруга, довел я в родния град, издигнал къща. Кръстили Пенелопа на прабабата и на дядо й Пеньо –
хем не нарушили традицията, хем избрали име по-така. Макар че баба Пенелопа отдавна, отдавна
почивала в място далечно и спокойно...
На абитуриентския бал на гимназията, където учеше Пенето, бяха поканени и войници от местното
поделение. Предстоеше им уволнение и за тях това бе развлекателна награда. Там се срещнаха Даниел
и Пенелопа, макар да се бяха виждали - в града почти всички се познаваха. Много бързо слънчевото
момиче с гъста кестенява коса и чаровна усмивка, която откриваше едно криво зъбче, блестящо като
бял емайл, и Дани станаха неразделни. И двамата високи и стройни, той с почти черна коса и зелени
като бръшлян очи беше наистина очарователен. Когато през есента бъдещият инженер потегли към
столицата да следва, на прощаване запита Пенето:
- Ще ме чакаш ли?
- Разбира се, Одисей, нали съм Пенелопа!
Телефоните загряваха от нощните им разговори, Дани си идваше често в края на седмицата, бродеха из
планината, нощуваха във вилата на неговите родители, връщаха се с букети горски цветя и торбички с
билки. И при всяка, макар и кратка раздяла, младежът питаше: "Ще ме чакаш ли, Пенелопа?"
На следващата година Пенето записа психология в близкия областен град. Успееха ли да се приберат
по едно и също време, Дани винаги я посрещаше, тя се хвърляше в прегръдките му: "Моят Одисей!
Май разменихме ролите си?"
...Неописуем беше ужасът й, когато научи за нещастието с любимия човек, но съумя да си наложи
почти безгрижен вид, като да омаловажи злополуката. След всяка операция Дани, отворил очи в
реанимацията, я виждаше как чака да се събуди, попиваше с марля челото му, галеше ръцете му. Не
разговаряха, но присъстваше и го успокояваше. Тя оставаше до вечерта, когато с целувка му казваше:
"Лека нощ! И да ме сънуваш, че ще се разсърдя!". Подир това, докато крачеше към къщи, плачеше едва
ли не на глас.
Учуди се, когато деликатната му майка с неудобство сподели, че Даниел не желае да вижда никого.
"Ще разберем тази работа" – закани се сърцатото момиче. Вече работеше като психоложка в едно
училище, където английски благодетел с българско потекло бе обзавел рехабилитационен център за
деца с увреждания. И те, и учителките, които се занимаваха с тях, и особено семействата им имаха
нужда от подкрепата на психолог. Англичанинът плащаше щедро и на опитен рехабилитатор, когото
Пенето уговори да се заеме с Дани. Влезе в стаята му, той не успя да каже и дума.
- Лежи си, чете книжки, зяпа по прозореца, чака да му сервират и се... самосъжалява! – започна Пенето
още от вратата. – Запознай се – това е твоят ангел спасител и да не си посмял да гъкнеш! Търпение и
постоянство! Сега излизам, Влади ще ти обясни за какво съм го довела. Чао!
Изуменият болник наистина онемя. Но спокойният мъж му обясни какво смята да прави, какво се иска
от него и най-важното – надежда и кураж. "Защото всичко е ей тук, брат ми!" – и се чукна в челото.
Сега генералната задача и цел й стана да достави една от най-удобните електронни колички за
инвалиди, които се управляват лесно, стават и като легла и шезлонг. Нищо не може да спре една
развихрила се в името на любовта жена. Градът им бе побратимен с един френски град, от тяхната
фондация за подпомагане на инвалиди идваха често пратки, придружени от симпатични делови хора.
Един от тукашните заводи бе закупен и с френско участие. "Колко струва една такава количка?" –
попита директорът – българин. "Нямам представа". Нищо по-полезно в такива моменти от Интернет...

Количката пристигна опакована като най-скъпа апаратура. Пенелопа даде да преведат указанията,
изпробва я и я прибра.
Когато Влади се амбицира да върне желанието на Дани за борба, знаеше, че няма да стане като с
вълшебна пръчка. Хитрягата домъкна цял арсенал в помощ на каузата, съветваше се с лекари, изписаха
нови лекарства, обърна се и към източната медицина. Отначало се боеше от съпротивата на "пациента"
си, но двамата станаха такива приятели, че Даниел чакаше с нетърпение сеансите.
...Изминаха няколко месеца. Много пъти Пенелопа вдигаше телефона, посягаше да избере номера на
Дани, но се отказваше. Считаше, че това е изпитание за обичта им, проверка дали ще устоят на
предизвикателството. Влади и майката на Даниел я осведомяваха как върви възстановяването. "Дани
вече сяда", "Опита се да стъпи на крака и се изправи", "Изработиха му поддържащ корсет".
...Един ден Пенето облечена в най-хубавата си дреха отново най-безцеремонно влезе в стаята му.
Насреща й седнал във фотьойла се ухили Даниел. Косата му бе достигнала до раменете, но видът му,
о, видът му бе като на здрав човек, преодолял голямо изпитание.
- Ей, Одисей, завърна ли се най-подир в Итака? Омръзна ми да тъка и разтъкавам, да отблъсквам стари
мераклии и млади плейбои, да слушам за подвизи и приключения, за сирени и циклопи. Точка!
Дочаках те, и имам само един въпрос. Но честно! Ще се ожениш ли най-подир за мен? Толкова време
сламена вдовица, издържа ли се?
Слисаният мъж опита да се измъкне: "Ама как така изведнъж?... Нека си помисля... Аз не мога..."
- Не можеш ли, или не искаш? Ако е така – връщам ти пръстена дето ми го даде някога. И без това не е
с диамант! – хвърли се към него, сграбчи го и започна да го целува. А после тържествено вкара
количката: - А това е каляската ти за сватбата.
- Луда жена! – но с нейна помощ се прехвърли и се изпъчи като император на трона си.
- Дотогава да назубриш това книжле – бутна му инструкцията в скута.
Ако мислите, че сватбата стана в тесен, ама в много тесен кръг, лъжете се. Пенелопа извади душите на
кмета, съветниците по строителството, архитекта да направят подстъпи към най-главните учреждения,
банки, пощата... Имаше държавни разпоредби да се приобщават инвалидите към здравите-прави
българи, но...
В сватбения ден неподозиращият нищо Даниел очакваше, че у тях ще пристигне някой от кметството
да извърши обреда. Предната вечер Пенелопа донесе новия му бял костюм и той отново се опита да
протестира: "Да не съм оперетен артист!" "Си!" отсече Пенелопа. Изненадите не свършиха дотук. В
ранния майски предобед изкараха количката и всички видяха отвън още една – нашенска.
- Какво си мислите? Че той ще се вози, а аз ще крача край него ли? – Пенето сви полите на
булчинската рокля. Беше с малко бяло венче и късичък воал, а букетът – снежно бели лалета
обрамчени с нежни снежинки-маргаритки.
...На площада пред кметството бяха изнесли бюро, застлано с трикольор, малка масичка с кристални
чаши и шампанското. Сам кметът ги обяви за съпруг и съпруга. Когато трябваше да се подпишат и
служителката забърза да поднесе книгата на Дани, изправената Пенелопа я спря. Тя и кумът Влади
помогнаха на младоженеца да се изправи. Цялото множество, изпълнило дори съседните улици, го
аплодира.
- Няма да те настъпвам, да не те заболи! – заяви булката, - но май ще трябва да те прекръстим Одисей.
...Под голямата плачеща върба до фонтана ги очакваха трима свещеници за венчавката. Даниел отново
се надигна и с воля остана прав докрай със запалена свещ. Всички видяха, че кумата бе съединила
двете колички с една голяма буква "Л", обвита със станиол, над която се развяваха два алени
балона-сърца...
Захарина ЛАЛОВА

ФЕСТИВАЛ Втори национален туристически фестивал за хора с увреждания

На 5-и юли в община Неделино се състоя вторият национален туристически фестивал за хора с
увреждания. Моля читателите да ме извинят за невежеството, но до този момент не бях наясно какво

точно означава това. След пътешествието до Неделино и колностите му вече мога да обяснявам на
всички.
След обстойно проучване успях да разбера, че председателят на териториалната организация на ССБ в
Неделино, която е част от Регионална организация Смолян, г-н Стойко Карамфилов решил, че и той
трябва да се опита по някакъв начин да бъде полезен за хората с увреждания. Той добре си партнирал с
останалите представители не само на тази категория граждани, а и с клуба на пенсионера живеели в
мир и разбирателство. Та колко му е! Само като си помисли човек, че в Неделино това е Клубът, който
е единственото място, където могат да се събират не само пенсионерите, но и слепите, а и всички
останали хора с увреждания. Имал си Карамфилов едно собствено място на един планински връх в
околностите на Неделино и през миналата година го предложил за място, където да се провежда
фестивал на всички хора с увреждания и оттогава се слага началото - първото издание на този
фестивал. Сам по себе си жестът е хуманен и красив, но той все пак би бил такъв само при условие, че
така щедро предоставеното място е достъпно за всички онези, които ще се отзоват на поканите и ще
дойдат да участват или поне да присъстват на фестивала. Но жестът едва ли ще бъде хуманен и красив,
ако предоставеното място е подходящо само като място за разходка и развлечение на физически
здрави пенсионери или за онези специални гости, които г-н Карамфилов приоритетно посреща и за
които единствено се осигурява подходящ транспорт.
При тези условия мястото наистина е много приятно.

И така на 4-и сутринта в много ведро настроение, с микробус, специално отпуснат от община Перник с
любезното съдействие на кмета на Перник г-жа Росица Янакиева, потеглихме за Неделино. Поканата
беше за състава за автентичен граовски фолклор при ТСО Перник. Бяха ни казали, че ще има много
участници, защото това е надпяване от висока класа.
Пътят, както всички навярно знаят, е доста дълъг, със сериозни завои, но ние пътувахме весело и в
очакване ”кой ли ще бъде на първо място”.
Певиците бяха в страхотно настроение, но не пяха, защото си пазеха гласовете за предстоящия
фестивал. На въпросите на всички - „къде ще се провежда надпяването”, „как ще стигнем дотам” - г-жа
Живка Павлова отговаряше - „Карамфилов обеща да дойде при нас и с него ще се разберем”. Уви,

цялата вечер мина в очакване, но нашият човек така и не дойде. Сутринта хотелиерката, много
вежлива и гостоприемна жена, се учуди, че имаме намерения да отидем с микробуса, тъй като това
щяло да бъде невъзможно, а пък пеш било много далеч и пътят е много стръмен.

Все пак ние тръгнахме с нашия бус с намерението да пътуваме докъдето е възможно. Дали читателите
ни вече се досещат, че, вместо да потърси и окаже съдействие на колегите, които по негова покана са
пристигнали за участие във фестивала, г-н Карамфилов, като един от главните организатори, беше
предпочел, без да се интересува от никого, да си отиде направо на мястото на събитието. А ние
пътувахме с буса докъдето беше възможно, но това се оказа твърде далеч от крайната ни цел. Слязохме
и тръгнахме пеш. След известно катерене наистина всички разбрахме какво означава това да участваш
във фестивал, който е определен като туристически.
Нашата група беше подценила точно тази му особеност.
По пътя не срещнахме много хора, а малкото от тях ни показаха един път - тясна козя пътека,
изключително неравна, с ронлива и хлъзгава почва. На места теренът беше с почти вертикален наклон.
Тук започнаха сериозните ни притеснения и колебания –да продължим ли, ще стигнем ли изобщо, а
беше и доста горещо. Певиците едвам вървяха с граовските си носии - шаячните литаци. По-младите
също започнахме да се колебаем, но ни казаха, че това е единственият път. С теглене, бутане,
подпиране и други способи, самоотвержено подпомагани от страна на виждащите, с много риск и
страх, все пак стигнахме на върха, само защото по-възрастните певици проявиха нечовешка воля.
Спираха, пиеха лекарства, почиваха малко под контрола на виждащите, защото, ако стъпеше сляп
човек неправилно, опасността от падане се превръщаше в болезнена реалност.
За да бъде всичко както трябва, веднага потърсих г-н Карамфилов. Ще предам точно разговора, който
двамата проведохме. Разбира се по всички канони на журналистическата етика го уведомих, че имам
намерение да публикувам това за което сме си говорили. И първото, което го запитах е за какви хора се
организира този фестивал?
- За всички - глухи, слепи, с увредени крайници, за всички хора с увреждания.
- А как смятате - това място достъпно ли е за тях?
- Да! Ето тук има хора и с по един крак.
- Ние точно такива хора не успяхме да видим, но щом го казвате... Все пак защо не проведохте

фестивала на площада в Неделино?
- Не може! Това е туристически фестивал..
-Вие казахте, че за участие във фестивала са поканени всякакви инвалиди, имате ли идея точно как те
ще се качат дотук, след като дори информация човек няма откъде да получи? Откъде участниците
могат да научат на какво място се провежда мероприятието и как могат да стигнат до него. Това
означава, че и те като нас ще дойдат до Неделино и едва тук ще разберат, че няма да могат да се качат
на върха. Вероятно си представяте какво изпитание би бил този маршрут за един човек с патерици или
на инвалидна количка, а и за повечето от слепите.
- Ще дойде само този, който може, ние нямаме силата да се съобразяваме с всички.
- Защо нямаше кой да ни информира за пътя, защо вие не дойдохте, след като сте обещали? Поне
можехте да изпратите някой, който да ориентира хората?
- Как ще дойда - у дома имах 12 човека гости.
В този дух продължихме разговора. Карамфилов ме убеждаваше, че имало на площада човек, който да
насочва пристигащите. Ние престояхме доста време там и никого не видяхме. То не само, че нямаше
кой да ни ориентира, то просто си нямаше жив човек.
Г-н Карамфилов ми поясни, че не е било възможно специално за нас да се правело всичко. Тук е
уместно да отбележа, че, освен нашата група и групата от Смолян, други незрящи участници нямаше.
Изобщо участниците бяха: група „Здравец” от Пловдив, които били представители на глухите, в което
имам основание да се съмнявам, трио „Родопчанка” от Неделино и групата на г-н Байрев от Златоград.
Имаше още редица несъстоятелни обяснения, но смятам само на едно да спра вниманието ви. След
като нашият “толкова гостоприемен” домакин ми каза, че на фестивала „ще дойде, този който може”,
аз го запитах дали това не е дискриминация от страна на хора с увреждания спрямо други хора с
увреждания.
Отговорът, който получих беше кратък и недвусмислен – „да”!
Но да оставим вече г-н Карамфилов да си се грижи за специалните гости от София и Пловдив и да
продължим нататък с разказа за това що е то „Туристически” фестивал.

Справедливостта изисква да споменем, че кметът на Неделино Илия Вълчев - основен, а като че ли и

единствен спонсор на мероприятието, се беше постарал в рамките на скромните си възможности. Той
беше осигурил нещо за хапване за всички гости. Получихме купони още щом пристигнахме на
мястото. И по изконна българска традиция всички пенсионери, а те бяха преобладаващата част,
веднага си взеха това, което им се полага и хукнаха из близката борова гора. Под жаркото слънце
останаха само участниците, които си чакаха реда. Друга публика нямаше.
Най-важният гост беше председателят на една от нароилите се национални организации на
пенсионерите г-н Гърбазанов. Той видимо беше поласкан от това, че има пред кого да говори, и както
се полага на един истински музикален фестивал ни тегли една митингова политическа реч. След него и
останалите гости приветстваха дошлите.
А ето и нещо наистина весело. От приветствието пак на нашия човек г-н Стойко Карамфилов –
председател на териториалната съюзна организация в Неделино - г-жа Живка Павлова изненадващо
научи, че е председател на Съюза на слепите в България и главен координатор на същата организация.
Всички получихме грамоти, удостоверяващи, че сме присъствали.
И накрая, благодарение на категоричното застъпничество на председателката на регионалната
организация на ССБ в Смолян г-жа Минка Патрингова, най възрастните участници от групата от
Перник бяха свалени до Неделино с превозно средство. Оказа се, че дори и това било възможно, но все
пак някой е трябвало да ни покаже по-точно откъде трябва да минем.
Вярно е, че почти всички незрящи сме и пенсионери, но ми се иска хората, работещи в нашия съюз да
имат поне малко по-положително отношение към онези човешки същества, които имат статута на
обикновени хора, а не на специални гости. Добре е да знаят, че след като са поканили колеги от
далечни краища им дължат малко, ако не човешко, то поне служебно внимание. Инак трябва да се
запитаме на какво основание искаме от другите да ни оказват помощ тогава, когато тя ни е
необходима, след като самите ние помежду си се опитваме да не се забелязваме.
Димитрина МИХАЙЛОВА

