200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ Луй Брайл
Жан РОБЛЕН
/продължава от брой 3/
Най-сетне през октомври, детето открива гениалната азбука. Създава правописно писмо, обхващащо
ударенията и препинателните знаци, пригодено за ползване в математиката и музиката. Пиер Анри
пише: "Брайл направи нещо повече от просто подобрение, той внесе промени в дълбочина. Дори
слепите да не му дължат всичко, те му дължат най-доброто."
Луи Брайл изменя според нуждите на своята система плочата на Барбие, като прибавя клетки на всеки
отделен ред и средно ограничение, разделящо на две всяка клетка. Писмото му наброява три точки
вместо седем на височина.
Детето-чудо е на петнадесет години.

През 1829 г. Брайл публикува обяснение на системата. По това време основният принцип на азбуката е
хоризонтален, но той скоро го усъвършенства и оформя изходната комбинация от шест точки. Като
променя многократно разположението на тези точки, той получава 63 комбинации, които му дават
възможност да предаде релефно всички писмени знаци, използвани от виждащите. Барбие пише на
Луи Брайл:
"С голям интерес прочетох метода, който сте съставил специално за използване от хора, лишени от
зрение... Хубаво е на Вашата възраст да се започва по този начин, и от светлите чувства, които Ви
ръководят, може още много да се очаква."
31 март, 1833 г.
Каква ще бъде съдбата на Луи Брайл занапред? Съществуване, изпълнено с труд, съсипано от борба за
утвърждаване на системата, несигурност, породена от мъчително боледуване - това е неговият живот.
През 1828 г. е назначен за учител. Преподава география и алгебра.
"Изпълняваше функциите си с толкова чар и проницателност, че за учениците му задължението да
присъстват в час беше истинско удоволствие." - пише Колта - негов приятел. Като способен музикант

през 1833 г. става органист в църквата "Сент Никола де Шам".
Йохан Вилхелм Клайн, основател на Виенския институт на слепи, прави проучвания в училищата по
цял свят, за да открие подходяща писмена система. През 1840 г. той поддържа кореспонденция с
Брайл. Писмото на Луи до Клайн се пази в института.
Драги господине,
Като познавам огромния Ви интерес към образованието на слепите, имам честта да Ви предложа
обяснение на една нова система за писане, предназначена за тях. Надявам се да приемете тези няколко
реда в знак на почит към посвещаването Ви на каузата на тези несретници, чийто жребий споделям.
Ще бъда много щастлив, ако моите малки схеми могат да бъдат полезни на Вашите ученици, и ако
този образец Ви даде доказателство за дълбокото ми уважение.
Оставам, господине, Ваш покорен слуга.
Луи Брайл
За съжаление Клайн не одобрява системата и след няколко хладни поздравления към откривателя, той
се противопоставя на въвеждането й в Австро-Унгария. Основните му възражения се отнасят до
условния характер на писмото и до липсата на сходство с азбуката на виждащите. Същевременно
Брайл продължава усилено изследванията си. Създава нова система за писане - рафиграфия. Релефните
точки, подредени в определена последователност, очертават формата на буквите, което дава
възможност на виждащите да четат текста. Новата система е посрещната с въодушевление от младите.
През 1838 г. Ламартин (1790-1869) посещава Кралския институт за слепи деца. По този повод той
заявява пред камарата на депутатите: "...Никое описание не е в състояние да ви даде представа за тази
мрачна, мръсна и тясна сграда, за коридорите, разделени на две, така че да се получат истински
килийки, които наричат "ателиета", за извитите, проядени от червеи стълби... Господа, искам да уверя
Камарата, че никога парите от бюджета няма да намерят по-добро приложение от това да възвърнат
чувството на онези, които природата е лишила от най-ценното - сетивата". Повлияно от тази пламенна
реч, събранието взема решение за построяване на нова сграда на института.
/следва/

IN MEMORIAM Той не беше шеф, но беше човек

В памет на Петър Георгиев Русев
- Бабо, другия път като идваш да доведеш и дядо! - с неприкрита обич каза едно от правнучетата на
Петър и Недялка Русеви.
Трудно е в такива моменти да се обясни на едно малко дете, че дядо Петър ще живее вече само в
спомените на хората. На 13.12.2008 г. той почина след кратко боледуване. Целият му жизнен път е
изпълнен с обич към хората, към природата и с много чистота в отношенията с другите хора.
Той се е родил преди 85 години в свищовското село Овча могила и щастливото му детство е било
помрачено от нещастен инцидент при игра на челик - острието на дръвцето се забило в едното му око.
Независимо от непрекъснато влошаващото му се зрение той успява да завърши като своите другарчета
и основното си образование, а после и земеделска гимназия.
След като научава, че в град Пловдив има възможност да работят и такива хора като него с увредено
зрение, той започва работа в ДП "Труд". Там среща и бъдещата си съпруга Недялка, чийто съвместен
живот продължава 53 години в разбирателство, съгласие и много обич към двете им деца, четирите
внучета и трите правнучета. В началото на 60-те години Петър Русев със семейството си се премества
в София и 30 години работи в цех "Филтри" в столичното ПП "Успех".
И като работник и като човек той е запомнен от многобройните си приятели като непримирим към
несправедливостите, към фарфаронщината и безотговорността. Чистотата на неговите идеали се
проявява в младежките му години като участник в антифашисткото съпротивително движение, като

член на БКП и активността му за по-доброто бъдеще на слепите хора. Тази му чистота съвпада
напълно и с привързаността му към природата - той не е пропускал възможност за туристически
походи, екскурзионни летувания и излети.
Да, той не е бил шеф, но хората ще го помнят като пример за осмислен пълноценен живот.
Да бъде вечна и светла паметта му!
Георги ЧЕРНЕВ

Памет за Георги Братанов

На 17 март 2009 г. в голямата зрителна зала на Младежки дом "Георги Братанов" Ямбол се проведе
творческа среща, посветена на 65-годишнината от рождението на поета Георги Братанов. Събитието
уважиха зам. кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, директори на културни институти, читалища,
общественици, писатели, художници, музиканти, ръководители на творчески формации от Ямбол и
региона.
В началото на срещата актьорът Николай Вълканов изпълни стихове на незабравимия ямболски
творец. Обзорен преглед върху творчеството на поета, белетриста, драматурга и публициста Георги
Братанов направи литературният критик Димитър Бечев, директор на Регионална библиотека "Г. С.
Раковски" и творчески секретар на Дружеството на писателите. С емоционално слово към
присъстващите се обърна Руска Братанова, съпруга на поета. Изказвания направиха Радко Стоянов,
Димчо Рошманов, Иван Джурелов, Лазар Павлов, Стефан Бянов и Донка Бабачева.
Срещата бе открита и ръководена от поета Тенко Тенев, председател на Дружеството на писателите в
Ямбол.
Тенко ТЕНЕВ
Българският писател Георги Братанов е роден на 17. 03. 1944 г. в Ямбол. Остава сирак на дванадесет
години. Израства като син на Ямболския пехотен полк. Завършва средно образование в Ямбол и
журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". През 1962 г. отпечатва първите си поетични творби във
в. "Народен другар" - Ямбол. Работи като журналист и редактор във в. "Народен другар", кореспондент
на в. "Народна младеж" (1964-1969), на програмите "Хоризонт" (1971) и "Христо Ботев" (1973-1974),
председател е на Окръжния клуб на младата художествено-творческа интелигенция в Ямбол
(1975-1986), уредник в дома музей "Васил Карагьозов" (1985-1990), главен редактор на сп. "Зари" орган на Съюза на слепите в България (1990-2000).
На 7 юли 1977 г. завинаги загубва зрението си.
Член на СБП от 1984 г. Носител на националните литературни награди "Яворов в Поморие" (1978) и
"Васил Карагьозов" (1984), на орден "Кирил и Методий" (1979) и наградата "Златен герб" на Ямбол
(1994).
Автор на тридесет книги с поезия, белетристика, сатира, драматургия, публицистика и книги за деца.
Съредактор (заедно с поета Красимир Георгиев) на балканския литературен алманах "Висока
светлина" (1994 - 2000). Един от съставителите на албума "Желю в карикатури" (1993).
Книги: "Ще ви потрябвам" (1977); "Молитва към човека" (1983); "Нощни светове" (1988);
"Превъзмогване" (1988); "Баладични часове" (1989); "Мираж" (1991); "Хипноза. Поеми " (1991); "Ключ
за горната земя" (1992); "Топъл дъжд" (1992); "Изтича времето" (1994); "Върхът на дъното" (1995,
поема); "Доминанти" (1998, книга за слепи български композитори и музиканти); "Осветени
пространства" (1998, книга за слепи български интелектуалци); "Нежна революция" (1998, роман);
"Неравноделен живот" (1999, спомени); "Зъбер" (1999), "Кабиле спи" (2000, поема), "Таверна
"Демократики" (2000, роман), "Пластове" (2000, поема); "Заключен сред безкрая. Поеми" (2001);
"Кафене "Балкански рай" (2001, фейлетони); "Кон за кокошка" (2002); "Вселената на есенния миг"
(2002); "Чуждо време" (2002); "Врата към небето" (2003, пиеси) и др.
Умира внезапно от инфаркт в родния си град на 5 май 2000 г.

През 2000 г. Съюзът на слепите в България учредява ежегодна награда за поезия и проза "Георги
Братанов", чието удостояване се извършва съвместно със СБП. Младежкият дом в родния град на
поета носи неговото име от 2002 г.
Стихове на Братанов са превеждани на руски, английски, испански, френски и финландски език.
Важен принос в изучаването на творческото наследство на Георги Братанов са книгите "Георги
Братанов - син на светлината" от съпругата и сина на поета Руска и Никола (сборник с рецензии ), и
"От бездната на мрака до звездите" от Илия Джурелов.
ОТГОВОР
Такива чудесни череши
за пръв път при тебе видях,
в зелените клони гореше
слънчев следобеден смях.
В някаква странна илюзия
сякаш попаднах пленен,
музика, алена музика
шумеше, звънеше край мен.
Рояк от звънчета червени
в очите ми още кръжи.
Ти стоеше замислен до мене.
- Гният! - рече. - Защо ли, кажи!
Защо ли!?
Но аз за череши
не зная ни болест, ни цяр.
Видях на вратата висеше
един тежък, сърдит катинар.
НОКТЮРНО
Над хълмовете топли,
над щурците,
над мириса от летен сенокос
узряват
като изповед звездите
на тази знойна августовска нощ.
Тя бавно слиза в мен,
тя с мен се слива
и в нейния набъбнал зодиак
духът ми своя зодиак открива безсънна лира
сред безмълвен мрак.

ПИРОВА ПОБЕДА
Вселената ни гледа и се чуди.
С протегнати към нас ръце
тя чака лятото
на земния ни път да я повика,
тя чака одата на радостта
да разцъфти
и да завърже щастие.
А ние треперим,
подсмърчаме,
молим,
злословим,
препъваме,
хапем,
убиваме.
За какво?
За кого?
За този тъй кратък
като дъх на глухарче
живот?!

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Организационен отчет на ССБ за 2008 година

За отчетната 2008 г. ръководствата на териториалните и регионални организации работиха с нова
форма годишен организационен отчет, приета от УС на ССБ.
Наложиха се разяснения и корекции от страна на гл. специалист ОД на доста от данните, където
ръководствата срещаха трудности, като например в графата “движение на членовете”, в “трудова

дейност” и др.
Ще посоча накратко статистическата картина за състоянието на ССБ за изминалата година.
Общият брой на съюзните членове в края на 2008 г. е 17946. От тях с намалена работоспособност над
90 процента - 13260, а незрящи от 71 до 90 процента - 4680. Зрящи съюзни членове са шестима, като за
годината няма новоприети такива.
През 2008 г. в ССБ са приети 912 нови членове.
Отпадналите съюзни членове през годината са 1596, като прекратили членството в ССБ са 393, а
починалите – 1203. Сляпоглухи съюзни членове са 693, а с други съпътстващи заболявания – 4563.
Общият брой членуващи жени са 9450, от тях зрящи са четири жени, а общо членуващи мъже са 8496 в
т.ч. зрящи – 2-ма.
По показател възраст членовете се разпределят, както следва:
- до 30 години – 646.
- от 30 до 60 години – 5359, в т.ч. зрящи – 2.
- над 60 години –11941 в т.ч. зрящи четирима.
По степен на образование, данните са следните:
С начално – 3249, с основно – 8061, със средно образование – 5369, с полувисше – 474, с висше – 793.
Общият брой на работещите в съюзните предприятия са 159, в организационните звена и
мероприятията работят – 76, работещи извън ССБ – 438. През годината в съюзните почивни станции са
пребивавали 671, а в санаториуми 377 души.Предоставени са парични помощи от ССБ на 947 съюзни
членове.Преминалите курс на обучение в НЦРС гр. Пловдив са 65 членове, а преминалите в центрове
за социална рехабилитация са 447.Учащи се с. ч. са 193, в т. ч. във висши учебни заведения –
149.Ползващите говорящата книга и списания са 599.Включените в художествената самодейност са
332 човека, като изнесените концерти са 153. Активно спортуващите и обхванати в спортните секции
са 1059.По отношение на контролната дейност са извършени проверки от РКС на ТСО – 58, а на РСО –
10.Общият брой на териториалните съюзни организации е 109.По числен състав регионалните съюзни
организации се подреждат така:1. РСО Пловдив – 2996. 2. РСО София – 2034. 3. РСО Монтана 1749. 4.
РСО Стара Загора – 1540. 5. РСО Плевен – 1461. 6. РСО Варна – 1450. 7. РСО Дряново – 1182. 8. РСО
Сливен – 1123. 9. РСО Смолян – 792. 10. РСО Шумен 708. 11. РСО Бургас – 695. 12. РСО Русе – 546.
13. РСО Кърджали – 517. 14. РСО Кюстендил – 451. 15. РСО Благоевград – 413. 16. РСО Силистра –
289.Процентното намаление на общия брой съюзни членове спрямо 2007 г. е 3.71.Подредба на
регионалните организации по процентно нарастване или намаление: РСО Кърджали, нарастване с 5.73,
РСО Благоевград нарастване с 1.98, РСО Пловдив намаление с 0.03 процента, РСО Шумен намаление с
0.28, РСО Смолян намаление с 0.38, РСО Силистра намаление с 2.69 процента, РСО Дряново
намаление с 3.51 процента, РСО Сливен намаление с 3.52 процента, РСО Монтана намаление с 3.58,
РСО Русе намаление с 3.70 процента, РСО Кюстендил намаление с 4.65 процента, РСО Бургас
намаление с 4. 66 процента, РСО София намаление с 5.48 процента, РСО Плевен намаление с 6.76
процента, РСО Варна намаление с 7.7 процента, РСО Стара Загора намаление с 8.44 процента.
Намаленият общ числен състав на организацията се дължи на по–малкия брой приети нови съюзни
членове и повече починали в сравнение с предходната 2007 година.
Живка ПАВЛОВА

Охрид – сбъдната мечта

Малък е шансът на музикантите и певците любители да пътуват в чужбина. В нашата практика имаме
само два случая в продължение на 17 години – едно отиване до град Измит, Турция, по проект по
програма Грюндвиг. Вторият беше на 5 и 6 март тази година в Тетово и Охрид. Средства за транспорта
ни бяха предоставени от Фонд „Култура”, за което благодарим. Можете да си представите радостта на
тези, които със специален 30 местен бус се отправиха за Македония. Още първия ден в най-големия
салон на Централния културен дом във втория по големина град се състоя концерт. С добро
настроение и искрено чувство пяха дамите от състав „Люлин”. Ирина Захариева дебютира успешно

със своето соло. Ръководителката на групата Райна Митина също бе приветствана от слушателите.
Градусът бе повишен с рок-изпълненията на „Веселите момчета”. Те бяха предшествани от
прочувствените песни на Мария Христова. Авторските песни в стил рок бяха посрещнати с
аплодисменти. Програмата се допълни от домакините – дует от Скопие. В края атмосферата се подгря
от известни местни певци на македонски фолклор.

Времето бе благоприятно. Още по-топло стана на приятелската вечеря в хотела, в който бяхме
отседнали. Звучаха песни на български и македонски. Те се пееха от всички. На това място ще кажа, че
председателят на Македонския съюз на слепите Жарко Селковски заедно с неговите сътрудници ни
осигуриха такъв стандарт на пребиваването, че ние трудно ще успеем да отговорим при тяхното
очаквано идване. Не става дума само за битови условия, а преди всичко за една искреност и
сърдечност, която ни накара да се чувстваме като братя.

Потеглихме за Охрид на 6 март. Слънцето ни се усмихваше. Пътят ни водеше през планината.
Спускахме се. Пред нас беше езерото – най-голямото на Балканския полуостров. Според данните в
енциклопедията дълго 30 километра и широко 14,5 км. Крайбрежната му линия е дълга 88 км.
Най-голямата му дълбочина е измерена срещу село Пещани - 287,4 м, а средната му дълбочина е
163,71 м.
За съжаление се изсипа прохладен дъжд преди да достигнем манастира „Свети Наум”. Тази духовна

твърдина датира от IX век. Съхранила е спомени за първоучителите, просветители и ученици на Св.
Св. Кирил и Методий - Климент и Наум. Нощувката ни беше в кокетен хотел край самото езеро.
Привечер посетихме града, запазил своя облик и самобитност от векове. Тук са средновековните
църкви, крепостта на Самуил, съхранените стени, руини и части от каменните сгради. Вече беше тъмно
и студеният дъжд отново се сипеше. Бързахме отново да бъдем заедно с македонските си приятели.
Тези вечери край блюдата и напитките ще останат незабравими за всички ни.

Утрото беше чудно, окъпано от светлина и топлите лъчи на слънцето. Езерото посребря и се позлати и
ние бяхме щастливи да видим и почувстваме неговото очарование. Благодарим ви, македонски
приятели!
Спас КАРАФЕЗОВ

За Съюза на слепите с любов и благодарност

„Най-хубавите си години изживях сред вас”

На заседанието си от 17 и 18 февруари Управителният съвет на ССБ взе решение да удостои със

званието „Почетен член на ССБ” Морфи Скарлатов за значителния му и дългогодишен принос в
международен мащаб и активна дейност в системата на ССБ.
Какво е за него това признание г-н Скарлатов споделя с читателите на сп. „Зари”:
„Най-напред искам да благодаря от душа и сърце на всичките онези колеги, които са причина да не
бъда забравен и да ми бъде дадено това много високо за мен звание.
Имам много богата биография, смятам се за реализиран човек, за което благодаря на съдбата, но това,
което получих от Съюза на слепите в България, остава в моя живот като една светла страница.”
Позволявам си да се обръщам към г-н Скарлатов на „ти”, тъй като през годините, в които имах
удоволствието да работя заедно с него, ние успяхме да изградим помежду си превъзходни колегиални
и приятелски взаимоотношения.
- Кажи ми, колко години работи в Съюза на слепите?
- Тук изкарах повече от 20 години, тук са най-добрите ми приятели, тук имах своята изява, независимо
че преди това дълги години работех като дипломат. Чувствам се много, много поласкан и съм много
благодарен на Съюза на слепите и оставам негов верен приятел. Зодия козирог съм и при нас изневяра
няма.
Морфи Христов Скарлатов е роден на 20 януари 1939 г. в село Росина, Търговищко. Почти не живее в
родното си село. Завършва средното си образование в София, а по-късно и висшето си образование,
специалност ориенталистика.
Внезапно късметът му се усмихва и той заминава за Париж, за да изучава история на изкуствата, но не
остава там дълго време. Появява се свободна стипендия в един колеж в Багдад, където Морфи
Скарлатов изучава арабска битност, което включва, освен езика, и история, литература, нрави, религия.
Интересен е фактът, че като православен християнин той учи в Багдад в мюсюлманско духовно
училище, ръководено от мюсюлмански учени богослови и американски йезуити. Както сам г-н
Скарлатов - споделя, не се е ползвал с голяма любов от страна на ръководството на колежа, тъй като,
освен че е християнин, пристигнал от социалистическа страна, и по характер не е бил от
най-кротките... Въпреки това, завършва колежа с отличен успех.
Веднага след завръщането си от Ирак Морфи Скарлатов започва работа в Министерството на
външните работи. Като дипломат е посетил над 100 страни по света.
Позволих си да го попитам вярно ли е, че лично е познавал Саддам Хюсеин.
„Да, той се обучаваше в същия колеж, само че два курса преди мен и се е случвало лично да
контактувам с него. Смея да твърдя, че той обичаше българите и имаше много добри контакти с нас.
Общо бяхме 7 българи и всички тези хора, които завършиха колежа, впоследствие дадоха на България
най-доброто от себе си”.
- Разкажи как продължи след завръщането си от Багдад!
- След като се върнах от Ирак, веднага постъпих на работа като началник на КПКВЧ – организация,
занимаваща се с културната пропаганда на страната ни зад граница. Тогава при нас започна да работи
и покойната Людмила Живкова, като съветник на председателя на КПКВЧ.
В един прекрасен ден обаче, бях изпратен в Индия, като един от хората, придружаващи другаря Тодор
Живков. И там, на място беше взето решение, по искане на тогавашния посланик на България, да
оглавя българския културно-информационен център като негов директор. Това стана през ноември
1976 г.
В Индия, Морфи Скарлатов живее и работи 7 години. На тази изключителна страна той е посветил
мемоарната си книга.

- В какво се състоеше работата ти?
- Там направихме много големи неща. Най-напред открихме центъра, чийто директор станах аз. Тогава
осъществихме изключително богат културен обмен между двете страни, разменяха се посещения на
различни изпълнителски състави, театрални трупи, идваха наши фолклорни певци... Бяха изпратени
176 индийски млади хора да завършат висшето си образование в България, а в Делхийския
университет бе открита специалността българска филология, която съществува и до ден днешен.
За Морфи Индия си остава голямата му любов за цял живот и сега той говори за тази страна с трепет и
благоговение.
„Когато заминавах за Индия, големият траколог професор Александър Фол ми каза: „Моето момче, ако
сложиш на един кантар Индия на едното блюдо, а на другото цялото земно кълбо, Индия ще натежи.”
Е, вярно е... Човек, когато отиде някъде, той трябва да си отвори сърцето и да обича хората, които му
дават хляб и чиято вода пие.”
След завръщането си в България, Морфи Скарлатов постъпва на работа като заместник-директор на
комитета по култура, който към този момент вече е бил създаден. Това става месеци преди смъртта на
Людмила Живкова през 1981 година. С несекваща, присъща само нему енергия Скарлатов продължава
да води българската културна пропаганда по света, имайки зад гърба си вече 124 посещения в
различни страни. Тогава той е имал много ясна визия какво представлява светът и какво е нашето
място в него.
След смъртта на Людмила Живкова, обаче, нещата коренно се изменят. Комитетът по културата се
разформирова и всички негови служители биват разпределени да работят за различни организации, за
да работят за България вече вътре в страната.
- Тогава ли се озова в Съюза на слепите?
- Да, един ден бях уведомен, че тогавашният председател на ССБ Янаки Градев има желание да се
срещне с мен. Това стана на 17 април 1986 г. Оказа се, че точно тогава предстои създаването на
Европейския съюз на слепите и председателят се обърна към мен с молба да помогна, като го
придружа в Норвегия. Тогава Съюзът на слепите в България вече беше организация с авторитет в
международен план.
След завръщането ни от Норвегия, обаче, аз имах съвсем други намерения, различни от това, което се
случи впоследствие.
Оказа се, че предстои създаването и на Световния съюз на слепите в Саудитска Арабия. Аз пък имах
намерение да замина за Мароко, където имаше предложение да оглавя посолството на Народна
Република България. И както казваше някой - да, ама не.
Само по себе си, създаването на такава мощна международна организация, каквато е Световният съюз
на слепите, за мен бе едно огромно предизвикателство, на което не можах да устоя.
В Саудитска Арабия през октомври 1986 година заедно с председателя на ССБ Янаки Градев
участвахме в създаването на Световния съюз на слепите.
Дотогава може би никой българин не беше стъпвал в Саудитска Арабия в качеството си на член от
официална делегация. И за да развеселя уважаемите читатели, ще ви кажа един куриоз.
Когато получих входната си виза от посолството в Атина, и след като там едва ли не ми броиха зъбите,
с какво учудване прочетох в паспорта: „Внимание, християнско куче от социалистическа страна!”. Ето
до каква степен ни „обичаха”(смее се).
И така, в продължение на 14 дни нашата делегация участва в създаването на Световния съюз на
слепите, а в онези години с пълна сила се е водела тихата студена война между социалистическия и
капиталистическия лагери.
„Ние бяхме българи, руснаци, източногерманци, но се чувствахме силни, защото винаги, където има

руснаци, там трябва да има и българи, убеден съм в това. Русофил съм до откат. Считам, че България
не може, просто на небето е писано, да живее без руснаците и който мисли обратното, бих го
посъветвал да си свери часовника със собствената си съвест.”.
- Защо в крайна сметка не замина за Мароко и остана в Съюза на слепите?
- На практика всичко беше подготвено за моето заминаване, но тогава г-н Градев задейства някои
механизми по високите етажи на властта, за да се задържа при вас. Говоря го с пълна симпатия и
благодарност към него. Оттогава, повече от 20 години аз съм част от Съюза на слепите в България.
- Колко езика владееш?
- В момента мога да се справя и считам, че няма да подведа никого като кажа с 6 до 7 езика. Освен
родния език това са гръцки, арабски, английски, френски, турски, италиански, руския не споменавам,
понеже го считам също за свой матерен език. Получил съм висшите си образования, благодарение
предимно на руски учебници. Освен тези езици се справям с персийски и кюрдски. Но трябва добре да
се знае, че всеки език изисква своята ежедневна практика.
- Кажи ми, след създаването на двете организации, Европейски и Световен съюз на слепите,
контактите, които ССБ има и досега твоя заслуга ли са? Ти ли ги създаде? Можеш ли да ги наречеш
рожба на твоя труд и професионален опит?
- Ето какво ще ти отговоря... Съюзът на слепите в България винаги е бил достолепна организация,
уважавана и ценена. Да, трябва да кажа, че освен авторитета на ССБ, моите многобройни контакти
като дипломат, като културтрегер и като човек, който тогава при онези условия пътуваше свободно из
цял свят, помогнаха извънредно много. Съюзът се сдоби с много приятели и благодарение на моите
лични познанства. И до ден днешен ми се обаждат хора, с които съм имал удоволствието да работя
заедно през всичките тези години.
- Искаш ли да кажеш нещо в заключение?
- Искам (усмихва се) Първо искам да ти благодаря за този разговор. Второ, искам да се знае много
добре, където и да се намирам сега, аз винаги си оставам човек, който е изкарал едни от най-хубавите
си години в Съюза на слепите в България. Имало е много радост, много победи – малки и големи,
имало е и чувства и емоции, имало е понякога и разочарования... Но независимо от всичко, Съюзът на
слепите в България остава завинаги в мен. Южняк съм в кръвта си и когато заобичам някого, умирам с
тази любов.
За мен Съюзът на слепите в България винаги ще съществува, каквито и да са трудностите, винаги ще
бъде мястото, където всичките наши незрящи хора ще търсят упование и винаги ще има своите
приятели, които ще го обичат.
Разговора води:
Марина ПЕТКОВА

Работа има за всички, стига човек да има мерак!

С Асен АЛТЪНОВ – Председател на РСО София разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

- За нас някак неусетно изминаха две години откакто ви избраха за председател на регионалната
организация на Съюза на слепите в София. Какво можете да кажете за този период?
- Да, наистина Конференцията беше точно през април. По това време в организацията имаше малко
обърканост след честата смяна на председателите, но аз си обещах, че ще направя всичко възможно да
се сплотим и да работим спокойно и ползотворно. Обещах си също да удвоя стотинката на
организацията и да направя всичко възможно за подобряване на живота на моите съсъдбеници.
- С какво започнахте?
- С това, което и на мен самия ми беше най-необходимо - по-достъпна градска среда и по-удобен
транспорт. За целта предложих на РУС да сформираме една комисия по рехабилитация от хора
специалисти по тези проблеми, за да се работи по-професионално. Получи се добре. В комисията са
проф. Владимир Радулов, доц. Мира Цветкова, д-р Петър Стайков, Хюсеин Исмаил, Хари Хараламбов
и архитект Валери Йотов. Комисията разработи конкретна програма за разрешаването на
най-неотложните проблеми и започнахме работа.
Най-спешно трябваше да се решават проблемите свързани с достъпността и обезопасяването на
столичните метростанции. Всички съществуващи към момента станции по никакъв начин не бяха
обезопасени и изобщо не бяха пригодени за ползване от нашите хора. Двамата с професор Радулов
отидохме при изпълнителния директор на „Метрополитен” София г-н Братоев. Като резултат от
разговорите са готови вече две метростанции - едни от най-често използваните от слепите. Това не
значи, че другите остават на заден план. Работата продължава. На шести май предстои пускането в
действие на линията на метрото от „Младост” до стадион „Васил Левски”. Имаме уверението на
ръководството на Метрополитена, че всички нови станции ще бъдат снабдени с одобрените от самите
нас обезопасителни обозначения.
- Как човек, който не вижда се ориентира в метрото?
- За слабовиждащите са поставени цветни ленти, които са и релефни, на първото и последното стъпало.
Те могат да бъдат усетени и от напълно незрящите. Мислехме да ги поставим и по продължение на
полосата на перона, но се оказа, че за това място те не са удачни. На метростанциите „Сливница” и
„Вардар” са поставени по няколко реда метални бутони във формата на полусфера на такова
разстояние от коловоза, което осигурява безопасността на незрящите пасажери на метрото. Те лесно се
напипват с крак или с бастун и там човек може да бъде в пълна безопасност - стига като ги усети да
спре, иначе ще падне в коловоза. Ние, заедно с невиждащи хора, които притежават много висока
степен на лична мобилност, тествахме тези ориентири и мога да ви уверя, че са напълно релефни и
работещи.
- Но на нашите хора, освен метро, се налага да ползват и останалия градски транспорт. По този въпрос
работите ли?
- Като начало се уговорихме с управителя на градския транспорт слепите хора да не трябва всеки път
да търсят апаратите, на които се тестват електронните карти за таксуване. Всички проверители са
снабдени с аналогични, само че преносими устройства. Те са нещо като скенер. Нужно е само слепият

човек да е заредил своята карта. Цената на едно зареждане на месец е шест лева.
Софийският градски транспорт вече има възможност във всички превозни средства да внедри система,
която да съобщава спирките. Това засега е направено експериментално само в автобус 150, който
минава покрай училището за деца с нарушено зрение. Съобщенията се правят не от шофьора, а
посредством озвучаването на информация получавана от GPS системата, което в много голяма степен
повишава нейната надеждност. Шофьорът няма никакъв ангажимент по обслужването на тази
информационна система, освен това, че при започване на работа трябва да я включи от намиращия се
на таблото пред него бутон. От трите говорителя се чува приятен и много ясен женски глас, който
съобщава на коя спирка спира автобусът и коя ще бъде следващата му спирка. Устройството е
наистина много добро и то ще улеснява ориентацията не само на незрящите пътници. Знаете, че това е
проблем не само за нашите хора. Не са малко онези възрастни хора, или пък хората пристигнали от
други места, за които ориентацията за местоположението им по маршрута на съответното превозно
средство съвсем не е лесно. Имаме уверението на ръководството на градския транспорт, че до края на
годината всички превозни средства в София ще бъдат снабдени с такива устройства.
- На мен лично много ми се иска нещо да се направи, за да може слепият човек да се информира за
номерата на пристигащите на спирката превозни средства. Дали нещо би могло да се направи и по този
проблем?
- Към този момент имаме уговорка с началника на градски транспорт навсякъде, където има
монтирани електронни информационни табла, на които се изписва информация за това след колко
време ще пристигне трамвай, тролей или автобус с конкретен номер, визуалната информация да бъде
дублирана и от звукова. Само преди няколко дни такова устройство експериментално беше монтирано
и работи на трамвайната спирка по посока гарата на улица „Клокотница”. Засега не можем да стигнем
до единодушие относно това дали озвучаването на информацията трябва да е непрекъснато и да върви
паралелно с визуалното й изображение, или на всяко табло да се монтира специален бутон, който да
активира говорещата система само при натискане, т.е. само при наличие на конкретен потребител.
- Като говорим за достъпна околна среда да ви попитам за проблемите на хората, които живеят в
общежитията при „Успех”. Има оплаквания, че всичко е много разбито, че има много дупки, че доста
често нямат вода и т.н.
- Току-що бях избран за председател и Албена Алексиева ме беше поканила на откриване на школата
за кучета-водачи, където беше поканен и кметът на София г-н Бойко Борисов. Възползвах се от така
отдалата ми се възможност и още на място се срещнах с него и споделих този проблем. Той откликна
на момента и по мобилния си телефон нареди незабавно да се преасфалтира целия район. Така дупките
бяха премахнати. Положихме асфалт на три хиляди и триста квадратни метра. Още нещо, сменихме
водопровода от предприятието до всички блокове, тъй като беше много стар и всяка седмица г-жа
Нейкова си имаше сериозни проблеми. Всичко това вече е в миналото. Направихме и други ремонти за
да запълним дупките в района на Централно управление и нещо повече - направихме улицата от
спирка „Вардар” до управлението с парапет, така че слепият човек, излизайки от метростанцията, по
парапета може да стигне безпрепятствено до сградата на Съюза на слепите.
- Доколкото знам сега се ремонтира клубът на организацията на ул. „Цар Симеон” 110. Откъде
намирате средства за толкова много и при това кардинални ремонти?
- За ремонтите, за които говорихме досега, мога да кажа, че всички са благодарение на спонсорството
на общината, а за клуба ще ви разкажа малко по-подробно. И преди да стана председател съм ходил в
тази сграда и винаги ми е било болно, защото за мен тя е като реликва на слепите хора в София. Това е
може би един от най-старите наши имоти. Дарена ни е още през 1933-а година от семейство Ножарови
и смятам, че е непростимо ние да допуснем тя да се срути. Там всичко беше изгнило. Покривът беше
паднал върху тавана. Наложи се изцяло да се подмени покривната конструкция, гредите по тавана и
въобще всичко останало. Благодаря на ръководството на Съюза на слепите за това, че, независимо от
тежкото финансово състояние на организацията, отдели 24 хил. лева и ни подкрепи. Всички останали
средства в размер на повече от сто хиляди лева са от спонсори. Дървеният материал ни дари
Регионално горско стопанство София, керемидите са от завода в Стралджа по цени на производителя,
целият кабелаж на стойност 1600 лева ни беше предоставен безвъзмездно от управителите на нашите
предприятия в Плевен и Русе – Павлин Ангелов и Иван Пухлев. По своя собствена инициатива Йордан
Йосифов събра от наши съюзни членове пари – доброволни дарения, с които също подпомогнахме

ремонта на сградата. Парични дарения направиха колеги от звукозаписното студио, г-жа Живка
Павлова, г-н Пламен Бакърджиев, Михаил Кърлин, г-н М. Алексиев, г-н В. Долапчиев и други.
Мебелна къща „Метрон” ни дари кухня, а уредите са дарение от фирма „Горение”. Много съм
щастлив, че това става едно много удобно и красиво място. Благодарение на изпълнителния директор
на „Пътна строителна техника” Ив. Иванов стаите се ремонтираха основно с гипсокартон. Той също
така ни отпусна и 20 000 лева.
- Колко човека от нашите хора са устроени по програми на работа?
- По проект за три години към социалното министерство за хора с трайни увреждания сме назначили
около 16 човека в нашата система и в различни фирми и предприятия. Тук искам да споделя, че много
се радвам, защото при разговори с работодателите те изразяват голямо задоволство от работата на
незрящите хора.
Искам да споделя и за Пернишката и Самоковската организация. Благодарение на разбирането на
кметовете и на двете места по програма са назначени на работа и председателката и сътрудничката на
организациите. В Перник Общината ни предостави безвъзмездно помещение за клуб, ремонтира го за
нас и сега нашите членове се чувстват удобно и уютно там. Спокойно си провежда репетициите
самодейният състав, а и останалите членове в това време могат да посетят клуба.
- Малко да споменете за вътрешния живот в организацията, доволен ли сте от него?
- Не мога да кажа, че съм напълно доволен, въпреки че мероприятията се умножиха. Редовно се
провеждат състезания по риболов, имаме състезания по голбал, шахмат. Сега вече и по новия спорт за
слепи – канадска борба. Имаме 4 самодейни състава, но ми се иска да има повече желаещи. Аз съм
отворен за всичко, стига хората да го искат.
- Как оценявате изминалия период като цяло, доволен ли сте от себе си?
- Доста работа се свърши, но искам да подчертая, че в никакъв случай не съм я свършил сам. Благодаря
на екипа, с който работя и който много ми помага. Благодаря и на РУС, с членовете на който мисля, че
вече се сплотихме и работим спокойно. Бих искал всички първични председатели да бъдат
по-инициативни, за да могат повече хора да вземат участие в различните мероприятия.
- Има ли нещо, което ви се иска, но все още не сте могъл да постигнете?
- Да. Засега обаче това си остава тайна. Този път ще разочаровам един свой познат, който казва, че
много говоря, но малко работа върша. След два месеца се надявам моята тайна да зарадва всички
късноослепели слепи хора в София. Тогава ще мога да кажа, че съм постигнал онова, което обещах на
тези, които ми гласуваха доверие като ме избраха за регионален председател на този труден район София.
С това не искам да кажа, че проблемите са решени. Напротив има много, което трябва да се направи за
подобряване на условията на живот на незрящите хора в София. Работа има за всички, стига човек да
иска и един цял живот няма да му стигне да я свърши.

Отговор от Васил Долапчиев - председател на ССБ
на обръщение на председателя на Контролния съвет на ССБ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ССБ,

Считам за свое задължение да отговоря на разпространеното от председателя на Контролния съвет на
ССБ обръщение към членовете на Общото събрание на пълномощниците и Управителния съвет на
организацията ни и публикувано в сп. "Зари".
Съдбата на стопанската дейност на Съюза на слепите в България в новите икономически условия в
продължение на много години тревожи всички висши колективни органи, ръководители и членове на
организацията ни. Всички ние помним развитието и разцвета на производствените предприятия
"Успех". Няколко поколения хора със зрителни увреждания намираха в тях своята трудова реализация
и се интегрираха пълноценно в обществото. Те осигуряваха и доходи, гарантиращи достоен живот на
членовете ни. Напълно разбираемо е желанието ни да положим усилия и средства за запазване на
стопанската дейност, защото ако тя веднъж бъде преустановена, никога повече в своята история
Съюзът на слепите в България няма да има капацитета да я възстанови. Икономиката обаче изисква
реализъм и прагматизъм и ни налага своите изключително тежки правила, поставяйки ни в условията
на свободна конкуренция, без защита и подкрепа от страна на държавата.
Истината за развитието на нашето Сдружение през последните 19 години трябва да се роди чрез
задълбочен диалог. Необходим е анализ на обективните и субективни причини, довели до
задълбочаване на кризисните явления в нашата система. От 1990 г. до днес ръководните органи на
ССБ са приемали множество стабилизационни програми и програми за развитие на стопанската
дейност.
Независимо от полаганите усилия от предходните ръководства на Сдружението и търговското
дружество "Успех ССБ" ЕООД ежегодно е отчитан спад на реализираната продукция, намаляване на
работните места и влошаване на финансовите резултати. Не мога да отрека, че и аз съм сред тези,
които отстоявахме позицията, че Съюзът на слепите в България трябва да запази и развива
производствена дейност. Участвал съм в значителен брой дискусии, провеждани с участието на
специалисти в стопанската област и винаги се е стигало до становището, че тя има шанс единствено,
ако стартира траен процес на модернизиране на наличното оборудване и внедряването на нови
изделия, конкурентни в условията на свободен пазар.
За да дадем отговор на въпросите, които ни вълнуват е необходимо да се обърнем към езика на
цифрите и фактите, а не да си служим с недомлъвки, полуистини и тенденциозни интерпретации на
събития и обстоятелства.
На ХIII конгрес на ССБ, през м. юни 2000 година, в разгледания и приет материал "Стопанска дейност
– проблеми и перспективи" беше направен задълбочен анализ на процесите в производствената област
през изминалото десетилетие.
Обемите реализирана продукция през 1989 година, съпоставени с тези през 1999 година в основните
ни производства, бележат драстично намаление – капачки за пивоварната и безалкохолна
промишленост от 3 623 994 000 бр. на 570 115 000 или спад с 84%, филтри за двигатели с вътрешно

горене от 1 516 000 бр. на 84 709 - спад с 94% и електроинсталационни изделия от 13 415 000 бр. на 2
957 000 бр. или спад със 72%. Преустановени са производството на багажни и дипломатически куфари,
канцеларски изделия и други основни производства и са се разпаднали структуроопределящи
кооперирани взаимоотношения с държавната промишленост.
В резултат на това са преустановили дейността си 5 предприятия – Строителна фирма и Съюзна база за
развитие и внедряване - гр. София, клоновете на "Успех ССБ" ЕООД – Пловдив, Кюстендил и
"Филтех" - София. Паралелно с това са закрити и 33 филиала в страната. Отчетено е намаляване на
персонала от 6 660 души, в т.ч 3 310 слепи, на 1400, от които слепи са 588.
Ръководени от стремежа за съхраняване на стопанската дейност на организацията ни, ръководството
на ССБ и “Успех ССБ” ЕООД с управител Петър Стайков внасят на заседанието на Централния съвет
през м.април 2001 г. материал за стопанската дейност на ССБ при новите икономически условия,
включващ и дългосрочна програма за развитие на търговското дружество. В работата на висшия ни
ръководен орган от избраните 31 присъстват 28 членове, които чрез поименно гласуване с 27 “за” (в
т.ч. и настоящият председател на КС в качеството си на член на ЦС на ССБ) и 1 “въздържал се” вземат
решение за развиване на стопанска дейност и приемат предложената програма. Всеки желаещ може да
се запознае с документа за развитие на търговското дружество, който включва няколко основни
момента:
1. Метален амбалаж – покупка на 2-4 цветна литографска линия и внедряване на основните размери
капачки “Туист офф”, търсени от консервната промишленост;
2. Електроинсталационни изделия – внедряване на нови гами на модулен принцип, съответстващи на
европейските стандарти и подобряване на дизайна и конструкцията на налични произвеждани изделия
в тази област;
3. Филтърно производство – внедряване на нови изделия, вграждани във вентилационни и климатични
инсталации и за двигатели с вътрешно горене (панелни филтри);
4. Изграждане на развойна база на производствената площадка на клона в гр. Русе, ползвайки
наличната материална база, конструкторски и производствено-технически персонал.
В цитираната програма са посочени необходими инвестиции в различните области на производство в
размер на 17 – 20 милиона лева. В приетия от този форум основен документ ясно бяха посочени новите
икономически правила и практики, налагани от частните компании, даващи им възможността да
извършват дейността си на ръба на закона, а нерядко и извън него. Подобно стопанско поведение за
нашето търговско дружество е невъзможно, което го поставя в значително по-слаби позиции на пазара.
В материала са отчетени и заложените естествени противоречия между дейността на
неправителствена, правозащитна организация със силно изразена социална ориентираност, какъвто е
Съюзът на слепите в България и икономическите механизми за оцеляване и развитие на стопанския
субект, каквото е търговското дружество в условията на свободни пазарни отношения. Голямата
сложност да се организира ефективна стопанска дейност в нашия случай произтича и от
обстоятелството, че в Европа, а може би и в света няма фирма, която да развива три коренно различни
вида производство, всяко изискващо своя високо квалифициран персонал, специфични търговски
партньори и значителни средства за инвестиции.
На 3 юли 2003 г. Управителният съвет разгледа и прие внесените от г-н Петър Стоянов - управителя на
“Успех ССБ” ЕООД, технико-икономическа обосновка на проект “Развойна база” - Русе и доклад за
състоянието на литографската линия в “Успех ССБ” ЕООД клон Шумен, базиращ се на експертна
оценка на специалисти от фирмата производител на оборудването „ЛТГ Майлендер” – Германия.
През лятото на същата година Управителният съвет ми възложи да изпълнявам и длъжността
управител на “Успех ССБ” ЕООД. Висшият ни ръководен орган през следващите пет години се
ангажира с изключително тежката задача да реализира част от основните инвестиционни намерения,
заложени в приетата програма през 2001 г. от Централния съвет на ССБ. Всички реализирани проекти
през този период бяха подготвени от управителя и мениджърите “Координация и иновации” на
търговското ни дружество “Успех”, ръководния екип на Развойната база и управителите на дъщерните
дружества. Те бяха внасяни за обсъждане и вземане на решения от Управителния съвет на ССБ.
В обръщението, по повод на което пиша настоящия материал, няма посочени данни за еднолично взети
решения от управителя извън правомощията му, регламентирани от вътрешносъюзните нормативни
документи и решенията на ръководните органи.

Управителният съвет системно получаваше информация за реализацията и последващите резултати от
инвестиционните проекти. Той приемаше графиците за производствената дейност на Развойната база и
отчетите за изпълнението им.
В следващата част от материала ще ви запозная със съдбата на основните реализирани иновационни
проекти:
1. Метален амбалаж
Лакиращият и литографиращ конвейери в гр.Шумен, предназначени за нанасяне на лаково покритие и
печат върху електролитно покалаена или алуминиева ламарина са закупени през 1976 и 1982 година.
От момента на тяхното внедряване до 2003 г. те са обработили над 130 000 т. метал. През последните
години на експлоатация, поради голяма амортизираност на конвейерите, беше отчетено чувствително
намаляване на тяхната производителност и влошаване на качеството на извършваната дейност.
Събраната информация за производителите на метален амбалаж в страната и Балканския регион
показа, че всички разполагат с технологични лакиращи и печатащи мощности. Отчитайки това
обстоятелство и в стремежа да се утвърдим като производител на капачки "Туист офф" за консервната
промишленост, Управителният съвет на ССБ взе решение да бъде извършен основен ремонт на
наличното оборудване. С цел снижаване себестойността на произвежданата продукция в
производството беше внедрен и природен газ. През периода 2000 – 2004 г. клонът в гр. Шумен, поради
загуба на клиенти, в резултат на посочените причини, е отчитал средногодишна загуба в размер на 100
000 лв. След ремонта дъщерното ни дружество започва да подобрява финансовия резултат от
цялостната си дейност.
В изпълнение на приетата програма и главно поради наличие на пазарно търсене, поетапно в "Успех
Металкап-ССБ" гр. Плевен са внедрени 12 нови размера капачки "Туист офф". Големият асортимент
капачки и обстоятелството, че преминаването на производството от един към друг вид изисква смяна
на цялата технологичната екипировка на конвейера, отнемаща средно три работни смени, наложи през
пролетта на 2007 г. по решение на Управителния съвет да се закупи част от сдвоена линия, втора
употреба, за производство на капачки за консервната промишленост. Тя включва два бертващи модула,
транспортни пътища и една пещ. от български фирми. Важен аргумент за тази инвестиция беше и
обстоятелството, че през последните години реализираната продукция от предприятието бележи траен
ръст и се откриват възможности за продажби на румънския, хърватския, сръбския, македонския и
гръцкия пазари.
Забавянето на срока за въвеждане в експлоатация на оборудването се дължи главно на
обстоятелството, че разполагаме с малоброен компетентен технически персонал в предприятието - 4-5
специалисти, които са включени паралелно и в текущия производствен процес. Длъжни сме да
отбележим, че ръководството на фирмата не можа да направи точна оценка на големия обем работа по
окомплектовката и пуска на линията, който по преценка на ангажирания с внедряването технически
персонал е към своя край.
2. Филтри за вентилационни и климатични инсталации и за двигатели с вътрешно горене.
Работна група от специалисти в системата ни анализира възможностите за развитието на филтърното
производство и установи, че филтрите за вентилационни и климатични инсталации имат добър пазарен
дял и е необходимо да бъдат извършени инвестиции в тази област. При вливането на предприятието
"Филтех" в "Успех Филтър ССБ" ЕООД през месец октомври 2000 г. ние сме произвеждали 52 вида
филтри, от които само три са предфилтри. Пазарното търсене налага чувствително увеличаване на
видовете филтри за редварително очистване на въздуха. През последните четири години поетапно са
разработени и внедрени в производство над 200 нови продукта от този вид.
В началото на 90-те години на миналото столетие в Европа навлиза нова технология за производство
на ХЕПА филтри наречена “мини плийт” /мини плисе/. С цел внедряване в производството на новото
поколение ХЕПА филтри и разширяване на пазарния ни дял през 2006 г. е закупена
ротационно-плисираща машина, което ни дава възможност в настоящия момент да предложим над 120
вида филтри с висока степен на пречистване на въздуха, тип ХЕПА. В "Успех Филтър" се подмениха
основни компоненти от оборудването на лабораторията за изпитание на филтри за вентилационни и
климатични инсталации. Закупено беше и ново дозиращо устройство за нанасяне на двукомпонентни
лепила, ползвани в производството. В началото на настоящата година въведохме в експлоатация и
конвейер за производството на вътрешни и външни рамки за джобни филтри, представляващи 50% от

обема на реализираните предфилтри. С осъществените иновационни проекти производството на
филтри за вентилационни и климатични инсталации увеличи своята технологична въоръженост и
конкурентна способност.
3. Електроинсталационни изделия и Развойна база.
Това производство се характеризира със стокова листа, формирана преди 30-40 години.
Произвежданите изделия са остарели в конструктивно и дизайнерско отношение и са неконкурентни
на пазара. Започна процес на внедряване на нови изделия, които във функционално отношение са
аналози на вече произвеждани, но с нова конструкция и отговарят на европейските и арабски
стандарти в тази област. Разработката на изделията и производството на инструменталната екипировка
се извърши в Развойна база гр. Русе.
Екипировката се предаваше на предприятието - възложител на разработката след извършване на
производствени проби, за което се съставяше протокол подписан от специалисти на Развойната база и
дъщерното дружество. Тя произведе и технологичното оборудване за нововнедрените капачки "Туист
офф". В системата ни са внедрени две гами електроинсталационни изделия за кръгла и правоъгълна
конзолна кутия, разработени на модулен принцип и включват в себе си необходимите основни
елементи – контакти за ел.мрежа, телефон, компютър, телевизор и 5 вида ключове за осветление.
Внедрени в производство са нови модели шприцвани и разглобяеми щепсели, куплунг и ключ за
осветителни тела. Основно поради цените, на които предлагаме новите изделия на пазара, те не
намират желаната реализация.
Развойната база в гр. Русе беше изградена, ползвайки налично оборудване в системата и са закупени 5
специализирани машини – 2 броя цифрово програмни фрези, нишкова и обемна ерозийна машина и
универсална кръглошлифовъчна машина. За конструктивния отдел е закупен необходимият софтуер.
Всеки запознат с икономическата обстановка през последните 10 години не може да отрече, че
работихме в условията на изключително трудно предвидими икономически процеси. Стопанската ни
дейност беше съпътствана от драстичен скок на цените на основните материали и енергоносители,
движещ се в диапазон от 100 до 300%. Курсът на долара спрямо лева отнесен към 2001 г. се обезцени
35-40%. Поради голямото предлагане на вътрешния и международния пазар, цените на нашите изделия
в тази обстановка станаха неконкурентни, което се отрази на възможностите за реализация на
произвежданата продукция. Процесът на свиване на производството е задълбочи, което ни постави в
много тежко финансово състояние.
Длъжни сме да признаем, че един от основните проблеми, с който се сблъскваме системно, е
недостатъчната кадрова обезпеченост на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и дъщерните му дружества.
Поради ниските трудови възнаграждения при нас е налице текучество на специалисти и не можем да
осигурим добри професионалисти, с които разполагат добре развиващите се фирми в страната.
Задълбочаващите се проблеми в стопанската ни дейност наложиха на III-то заседание на ХV-то общо
събрание на пълномощниците, проведено през м.юни 2008 година като основна точка в дневния ред да
бъде обсъден и приет "Анализ за състоянието на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му
дружества и перспективи за развитието им". Този документ беше предварително разгледан от
комисията по стопанските въпроси и Управителния съвет на ССБ и бяха взети решения на база
предложените варианти в него. В материала бяха анализирани икономическите параметри на
отделните предприятия. В преобладаващия случай те показват тенденция на спад на производството,
приходите от продажби и влошаване на финансовото състояние на предприятията. Предоставена беше
информация за конкурентната среда, в която е поставено всяко от трите ни производства. Също така
пълномощниците имаха възможност да се запознаят с размера на необходимите инвестиции за
евентуално развитие на производството на филтри, метален амбалаж и електроинсталационни изделия.
Общата констатация беше, че в най-благоприятни условия е производството на филтри за
вентилационни и климатични инсталации. Производството на капачки "Туист офф" има шанс да
увеличи реализираната продукция при условие, че поетапно бъдат осигурени оборотни средства в
размер до 1 000 000 лева. В най-тежка пазарна ситуация се намира производството на
електроинсталационни изделия, тъй като се налага да се конкурира с фирми от Китай, Турция и всички
водещи западноевропейски компании. Производителите в тази област имат десетократно по-големи
стокови листи и отделят огромни финансови ресурси за научно-изследователска и развойна дейност. В
материала ясно беше казано, че шансовете за оцеляване на производството на електроинсталационни

изделия в условията на свободен, глобализиращ се пазар са крайно ограничени. През последните шест
месеца обстановката допълнително се влоши от настъпилата тежка криза в строителния отрасъл, която
според някои експерти ще продължи в значителен период от време.
След проведените задълбочени дискусии, върховният ни орган с 53 гласа "за" от 53 присъстващи реши
да продължим да полагаме усилия да развиваме стопанска дейност, като извършим необходимото за
концентрацията на електроинсталационното производство и да закрием губещото предприятие в Стара
Загора. Общото събрание на пълномощниците на ССБ прие предложения III-ти вариант, който
включва осигуряване на средства за погасяване на ползваните кредити и необходимите оборотни
средства за предприятията във Варна, Дряново и Плевен, чрез продажба на ненужно недвижимо
имущество, продължително време неизползвано за стопанска и организационна дейност. Опитите да се
спекулира, че предстои масова разпродажба на съюзно имущество са най-меко казано некоректни и
преследват други цели. В тази си част решението се отнася за осигуряване на 4 – 4.5 милиона лева,
които представляват ного малка част от недвижимата собственост на ССБ.
За да бъде гарантиран успехът на всеки следващ инвестиционен проект, той трябва, както и досега, да
става на база на още по-задълбочени маркетингови и технико-икономически проучвания.
Всеизвестен е фактът, че в Европейския съюз няма предприятие за хора с увреждания от нашия вид.
Въпросът за трудовата реализация на инвалидите там се решава чрез създаване на подходящи условия
за работа в обичайна икономическа среда или в защитени държавни и общински предприятия.
Последните се характеризират със субсидирана трудова заетост, дотиране на значима част от
режийните разходи и се осигуряват средства за необходимите инвестиции от бюджетите на
институциите.
От много години, съвместно със Съюза на глухите, Съюза на инвалидите и Централния съвет на
кооперациите на инвалиди настояваме пред българските правителства държавата ни да започне да
прилага европейската практика в тази област. В края на миналата година Министерски съвет взе
решение за създаване на работна група с представители на различни министерства за разработване на
български модел за подкрепа на специализираните предприятия. За съжаление този процес върви
бавно, но това е единственият верен път, гарантиращ съществуването на специализираните
предприятия за трудова реализация на хора с увреждания в настоящите икономически условия.
В обръщението на председателя на Контролния съвет на ССБ съм обвинен във всички възможни
грехове, даже и за това че съм изпълнявал решенията и приетите документи от висшите ръководни
органи, свързани с инвестиции, иновации и др.
В качеството си на председател на ССБ от м.юли 1999 година съм готов да поема своята лична
отговорност за провежданата политика от Сдружението ни. Не мога да приема обаче твърдението в
Обръщението, че върховните и висши органи на управление са създадени, за да осигуряват комфорт на
председателя. Уставът на Съюза на слепите в България винаги е възлагал на тях отговорността за
вземане на решенията относно бъдещото развитие на организацията. Убеден съм, че избраните в
Общото събрание на пълномощниците, Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ винаги са
осъзнавали своята голяма отговорност за съдбата на Сдружението.
Никога не съм страдал от чувството на непогрешимост. Всеки ръководител обаче има тежкото
задължение да формира мнение по широк кръг въпроси и да изработва становища с екипа си, които да
аргументира.
Изпълнявайки своите задължения, в една изключително динамично променяща се и
труднопрогнозируема икономическа обстановка, със сигурност съм допускал слабости в работата си.
Винаги съм се стремял към диалог, защото знам, че в него се ражда истината. Откакто съм избран за
председател съм работил с 4 състава на Управителен съвет и два състава на Общо събрание на
пълномощниците. Позволявам си да твърдя, че няма член на тези органи, върху чиято воля съм влиял,
възползвайки се от служебното си положение. Всеки е гласувал по съвест, в зависимост от личната си
преценка, за правилността на предложените решения.
При изработването на годишните програми за дейността на Управителния съвет и Общото събрание на
пълномощниците се прави преглед на взетите решения и се включват въпроси от приетите програмни
документи, както за мандата, така и приеманите годишни такива. В зависимост от изискванията на
вътрешносъюзните ни нормативни документи по различни въпроси и за цялостната ни дейност са
правени тримесечни и годишни отчети.

За пореден път се сблъскваме с практиката да се формулират въпроси и проблеми, без да е налице и
най-малкият стремеж да се дадат трудните отговори за намиране на верните решения. През последните
6 месеца в страната ни започна да се чувства силното влияние на настъпилата световна криза. Много
фирми в различни отрасли значително ограничават или преустановяват дейността си.
Ежедневно получаваме информация от медиите за отделяне на колосални ресурси от страна на
държавите за подкрепа на големи компании, утвърдени на националните и международни пазари, и
банковите системи.
В тази обстановка всяко мнение е от изключителна важност. Ръководните ни органи трябва да проявят
максимален прагматизъм при изработването на програма за действие в кризисната обстановка, която
да ограничи негативните последици от нея.
София, м.март 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил Долапчиев

В управителния съвет на ССБ

На 6-и и 7-и април в рехабилитационната база на ССБ в село Шипково се проведе редовно заседание
на управителния съвет на ССБ. Този път то започна твърде необичайно, като в началото бе прочетен
протоколът от предходното заседание. И първото решение, което бе взето от членовете на УС, бе в
бъдеще това да стане постоянна практика в тяхната работа.
По първа точка – „Отчет за дейността на „Релакстур” ЕООД за 2008 г.” дискусията доста се разгорещи.
Поведе се спор за начина, по който е поднесен отчетът. В изказванията пролича неудовлетвореност от
това, че не се предлага никакъв вариант за отварянето на нашата база в Дряново. Тя продължава да се
руши и всичко, което беше направено досега, направо отива по дяволите.
Тодор Радев постави въпроса да се промени решението за децата, които ползват леглото на родителя.
По досега действащото решение за тях трябва да се заплащат 70 процента от цената за възрастни. Той
предложи децата на съюзни членове и служители в системата на ССБ, в случай че ползват леглото на
някой от родителите и не ползват храна, да не заплащат. Управителният съвет прие предложението и
вече децата до 10-годишна възраст, почиващи в нашите бази и ползващи несамостоятелно от родителя
легло, да не заплащат за нощувките в базите.
Стефан Данчев подхвана въпроса за финансирането на рехабилитационните бази. Той изрази
становище, че получените приходи от дейността на базите трябва да остават в тях и да не се
централизират. Според него „ако тези пари не остават в станциите, то и Шипково и Обзор ще бъдат
сполетени от съдбата на Дряново. Факт е, че точно по този начин станцията в Обзор успя да си осигури
необходимите за ремонт и подобрения на материалната база финансови средства, без които печалбата
й щеше да бъде абсолютно немислима.”
Управителният съвет прие отчета, с изключение на онази негова част, която се отнася до базата в
Дряново, която остана за разглеждане на следващо заседание.
По точка втора бе разгледана информация за резултатите от проверка на Контролния съвет на ССБ на
Развойна база в град Русе.
Борислав Лазаров с безпокойство отбеляза, че от приведените цифри става ясно, че резултатът от
дейността на Развойната база е много плачевен за един такъв собственик като ССБ – „Мисля, че
толкова упражнения са достатъчни”.
Той предложи да се направи обстоен анализ, за да се вземе конструктивно решение.
„Явно е, че независимо от обоснованите формулировки, силните аргументи, добрите идеи, отнасящи се
до това, че не само ще задоволяваме нуждите от инструментална екипировка на нашите предприятия, а
и ще продаваме услуги и на външни клиенти, нещата съвсем не стоят добре. Това може да звучи много
красиво, но ние като собственик трябва да вземем сериозно решение и да не харчим повече милиони
затова”.
Според Павлин Ангелов „при проверката се оказа, че действително не са направени всички

необходими инструменти, но това може би е свързано повече с пазарната политика. Фактите от
проверката са налице.” Въпреки констатираните недостатъци г-н Ангелов смята, „че ако не разчитахме
на наша база, а правехме инструментите си навън, те щяха да ни излизат много по-скъпо. Да не
говорим, че и комуникацията с конструкторите и инструменталчиците щеше да бъде много
по-тромава.” Ангелов смята, че и на този етап базата все още ни е необходима. Друг въпрос е този за
редуцирането на състава. „Може би малко сбъркахме в самото управление на базата.
Разделянето на управленческите функции вероятно не беше най-точният вариант. Това е една от
причините за неефективната работа на базата. Машините са добри и с тях могат да се произвеждат
качествени инструменти.” Мнението на Павлин Ангелов е, че на този етап базата трябва да се запази.
Неговото предложение е да се намали съставът на базата, за да могат тези машини, които са купени на
лизинг да се самоиздържат. „Ако днес се консервират, те няма да могат да произвеждат, а това ще бъде
още една грешка.”
Васил Долапчиев потвърди, че инструменталната екипировка е годна. Проблемът е в това, че липсват
пазари. На два пъти вече е правена редукция на състава на базата.
Хората, с които разполага базата не са полифункционални. Работата е много специфична и ако не се
спечелят проекти от АХУ, базата няма как да се издържа. Проблем е, че има и няколко започнати
инструмента, които са за нашите предприятия и трябва да се завършат.
Времето, което можем да си позволим да изчакваме е не повече от месец-два.
Методи Андонов изрази мнение, че без икономически анализ не може да се пристъпи към подобни
действия.
Маньо Алексиев призова управителният съвет да вземе своевременно решение, защото и досега много
документи сме изслушали. Има голяма вероятност инструментите да се окажат негодни за употреба и
тогава няма какво да ги правим, само дето ще сме си изхарчили парите. Остава и въпросът за това на
кои предприятия ще се изработват инструменти, колко инструмента ще се изработват и ако те са
твърде малко дали няма да се оскъпят твърде много?
След много разпалени диалози членовете на управителния съвет решиха – в срок до един месец да се
изготви технико-икономически анализ за състоянието и перспективите на Развойната база в Русе,
който да се докладва на следващото заседание. На него да се докладва и по въпроса докъде е стигнало
довършването на вече започната инструментална екипировка, най-вече за предприятието в Плевен.
След това вече да се вземе решение за бъдещето на базата.
В същия тон продължи работата на УС и по следващата точка - разглеждане на резултатите от
проверка на контролния съвет на „Успех Металкап ССБ” ЕООД гр. Плевен.
Разгледа се въпросът за необходимостта от новата машина. Управителят на предприятието обясни, че
като технология новата машина е много добра, но е много по-различна от предишната.
Ангелов изрази своята увереност, че до началото на тазгодишния активен сезон машината ще заработи
усилено. На фона на почти всеобщия спад на търговията и производството, предизвикани от
разрастващата се криза, трябва да отбележим, че поне засега тези ефекти не са оказали сериозно
влияние върху равнището на икономическата активност в хранителния бранш. Цената на капачките до
този момент не е паднала - заявките, които има плевенското предприятие до този момент, са завишени
с 23 процента в сравнение с тези от миналата година. Засега не се наблюдава спад и в цените на
металния амбалаж като цяло. Най-хубавото е, че за тази година имаме осигурени пазари за реализация
на нашата продукция.
Най-сериозният проблем в това предприятие си остава липсата на достатъчно оборотни средства. Че
машината работи е много добре, но ако липсват финансови средства от това няма да има особено
голяма полза.
Управителният съвет прие материала за проверката на контролния съвет и направените в него
препоръки. Бе взето решение на следващото заседание на управителния съвет управителят на
холдинга и на предприятието в Плевен да докладват за възможни варианти за осигуряване на
необходимите финансови средства за работата на предприятието.
По следващата точка с поименно гласуване членовете на Управителния съвет взеха окончателно
решение за прекратяване дейността на „Успех Лайт ССБ” ЕООД гр. Сливен. Наличните в
предприятието преси ще бъдат преместени в „Успех Елком ССБ” ЕООД гр. Варна, а шприцовете в
„Успех Техноком ССБ” ЕООД гр. Дряново. Създаде се комисия, която на място трябва да огледа

машините и да оцени тяхната годност и състоянието, в което са в момента. Тя е в състав - управителя
на холдинга Веселин Мирчев и инженерите П. Ангелов и С. Селев.
По точката за продажба на недвижима собственост УС реши да се стартира процедура за продажбата
на апартаментите, сградата на бившия цех „Порцелан” и общежитията в Сливен, както и на съюзни
жилища и терен в село Богомилово.
Продажбите ще се извършат чрез търгове, за чието организиране и провеждане управителният съвет
избра специална комисия.
В края на заседанието бе разгледан и приет организационният отчет на Съюза на слепите в България.
Списание „Зари” публикува пълния текст на отчета.
С това дневният ред бе изчерпен и заседанието на управителния съвет беше закрито.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Монтана

Монтанска пролет
22 март 2009 година, неделя е. В моята малка цветна градинка са цъфнали първите три жълти
камбанки, за което сърдечно благодаря на Пролетта. Тук в Монтана тя не ни изненада със силен студ и
сняг. При нас кокичетата отдавна прецъфтяха. Сега са цъфнали жълтият минзухар и игликата, синият
синчец, белите кокошчици и червените петлета. Всяко цъфнало цветенце магически лекува мъката,
старостта и болките. Зюмбюли, лалета и нарциси зеленеят и скоро пъпките и цветовете им, със своята
разновидност ще се мъчат да разсейват малко по-малко нелекия ми живот. И успяват! Аз обичам много
цветята. Постоянно съм наведена над тях и тихичко споделям мъки и болка. Те са моята утеха.
Стройният бял крин; бялата кала; червеният божур; жълтата и синя ружа; розовата тежка хортензия;
дъхавата момина сълза и градинският розово-бял карамфил; нежните бели маргаритки и теменужки и
накрая, пъстроцветни, красиви хризантеми.

Ах, тази вълшебна цветна палитра, ах тази силна природа.... Животът продължава бавно, закичен с
нежно калдъръмче.

Марийка Каменова АЛЕКСОВА
За контакти:
ул. "Парта" 41
3400 гр. Монтана
телефон 096/309-721

Русе

Празнуваме заедно
Всеки годишен сезон си има своята красота. Такава е и зимата - с многото празници, със снежната
белота, обилните снеговалежи и виелиците.
За нас, хората с увредено или напълно липсващо зрение е пречка за придвижването ни, принудени сме
да стоим в домовете си. Даже някои се шегуват, че изпадаме в зимен сън.
През месец март започва да се чувства, че природата се събужда за нов живот, празниците също не са
малко - баба Марта, 3 март, Тодоров ден, 8 март, Първа пролет и Благовещение.
Както всяка година ръководството на ТСО Русе с председател Росица Маринова реши и предложи на
членовете колективно да отпразнуваме 8 март и настъпването на пролетта. Желаещите се оказаха
много повече от очакваното. С кратко слово към жените и присъстващите се обърна председателят на
РОС - Русе Валентина Мардеросова. Защото уважение заслужават нашите жени, които са съпруги,
майки, домакини и труженички. Приятно беше да се слушат радостни възгласи, когато се чуваше
някой познат глас.
По случай християнския празник Благовещение желая на всички да получават само благи вести. Нека
през цялата година да са бели и червени, веселите засмени.
Тодор ЛАЗРОВ
За контакти:
тел. 082 246868
GSM 0893597400

Червен бряг

В красиво украсения салон на Клуба на пенсионера - Червен бряг бяха посрещнати членовете на ТСО
за отпразнуване по най-тържествен начин на 3-и, 8-и март и пролетта.
Изминаха два месеца на зимна ваканция. Лошото и студено време ни прикова да стоим вкъщи. И днес
сме отново заедно, за да отпразнуваме светлите дати и събития.
Председателят на ТСО Георги Василев откри тържеството, поздрави с най-топли думи всички гости и
членове на ТСО и даде думата за изпълнение на литературно-музикална програма на певческата група
на Дружеството на инвалидите с председател М. Македонска, които действително изнесоха много
хубава програма.
Председателката Македонска поздрави с празника всички жени и подари на председателя Василев
букет карамфили.
Беседа за празниците изнесе сътрудничката Веска Вутева.
Бяха чествани рождените дни на родените през месец март.
Веска Вутева почерпи всички със сладки и баници за своя 77-и рожден ден.
Сремка Иванова почерпи с баници също за рождения си ден. Разделихме се весели и доволни от
прекараните чудесни часове.

Веска ГЕОРГИЕВА

Средец

Трети март
Днес е трети март. Ден свят за всеки българин. На тази дата, но преди 131 години България след
петвековно турско робство е вече свободна. Сега за нас този ден е свещен, този ден е национален
празник. С такова празнично настроение отивам при моя приятелка. Също член на Съюза на слепите в
град Средец. Тази жена преди 4 години е изгубила зрението си, но нейното лице излъчва спокойствие
и ведрина. Грам отчаяние или самосъжаление няма при нея. Лъчезарна, борбена и уверена, че още има
доброта. Когато си в компания с нея забравяш, че тя е незряща. Бивш библиотечен работник - сега е
жива енциклопедия. Висок дух, силна воля, готова да помогне,

макар че тя самата има нужда от помощ. Животът на тази жена навярно не е бил лесен, защото тя е
родила и отгледала четири прекрасни деца, загубила е също и съпруг и сега се грижи за своя баща,
който е вече 91 годишен. Неусетно в разговора се включи и той - нейният баща, който въпреки
годините е с бистра памет. Разказвайки, човекът ни пренесе във времето на Втората световна война,
през първата фаза на войната, през есента на 1944 година. Така увлекателно ни разказа един епизод от
това време, че много ми се иска да разкажа за него. Той се казва Николай Калчев Курбанов, роден на
09.01.1918 година в град Сливен. Във войната е участвал като шофьор и е пренасял войници и
муниции от Кюстендил, Гюешево, Враня, Прищина за фронтовата линия с кола "Рено" 10-87. Бил е във
втори преносим сливенски полк, трета армия. Там в Сърбия в един пленнически лагер се запознава с
двама италиански войници военнопленници. Те били толкова млади, почти юноши. Решава да им
помогне да избягат и да ги предаде в Кюстендил. Тогава той ги облича с българска униформа и ги
укрива в една обущарска работилница. Колата е вече готова за връщане и той ги скрива между
сандъците и брезента. И така невредими ги предава на военното командване в Кюстендил. Тези
италиански войничета питат какво иска за благодарност, а той отговорил, че желае да му изпеят "Санта
Лучия". Ето това ме впечатли и за пореден път доказва правотата на поговорката "Крушата не пада
по-далеч от дървото". Сега разбирам, че тази силна, волева жена, черпи сили и енергия, вяра и хъс за
живот от своя баща. Бащата скромен, но борбен - дъщерята невероятно скромна и честна с хората.
Накрая на този разказ този 91 годишен мъж каза, че много би желал, ако някой от живите участници
прочетат тези редове, да му се обадят.

Весела ПАРАШКЕВОВА

Левски

Весели и щастливи празници!
На 20.03.2009 г. в Центъра за хора с увреждания в нашия град се събрахме хората със зрителни
увреждания и инвалидите от града заедно да празнуваме хубавия пролетен празник Първа пролет. На
присъстващите беше поднесен вкусен обяд. С много настроение започна веселбата под звуците на
акордеона на г-н Марин Паскалев. Проведе се и малка викторина с малки награди, направена от г-жа
Иванка Стойчева. Всеки се опита да прояви своите знания. Не е за отминаване и 8 март международният ден на жената. В празнична обстановка с вкусния обяд бяха раздадени мартенички за
всички присъстващи жени. Бяха поднесени и подаръци от спонсора, който беше така добър да зарадва
всички жени.

Веселбата продължи до късно следобед. Всички останаха доволни и отнесоха по домовете си весело и
хубаво настроение.
Катя НИКОЛОВА

ОБЯВА Общо събрание

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква IV–то
заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25 юни от 14.00 часа и 26.VI.2009
г. в Специализирана база за рехабилитация “Ясен”, гр. Банкя, ул.”Шейново” № 8.
Заседанието ще протече при следния
Д н е в е н р е д:
1. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01. 2008 г. – 31.12. 2008 г. и програма за дейността му
през периода м. юни 2009 г. - м. май 2010 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2008 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2008 г. - м. май 2009 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през периода 01.01. 2008 г. – 31.12. 2008 г.
5. Обсъждане бюджет на ССБ за 2009 г.
6. Обсъждане промени в Правилника за бюджета на Съюза на слепите в България.
7. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.
София, м. април 2009 г.

ПРОЛЕТ Да се преборим с пролетната умора

Най-простото обяснение за появата на пролетната умора е нарушеният баланс на организма.
Отслабването на имунната система се дължи на дългите зимни месеци, в които слънчевата светлина е
много малко и намалената консумация на пресни плодове и зеленчуци е повлияла негативно на
хранителния ни режим.
Липсата на движение, лошoто хранене и прекараните настинки водят до натрупване на токсини в
организма. През студените месеци метаболизмът се забавя и абсорбирането на веществата става
по-трудно. Именно поради тази причина с идването на пролетта се чувстваме изморени и
неработоспособни.
Първите признаци, по които можете да познаете пролетната умора са липса на апетит, безсъние,
главоболие, постоянна отпадналост, загуба на чувството за хумор.

Ето няколко съвета за да се преборите с пролетната умора:
Хранете се здравословно. Увеличете консумацията на пресни плодове и зеленчуци. Всички знаем този
съвет, но постоянно го пренебрегваме. Опитайте да ядете в началото поне по една ябълка на ден.
Закусвайте макаронени продукти - те дават енергия за целия ден. Съчетани с една ябълка, правят
чудеса. Наблегнете и на пълнозърнест хляб, сухи смокини, фасул, които изчистват стомашно-чревния
тракт. В същото време намалете количеството на захарни изделия. Пийте поне литър и половина вода
на ден.
Можете да се обърнете към личния ви лекар, който да ви изпише витамини и минерали специално
срещу умората. Обикновено се предписват допълнителен прием на витамини В12, В6, В1, В2, С и D и
магнезий.
Важно е да можете да си почивате пълноценно през този период от годината. Ако имате възможност,
подремвайте след обед, слушайте музика по всяко време, прочетете отново любимата си книга, правете
любов преди сън.
Не се претоварвайте в работата. Така се изнервяте допълнително и вредите на себе си и на колегите си.
Отидете на масаж. Ако нямате време и възможност за такива "глезотийки", помолете любимия си да ви
направи масаж, пък бил той и непрофесионален.
Освежавайте често въздуха в стаята и подберте парфюма си според това дали ви създава настроение.
Сменете гардероба си. Макар и още да е хладно, подбирайте дрехи с по-свежи цветове. Доказано е, че
оранжевото, например, подобрява настроението, без значение дали това е цветът на дрехите ви или на
сока в чашата на закуска.
И накрая - радвайте се на живота и се усмихвайте!

През май е пикът на пролетните алергии

Пикът на пролетните алергии винаги настъпва през май, предупреждават и тази година
лекарите-имунолози. Именно през този пролетен месец растенията, богати на алергени, разцъфват и
хората, чувствителни към техния прашец, усещат в различна степен действието на алергените.
Брезите и тополите - основният дразнител на лигавицата на носа и очите, още от първите дни на май
създават предпоставки за прояви на алергия - "течащ" нос, възпаление на очите, кашлица.

През пролетта започват алергичните реакции и при хората, възприемчиви към различните житни
растения, а през есента алергичната "щафета" се поема от пелинът и други подобни треви.
За да се минимизира вредното въздействие на алергените върху човека трябва да се вземат определени
мерки. Специалистите съветват хората с алергии към цветния прашец да съкращават своя престой
навън - особено в сухо и ветровито време, да носят шапки и очила, които да предпазват очите. Те
препоръчват също след прибиране у дома дрехите задължително да се подменят, а също така да се
взема душ.
В затворените помещения не трябва да се отварят прозорците - въздухът може да се освежи и с
помощта на климатик.
От лекарствените средства лекарите препоръчват да се приемат антихистаминни препарати от второ
поколение, като подчертават, че е много важно да се потърси лекарска помощ още при усещане на
първите симптоми на алергия.
Специалистите съветват чувствителните към алергии хора да бъдат много внимателни в избора на
плодовете и зеленчуците, които консумират, като е добре да се въздържат от употребата на лешници,
моркови, киви, сливи и череши, а най-чувствителните - дори от цвеклото и спанака.

СПОРТ Стартът е даден
Тази година в пловдивската регионална организация на слепите се постави началото на
дългоочакваното спортно събитие – турнирът по канадска борба „Пролет 2009”. В облачната утрин на
втори април, новият уютен клуб на организацията приюти мераклиите, дошли да премерят сили в този
все още нов за нас спорт.

Общите усилия на организаторите не бяха напразни. Предварителната разгласа чрез професионално
изготвените афиши, както и устните съобщения правени при провеждането на други мероприятия
преди това, доведе малък брой, но за сметка на това истински състезатели. Този празник на духа и
волята започна с благословията на Велик Атанасов – председател на спортната федерация на Съюза.
Той сподели впечатленията си от семинара по канадска борба в Сливен, провел се през октомври 2008
г. След откриването и пожеланията дойде време на същинската част.

Турнирът бе разделен на два етапа – теория и показен урок, последван от състезание. В теоретичната
част Кирил Дамянов разказа една от легендите свързани с канадската борба, за клубовете в България и
за постиженията на нашите спортисти. Петър Станкулов, представител на наскоро създадения и засега
единствен клуб по канадска борба в Пловдив „ВИС 24”, в чийто управителен съвет са и нашите
съюзни членове Снежана Кирчева и Кирил Дамянов, най-подробно запозна присъстващите с
правилника и начина на провеждане на борбата.
След кратката почивка последвала урока, започна истинското състезание. Началото сложиха жените.
Те бяха истинска атракция за присъстващите с нахъсаната си игра и жаждата за победа. В крайна
сметка класирането доби следния вид:
първа – Снежана Кирчева
втора – Димка Дамянова
трета – Тотка Златанова
Дойде време и мъжете да покажат бицепсите си пред дамите. Всеки двубой бе изключително оспорван,
но най-оспорвана беше битката за първото място. На масата вплетоха мускули и жили Никола Стоянов
от Пловдив и Красимир Касабов от Асеновград. Съвсем малко не достигна на пловдивчанина да
победи, но за него остана удовлетворението, че е отстъпил пред младостта и килограмите на Красимир.
Така се оформи и крайното класиране:
първи – Красимир Касабов
втори – Никола Стоянов
трети – Рехан Карабекир
В крайна сметка победи приятелството и удоволствието от един изпълнен с положителни емоции ден.
Завършек на това мероприятие беше осигурената от ръководството на РСО закуска, както и уверението
на организаторите, че ще направят всичко възможно това да е само началото.
Кирил ДАМЯНОВ

ХУМОР Първоаприлска шегобиеница

(Епиграми)

Заради интересите
Под феса до днеска, звезда и корона скалъпват, изгодно промени в закона.
Семейна договореност
Тя не се поправя - все една и съща,
ходи си на воля, рядко се завръща.
Властови тежнения
Сега премиерът пак перчи се яко,
върти се горкият - и тако, и вако.
Мъжки изпитания

Няма в дните млади, ни под свода стари,
всички се пекат, на огнените скари.
На кого да служи
Край него въртят се грабливите птици
и своите даже го спъват с ритници.
Постижение
Щом го набележи - сваля го веднага,
кротичка е с него - миловидно драга.
Корупционни практики
Не стихнала още едната афера Разкрива се друга с тревога от вчера.
Лоши последствия
Лесно се подлъгва, сваля панталона,
действува юнакът все според нагона.

'

Корекционен стил
В ръцете държат неокастрена сопа
контролни инстанции днес от Европа.
До насита
По среднощ и в тъмни доби се завръща налудувала се Лиза в чужда къща.
Данчо ДАНЧЕВ

Зъбати хрумвания

Най-често тези, които хвърлят сянка на слънцето изгарят.

***
Да си стъпиш на краката не значи да стъпиш на главата на другите.
***
И хората с тъмно минало на светло бъдеще се надяват.

***
Не тръгнеш ли, няма да стигнеш.
***
Когато торбата е празна, няма смисъл да се бърка в нея.
***
Само глупакът се спъва два пъти в един и същи камък.
***

И добре да работиш пак могат да те изработят.
***
След тежката си дума много хора олекват.
***
Когато се женим само заради хубави очи, идва време да не можем да се гледаме.
***
Жените искат да се харесват и на тези, които те не харесват.
***
За безсърдечните хора останалите са без сърца.
***
Обичаш ли само себе си не ти остава време да обичаш другите.
***
За вървящия на зиг-заг права пътека няма.

