* ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССБ * Длъжни сме и се стремим да оправдаем
доверието ви

Обръщение на председателя на ССБ
Уважаеми съюзни членове и читатели на списание "Зари",
От зората на човешката цивилизация до днес, всяка нова година е свързана с очаквания за по-щастливо
бъдеще. В този контекст, въпреки неблагоприятните последици от настъпилата световна икономическа
криза, и новата 2010 година не прави изключение. За това ви пожелавам много здраве, повече поводи
за радост и удовлетворение и никога да не губите надеждата, че във вашия живот предстоят по-добри
дни.
Отминалата 2009 г. премина под знака на парламентарните избори в страната, които подмениха
тотално представителите в Народното събрание. Политическата партия "ГЕРБ", получила
впечатляващото доверие на избирателите, състави ново правителство.
Независимо от продължителната ни работа в създадените експертни групи, тройната коалиция,
управлявала до средата на годината, не финализира процеса по приемане на изменение и допълнение в
Закона за здравето, правилника за неговото приложение и правилника за устройството и организацията
на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи. В обръщението си по повод световния ден на хората с увреждания, 3 декември 2008 г.,
министърът на труда и социалната политика Е. Масларова обяви като правителствен приоритет
разработването на модел за стабилизиране и развитие на специализираните предприятия и кооперации
за трудова реализация на хора с увреждания. В създадената работна група беше включен и
председателят на ССБ, но за съжаление тя проведе само две заседания и не постигна положителен
резултат по комплекса от обсъждани проблеми поради липсата на воля и финансов ресурс от страна на
правителството.
Съвсем естествено беше националнопредставителните организации на и за хора с увреждания да
поставят пред новото правителство пакета от нерешени въпроси, които влияят отрицателно върху
качеството на живот на гражданите, които представляваме.
През септември ние приехме меморандум, който връчихме на президента, председателя на народното
събрание, министър-председателя, на министрите на финансите и труда и социалната политика. В този
период Националният съвет за интеграция на хората с увреждания, орган с консултативни функции
към Министерски съвет, прие комплекс от антикризисни мерки за защита на специализираните
предприятия и кооперации и за подкрепа на хората с увреждания. Ние настоявахме този документ да
влезе за обсъждане в тристранния съвет – правителство, синдикати и работодателски организации, и да
стане част от националния антикризисен план. За съжаление нито едно от нашите предложения не
намери поддръжка от факторите, определящи политиката в тази област.
Главният Рубикон през изминалата година се оказаха предложените от новото правителство изменения
и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания, правилника за неговото приложение и
Закона за социално подпомагане. В грубо нарушение на установения в продължение на четиринадесет
години социален диалог, членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
получихме подготвените предложения три дни преди датата на насроченото заседание. Тревожното в
този случай беше, че наши представители не взеха участие в разработването на тези документи.
По-долу ще изложа основните моменти, променящи философията на действащия Закон за интеграция
на хората с увреждания, с които категорично не бяхме съгласни, както и нашите аргументи за това.
1. Пренасяне на интеграционната добавка и правото на санаториално лечение при преференциални
условия от Закона за интеграция на хората с увреждания в Закона за социалното подпомагане и
въвеждането на подоходен тест. Ние отново бяхме изправени пред угрозата на хората с увреждания в
България да се гледа единствено и само като на обекти на социално подпомагане и безполезни за
обществото граждани. В мотивите си цитирахме данни за размера на интеграционната добавка в
съседни държави – членки на Европейския съюз, а именно за Румъния - от 65 до 110 евро и Гърция - от
650 до 900 евро. Приемането на първоначално планирания размер на подоходен тест от 195.00 лв.

лишаваше от интеграционна добавка над 150 хиляди граждани в неравностойно социално положение.
2. Въвеждането в правата на комисиите за социална оценка определянето на целева помощ за помощни
технически средства, медицински изделия и съоръжения – в този случай проблемът произтичаше от
факта, че се въвежда терминът "целева помощ", който практически в двата закона, подлежащи на
промени, преобладаващо е обвързан с подоходен тест. Нашите аргументи бяха, че това ще
противоречи на Европейската практика за подкрепа на остатъчните възможности на хората с
увреждания чрез подобни съвременни технически средства. Ние сме за въвеждането на ясни
процедури при предоставянето на помощни технически средства, медицински изделия и съоръжения и
за строг контрол в тази област. Ние категорично сме за тежки санкции за нарушителите на установения
ред. Не трябва обаче да се допуска хората с увреждания да стават заложници или дори жертви на
съществуващи порочни практики при предоставянето на тези изделия, вследствие на което реално
нуждаещите се да бъдат лишавани от тях.
3. Разширяване на състава на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, даващ
становища по всички нормативни актове и социални програми, отнасящи се до правата на хората с
увреждания, с организации работещи в тази област, но нямащи статут на националнопредставителни,
определен с решение на Министерски съвет, съгласно приети тежки критерии – опитът за подмяна на
националнозначимите сдружения, основни легитимни представители на хората с увреждания, ще
повлияе отрицателно върху гражданското участие в социалния диалог и поемането на отговорности
при формирането на социалната политика. Като аргументи в този случай посочихме обстоятелството,
че в страната са регистрирани над 300 партии, но отговорността за управлението й поемат от 4 до 6
формации.
Ние категорично изразихме съгласието си за разширяване на участниците в социалния диалог по
значими въпроси, като за това се ползват утвърдени други форми на граждански дискусии
(конференции, семинари и кръгли маси). Окончателните становища по националното законодателство
и социална политика в областта на хората с увреждания трябва да се изработват и приемат само от
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, включващ представители на държавата,
определени от правителството, националнопредставителните организации на и за хора с увреждания,
националнопредставителните организации на работниците и служителите,
националнопредставителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините
в Република България.
4. Въвеждане на проектен принцип при субсидиране на дейността на националнопредставителните
организации от държавния бюджет. Коренната промяна в механизма на финансова подкрепа на
дейността на нашите организации поставя под заплаха функционирането им. Утвърдена европейска
практика е институционалното укрепване на социалните партньори на държавата с цел гарантиране на
устойчив и качествен граждански диалог. В продължение на 14 години ежегодно представяме,
съгласно указания на министерство на финансите, подробно разработени разчети по мероприятия и
необходимите средства за тях, които имат качеството на проект. Впоследствие ние представяме пред
същата институция тримесечни и годишни отчети за получените и изразходвани субсидии по отделни
пера. Дейността ни се контролира от Сметната палата. Като организации, регистрирани в обществена
полза, представяме годишните си отчети в министерство на правосъдието и министерството на труда и
социалната политика.
Ръководителите на националнопредставителните организации на и за хора с увреждания обсъдихме
възникналата ситуация и проведохме серия от срещи с министъра на труда и социалната политика,
началника на кабинета и съветника по социална политика на премиера, съветника по социална
политика на президента и депутати от управляващото мнозинството в парламента. Ние разработихме
становище, изразяващо категоричното ни несъгласие с предложените промени. Паралелно с това
подготвихме обръщения до председателя на Европейската комисия г-н Барозу, председателя на
Европейския парламент, председателите на партиите представени в парламента и медиите, които
щяхме да изпратим в случай на пренебрегване на нашата справедлива позиция. В делови порядък
обсъдихме с нашите регионални структури готовността за организирането на национален протестен
митинг при неуспех на провеждания граждански диалог. Ние получихме категоричната подкрепа на
нашата кауза и от ръководствата на синдикатите "Подкрепа" и КНСБ. Вследствие на упражнения
колективен натиск от националнопредставителните организации на и за хора с увреждания беше

формирана работна група. Тя включваше експерти от министерство на труда и социалната политика и
председателите на Съюза на слепите, Съюза на инвалидите, Центъра за психологически изследвания,
Националния център за социална рехабилитация, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и
Националния съвет на кооперациите на инвалидите. След трудни и продължителни преговори
постигнахме консенсус по всички спорни въпроси с изключение на проблема за интеграционната
добавка и подоходния тест. В този вариант обсъжданите закони преминаха съгласувателната
процедура по министерства. В първата десетдневка на месец декември 2009 г. те бяха приети от
правителството и внесени в Народното събрание. Ние продължихме нашата борба и отново се
обърнахме към президента на Република България с молба за неговата категорична намеса за
преодоляване на този дискриминационен акт, ощетяващ над 100 000 български граждани със
специфични възможности при въвеждане на подоходен тест от 350 лв. Длъжен съм да подчертая, че
този значително по-висок размер на подоходен праг спрямо първоначално определения също беше
договорен от нашите организации, при условие че правителството не отстъпи от своята позиция. На
15.12.2009 г. от публичното изявление на президента научихме, че е постигнал съгласие с
министър-председателя за запазване на статуквото. Цялата одисея по тези законодателни промени не
свършва дотук, тъй като предстоят сериозни дискусии и гласувания в парламентарните комисии и
пленарна зала. Ние, националнопредставителните организации на и за хората с увреждания, ще следим
отблизо този процес и активно ще се включваме в него, с цел постигане на краен положителен
резултат.
Уважаеми членове на Съюза на слепите в България и читатели на списание "Зари",
С настоящия материал ние не отчитаме цялостната многообразна дейност на нашата организация, а
открояваме само най-важните акценти на нейната основна правозащитна функция.
Новата 2010 г. ще бъде белязана от тежка икономическа криза, водеща до ограничаване на разходите
за социална политика, трудова заетост, здравеопазване и други области, отнасящи се до стандарта на
живот на хората с увреждания в страната. Съгласно плановете на правителството предстои цялостен
преглед на нормативните актове, отнасящи се до нашите права, включително и приемането на нов
Закон за интеграция на хората с увреждания. Това изисква максимална активност от ръководството на
нашата организация и регионалните ни и териториални структури. Ние сме длъжни да ангажираме
всички политически субекти, национални и Европейски институции и международните организации, в
които членуваме, за да не допуснем отнемането на вече завоювани права и влошаването на качеството
на живот на нашите членове, който и без това е далеч под европейските стандарти.
Васил ДОЛАПЧИЕВ

* ПРАЗНИЧНО * Международен ден на жената – 8 март 2010 г.
На 8-ми март ние празнуваме Международния ден на жената. Годината се състои от 365 дни и има
само един ден в нея, в който се фокусира повече внимание от обичайното върху жените и въпросите,
свързани с тях.
По време на втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген през 1910 година
се взема решение да се чества Международния ден на жената. Първият официален празник се
провежда на 19-ти март 1911, но само в Австрия, Швейцария, Германия и Дания. След няколко години,
честването е било прехвърлено на 8-ми март и сега ние се приближаваме до стогодишнината на
Международния ден на жената.
Много неща са се променили от тогава насам за добро. Жените са се борили за постигането на много
от техните права, като сред тях също така е и правото им да гласуват. Въпреки това, изглежда, че през
годините на икономическо и социално развитие тези права са загубили своята блестяща слава и са
били позабравени. И ето защо ние жените, с повече или по-малко страст, все още трябва да се борим за
признаване на нашите права, но не само на хартия, а и в реалния живот.
До преди няколко години ние смятахме, че ситуацията за незрящите и слабовиждащите жени се
подобрява, но се появиха рецесията и икономическата криза. И така повече и по-често чуваме или
чувстваме, че ситуацията на незрящите и слабовиждащи жени в Европа не е добра. В някои страни

ситуацията се влошава и някои права са били даже премахнати. Това е тревожна и алармираща
информация. Мотото на таз годишния Международен ден на жената, което бе предложено и избрано
от Организацията на обединените нации, е: „Равни права, равни възможности: напредък за всички”.
Тези думи звучат много оптимистично. Правата установени в различни закони декларират равни права
за: жените и мъжете, хората с увреждания и тези, които не са инвалиди, за хората с различен етнически
произход и всички религии, за богатите и за бедните. Въпреки това, всяко едно от моите права е
ограничено от правата на останалите, но аз твърдо разбирам, че мога да упражнявам това си право
само когато и аз също изпълнявам своите задължения.
От моя гледна точка, нещата са различни. Жените не са с еднакви възможности спрямо мъжете и
незрящи и слабовиждащи жени несъмнено имат по-малко възможности от зрящите жени.
Разбира се, нашите усилия са насочени към преодоляване на тези неравенства по различни начини.
Мъжете и жените са различни и ние трябва да използваме нашите различия и разнообразието в общите
ни усилия за доброто и напредъка на всички. Подкрепящ социален климат може безспорно да
допринесе за напредъка и той може да се постигне чрез взаимно уважение, признателност и подкрепа –
със слушане, изслушване и доверие един към друг. В локалните ни или национални организации все
още има твърде много разделение между работата на жените и мъжете, между женските и мъжките
принципи или стереотипите за това, какво е подходящо за мъжете и неправилно за жените ... Нека
най-накрая се обединим и се подкрепяме взаимно, и тогава аз съм сигурна, че усилията ни за напредък
няма да се провалят.
Първата стъпка към постигането на нашите цели е провеждането на конференция на жените от
Европейския съюз на слепите озаглавена „Как да направим така, че Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания да работи и за жените с нарушено зрение”, която се подготвя със спонсорството
на Панкипърската организация на слепите. Нека всеки ден бъде 8-ми март, а да не е празник само в
един ден от годината.
Март 2010
Живка Павлова
Председател на комисията по въпросите на жените към ССБ
Член на направляващата група към бюрото на ССЕ

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ Брайловата грамотност - винаги "За"!!!

На 8 декември миналата година, по съвпадение точно в деня на студентския празник, в Старозагорски
минерални бани се проведе Националният конкурс по брайлова грамотност, организиран от Съюза на
слепите в България.
Конкурсът бе посветен на 200-годишнината от рождението на уникалния французин, създал азбуката
за слепи, Луи Брайл.
Националният конкурс бе предшестван от регионални конкурси, където всяка РСО излъчи победители,
които да я представят на национално ниво. Участваха представители на всички РСО, с изключение на
организациите ни в Русе и Кърджали.

По този начин, явилите се участници бяха 16 и премериха сили в две категории –хора, получили
първоначалното си ограмотяване в училищата за слепи и самоограмотили се, т.е. добили грамотността
си в различни курсове или самостоятелно.
Според установения регламент участниците премериха сили в уменията си да четат бързо и вярно на
брайл, както и в правилно писане, без да се отчита скоростта, като за верен се приема оригиналният
текст – откъс от литературно произведение.
Нивото на грамотност на незрящите участници бе оценявано от жури в състав: председател – Петър
Стайков и членове: Йордан Младенов – представител на Националното читалище на слепите "Луи
Брайл", Стефка Стойчева – преподавател по компютърна и брайлова грамотност в НЦРС Пловдив и
Марина Петкова – редактор в списание "Зари".
Новото в тазгодишния конкурс бе предоставената възможност да се пише, освен на плоча, и на
пихтова машина, според индивидуалните предпочитания и умения на участниците.

Конкурсът протече при отлична организация, както от страна на организаторите и домакините, така и

от страна на самите участници, което показа, че грамотността, в случая брайловата грамотност, все пак
издига хората на доста по-високо културно ниво.
Огромното желание и идеята на организаторите е този конкурс да стане традиционно ежегоден, като
едно от основанията за това е, че тази година на него се явиха нови хора, а това показва, че
инициативата има смисъл и е полезна.
В края на конкурса бе оформено следното класиране, при показани твърде добри резултати от страна
на участниците от двете категории.
Класирането беше оформено на база общите резултати от участие в двата кръга - четене и писане, като
съответно участниците от двете категории бяха класирани поотделно.

И така, от категорията на самообучилите се участници на първо място се класира Ренета Драганова от
Сливен. Второто място спечели Снежана Кирчева от Пловдив, а третото място зае Живка Павлова от
София.
В категорията на хората, получили брайловото си ограмотяване в училищата за незрящи бе естествено
резултатите да са много по-добри, отколкото в предната, тъй като тези участници са се ограмотявали
на една ранна детска възраст, което им дава естествена преднина.
Ето какво бе класирането при тях:
Първото място зае Александър Порфиров от Смолян, който фактически стана победител на
национално ниво в своята категория.
На второ място се класира добре познатата в нашите среди Недялка Митева от Варна.
Третата награда спечели Марийка Димова от Дряново.
Добре е, че подобни конкурси могат да бъдат не само стимул за невиждащите хора да поддържат
нивото на грамотността си и да се стремят към ограмотяване, те са и своеобразен индикатор за това
грамотни ли са незрящите българи като цяло и са показател за културното им ниво.
Независимо от масовото навлизане на съвременните информационни технологии в нашия живот, все
пак първоначалното си ограмотяване, първите си уроци за това как да се изразяваме правилно в
писмена форма, ние получаваме само и единствено чрез брайловата азбука. За момента тя си остава
единствен аналог на визуалното възприятие на плоскопечатния шрифт и затова нека не я
пренебрегваме, нека се стремим към това да сме грамотни, защото, за да сме равнопоставени, ние
въпреки всичко трябва да сме по-добри от другите.
Марина ПЕТКОВА

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ 2009 – година на успехи

Изтеклата 2009 г. беше поредната успешна година за колектива на студиото за звукозапис на ССБ,
независимо от кризисните явления, които не ни подминаха. Бяха записани нови 83 заглавия върху 35
CD с обща продължителност 902 часа, с което общата продължителност на новозаписаните книги
върху CD надмина 7 500 часа. Продължи записването на месечните издания на ССБ, както и на други
материали, чиято продължителност е 305 часа. Традицията за предлагане на абонамент на нашите
читатели беше разнообразена с три нови поредици - библиотеките "Приключения", "Съвременна
класика" и "Любовна класика". Възстановяването на заглавия от Златния фонд на ССБ набра скорост и
през миналата година бяха възстановени 168 заглавия върху 99 CD с продължителност 2 366 часа, с
което общата продължителност на възстановените заглавия върху CD достигна 8 453 часа. Така вече в
съюзните фонобиблиотеки на читателите са на разположение 678 CD с над 16 000 часа запис.
Допълнително през годината продължи тиражирането на дискове по заявка на читатели, а в някои
градове към центровете за рехабилитация се изградиха фондове, за които също бяха тиражирани над
1000 CD. За улеснение на читателите в края на годината на страницата на ССБ в Интернет беше качен
каталог на новозаписаните и възстановени заглавия, които можете да намерите в нашите
фонобиблиотеки. Предвиждаме през 2010 г. ежемесечно да обновяваме данните, така че всеки да може
да получи интересуващата го информация. До каталозите може да достигнете по следния начин на
адрес - http://ssb-bg.net > Документация > Вътрешно нормативна база > страница 7 > Каталог на
записаните нови заглавия във фонобиблиотеката на ССБ или Каталог на възстановените заглавия във
фонобиблиотеката на ССБ.
Директен линк за каталога на възстановените заглавия тук: http://ssb-bg.net/readdocument-62.html
Директен линк за каталога на записаните нови заглавия тук: http://ssb-bg.net/readdocument-63.html
Стоян ВАСЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Пловдив

Горещ финал на годината
По традиция след летните месеци на отдих в РСО Пловдив, предполагам и в голямата част от другите
организации от страната, съюзният живот значително се активизира. Изплащането на средствата по
чл.52 от ППЗИХУ, кампанията по провеждане на отчетните събрания в ТСО, Международният ден на
белия бастун, 13-и ноември – Международният ден на слепите, 3-и декември – Международният ден
на хората с увреждания, Коледа и Нова година са многото поводи за контакти с хората, за
организиране на различни мероприятия и срещи – нещата, които са същината на съюзния организационен, социален и културен, живот.

Регионална организация Пловдив отново е водеща по отношение на усвояването на средствата,
предназначени за изплащане на правоимащите съгласно чл. 52 от ППЗИХУ. През 2009 г. са изплатени
93290 лв. на 2455 души със зрителни увреждания.
Кампанията по провеждането на годишните отчетни събрания на ТСО се проведе по всички
изисквания на съюзния устав и наредби. По неписано правило при нас най-рано започват събранията
на по-малките организации – хорото поведе Георги Къртев от ТСО Стамболийски, продължиха ТСО
Раковски, Пещера, Панагюрище и Белозем. От средата на октомври до началото на ноември се
изредиха три от най-големите ТСО – "Марица", "Пулпудева" и Велинград, както и организациите на
старите съюзни ветерани Алекси Начев – ТСО Карлово, Иван Шопов – ТСО Асеновград и Елена
Василева – ТСО Хисаря. В края на ноември се проведе събранието на най-голямата териториална
организация от региона – ТСО Пазарджик.

За съжаление продължава негативната тенденция за ниска посещаемост на събранията. Сравнително
по-добра беше тя в Стамболийски, ТСО "Пулпудева", в Карлово, Асеновград и Хисаря. Контактите с
хората, мотивацията им да се включват в съюзния живот, са сред основните задължения на
ръководствата на ТСО и годишните събрания може би са най-доброто огледало как се върши всичко
това.
Събранията на двете пловдивски организации бяха посетени от представители на Централното
управление. Живка Павлова беше гост на ТСО "Марица", а председателят на Съюза Васил Долапчиев
на ТСО "Пулпудева", където връчи високи съюзни отличия на изявени членове на ССБ, навършили
кръгли годишнини – медал за особени заслуги на Димитър Парапанов и златна значка на Емил Узунов.
На събранието на ТСО "Пулпудева" присъства и кметът на район "Източен" П. Петров /кметството
осигури и продукти за почерпка на хората/, поканена беше и г-жа Аргирова - началник отдел "Работа с
хора с увреждания" към Общинска дирекция "Социално подпомагане". Гостите отговориха обстойно
на зададените от присъстващите въпроси.

Както винаги, събранията на карловци бяха многолюдни и с активно участие на присъстващите. Но
тази година те имаха и един голям повод за радост и гордост – вече разполагат със собствен клуб,
ремонтиран и оборудван с помощта на общината и с много собствени усилия. Голямо съдействие и
съпричастност непрекъснато получават от ръководителката на отдел "Социални дейности" към община
Карлово г-жа Ботева, която присъства и на събранието. Общината им е предоставила телевизор и
компютър, очаква се и принтер, а от ръководството на РСО Пловдив за клуба бе подарен апарат за
измерване на кръвно налягане.
Асеновградчани си имат обичай събранията им да започват с литературно-музикална програма. Състав
на читалището, както и изявени местни поети зарадваха присъстващите със своето изкуство. Тесните
контакти с обществеността, с местните власти, с културни и други институции са разковничето за
активния живот, който живее тази организация, и за нейните постижения. Оформящото се младо ядро
е гаранция, че всичко това ще продължи и занапред.

Има с какво да се похвалят и велинградчани. ТСО Велинград има нов офис, за оборудването на който
са закупени лаптоп, бюро, телефон, факс, стелаж за документи и столове за посетителите на обща
стойност 2 550 лв. Наем за клуба няма да се плаща, разходите за отопление, вода, интернет, телефон и
факс се поемат изцяло от общината. Всички тези придобивки са благодарение на кмета на община
Велинград Иван Лебанов и невероятния му екип, на които ръководството на организацията и съюзните
членове изказват своята огромна благодарност. Същевременно по проект, разработен с АХУ, е открито
за три години едно работно място за лице с увреждания на длъжност информатор.
Международният ден на белия бастун, макар и със закъснение от няколко дни поради лошото време, се
проведе традиционно на гребната база. Състезание за умело ползване на дългия бял бастун, вдигане на
гирички, скачане на въженце, дълъг скок от място са дисциплините, в които премериха сили мъже и
жени. Но най-важното беше хората да излязат на въздух, да се срещнат и поприказват с приятели, да
избягат от сивото ежедневие.
Не беше забравен и Международният ден на слепите – 13 ноември. Деца от ОДЗ "Щастливо детство"
изнесоха богата музикално-танцова програма. След това председателят на ТСО "Марица" и на
литературно сдружение "Следа" Данчо Данчев разказа на присъстващите за живота и делото на
създателя на релефно-точковия шрифт Луи Брайл, чиято 200-годишнина от рождението се чества през
2009 г. Междувременно на турнира по шахмат за жени в Кюстендил, организиран в чест на тези
бележити дати, нашата Христина Велева от РСО Пловдив завоюва трето място от 12 участнички.

Богата беше и програмата на коледно-новогодишното празненство. Коледарчетата от детската градина
отново се представиха с песнички и танци, научени специално за празниците. Нашите изпълнители от
"Тракийски цвят" и дует "Амур" изпяха свои нови песни, както и песни от Величка Кърпарова, с което
всички почетоха годишнината от ненавременната й кончина. За пореден път на тържеството присъства
и кметът на район "Източен", чийто подарък беше участието на пловдивския ансамбъл "Тракия", който
пресъздаде чрез своите майсторски танцови изпълнения старите коледни обичаи.
В продължение на 4 месеца организациите на хората с увреждания в Пловдив водиха тежка и упорита
борба с общинските власти, които възнамеряваха драстично да орежат преференциите на хората в
неравностойно положение за пътуване с градския транспорт. Тясното взаимодействие с колегите от
Съюза на инвалидите, Съюза на глухите, НАСГБ, както и с други организации на и за хора с
увреждания, многобройните писма и обръщения, срещите с превозвачите и представители на
различните политически сили, както и масовите протестни митинги, организирани пред община
Пловдив съвместно с организации на ветераните от войните, офицерите и сержантите от запаса и
други пенсионерски организации бяха нашите средства, нашето оръжие, с което успяхме да постигнем
приемливо споразумение с общинската администрация, гласувано на 17 декември и от Общински
съвет Пловдив. Това се оказа вероятно и катализаторът, който ускори учредяването на 18 декември на
Обществен съвет за хора с увреждания към пловдивската община.
Георги ГЕНОВ
Мария ДИМОВА

Добрич

Изпратихме една успешна година
На 19 декември сляпо-глухите от добруджанската столица изпратихме старата година с новогодишно
тържество. Председателката на организацията поздрави присъстващите и отбеляза, че 2009 г. е била
успешна и ползотворна за добруджанци.
Всички членове са снабдени с необходимите помощно технически средства. През годината
организацията е получила дарения на стойност 1 300 лв. Спечелен е проект за спортния клуб към
Община Добрич на стойност 1 000 лв. Осем от нашите спортисти участваха в Държавното първенство
на сляпо-глухите в Пловдив и спечелиха 17 медала.
Съставът за стари градски песни "Антица"спечели 2 златни медала /на Републиканския фестивал в
Перник и на Националния празник в Пловдив/. Музикално-поетичната композиция "Сърцето на
Добруджа", в изпълнение на Калинка Ковачева и Светла Маринова, завоюва І място в Перник и златен
медал от Пловдив. Дуетът за народни песни – Мария Андреева и Станчо Станчев, спечели също златен
медал.
Споменатите участници са включени в книгата "Дарования на нашия град 2009" – издадена от "Ротари
клуб" и Община Добрич.
През изтеклата година бе издаден сборник от стихове "Бряг на любовта" от поетичен клуб
"Вдъхновение" към НАСГБ, в който са включени творби на трима добруджански поети. В клуб
"Детелина" бяха проведени здравни беседи, срещи с поети, кулинарни изложби, честване на празници
и рождени дни. Дава се възможност на всеки да изяви своите заложби и таланти.
Присъстващите изказаха своята благодарност към УС на организацията, Димитър Парапанов –
председател на НАСГБ, Община Добрич, ЦСРИ и всички институции, с които работят.
Тържеството продължи с богата трапеза, придружена с много изненади и забавни игри. Всеки от
членовете получи пакет с хранителни продукти от БЧК. Разделихме се с пожелание новата 2010 година
да бъде също така ползотворна, богата, мирна и добра.
Калинка КОВАЧЕВА

София

Туристически излети
През 2009 г. бе създаден и получи съдебна регистрация спортен клуб "Пираните". Основна задача на
клуба е да допринася за развитието на масовата физкултура и спорта сред хората с увредено зрение.
Председател на "Пираните" е Пламен Бакърджиев, който с голямо желание и ентусиазъм се стреми да
се привличат все повече членове на клуба по различните видове спорт.
Туризмът и преди всичко пешеходният туризъм е физкултурно занимание достъпно за всички възрасти
през различните сезони на годината.
На 9 декември 2009 г. бе организиран излет до Обрядовския манастир "Св. Великомъченик Мина".
На поканата за излета на сборния пункт в кв. Орландовци се явиха 15 души. Пътуването до манастира
се извърши с автобус на градския транспорт.
Светата обител е разположена на южния бряг на най-долното течение на Владайската река сред добре
изграден и поддържан парк.
Липсват конкретни исторически данни за първоначалното съграждане на православна обител на това
място. Известно е, че още през ХІ век в софийския район е имало над 40 манастира и църкви. Местното
население се е отнасяло към тях с много обич и много често ги е дарявало с имоти и други дарове.

Многократно нападани, ограбвани и разрушавани от кръстоносците и турските поробители,
православните манастири и храмове отново са въздигани с доброволния и безплатен труд и
финансовите средства на местното население. През ХVІІІ и ХІХ век тези манастири са били център за
образование на младите българи.
Сегашният манастир "Свети Великомъченик Мина" е изграден в началото на ХХ век на мястото,
където по предание в далечното минало е имало Света обител.
Сегашният манастир разполага с нови битови сгради, малък магазин за продажба на икони, сувенири и
малки закуски. Основният храм "Свети Мина" има красиво изработен с дърворезба иконостас, иконите
са създадени от проф. Г. Богданов.

Достойно място е отредено на чудотворната икона на Св. Мина, пред която в празник и делник
стотици миряни се прекланят и мнозина разнасят благодарствени слова за чудотворните сили, които
получават от нея.
В отделно помещение е параклисът на Светите безсребърници Козма и Дамян – народни лечители от
далечното минало. Характерно за този параклис е, че само тук в България се среща аязмо с
чудотворни свойства да извира в самия олтар на параклиса.
Групата, ръководена от Пламен Бакърджиев, бе посрещната с подчертано внимание от храмовия
свещеник. Той разказа за историята на манастира и прочете молитва за здраве и успех на
присъстващите.
На раздяла участниците изразиха желание по-често да се организират подобни излети до подходящи
обекти и местности.
Тези туристически излети се организират за цялата столична организация. В проявата на 9 декември
участваха членове само на ТСО "Възраждане". При случайните ми срещи и разговори със съюзни
членове от други организации, те с огорчение споделят, че никой не им съобщава за насрочването на

тези излети, а с желание биха участвали в тях.
Председателите на ТСО своевременно бяха уведомявани за провеждането на тези туристически
мероприятия.
Георги ПЕТРУШЕВ
Столичното дружество на жените с увреждания към ССБ посрещна коледните и новогодишни
празници
За организационното укрепване на женското дружество при ССБ в София свидетелства фактът, че през
втората половина на 2009-а ежемесечно се провеждат сбирки. Интересът към тези женски събрания се
засилва и от обстоятелството, че се подбират подходящи поводи за събрания, на които присъстващите
намират интересни теми за събеседване. Така например през месец ноември бе зачетен Денят на
народните будители, а на 8 декември 2009 г. събранието изслуша интересна и поучителна беседа на
тема "Обичаи и обреди, традиционни в различните краища на страната, по повод коледните празници".
Беседата, изнесена от проф. Веселка Георгиева – историк от института към БАН, бе изслушана с голям
интерес от присъстващите тридесетина жени.
През следващите дни някои от участничките в събранието със задоволство коментираха, че са научили
нови факти за обичаите и традициите свързани с Коледните празници в различните краища на
България.
Помещението, което бе предоставено за провеждането на това събрание, в Клуба на ул. "Цар Симеон"
№ 110 се оказа тясно да побере участничките и въпреки това неудобство те активно участваха в
дискусията.
Професор В. Георгиева остана с най-добри впечатления от проявения интерес и изрази готовност при
други поводи отново да изнесе подходящи беседи.
След събранието мнозина от участничките изразиха желание по-често да се правят такива сбирки.
Георги ПЕТРУШЕВ
Силата на песента
На 12 декември 2009 г. в салона на Съюза на инвалидите се състоя коледното и новогодишното
тържество на Национално читалище "Луи Брайл", на което присъстваха председателят на ССБ Васил
Долапчиев, председателят на РСО София Асен Алтънов, който бе и организатор, председателят на
читалището Спас Карафезов. Всички те произнесоха празнични приветствия. Гост на тържеството бе
г-жа Николова от СГО. За доброто настроение се погрижиха двете групи - "Люлин" от София и
"Еделвайс" от Варна. Прозвучаха вечно зелени песни от градския фолклор, както и песни на Ирина
Чмихова, Мими Николова и Паша Христова. Прозвучаха песни по текстове на Величка Кърпарова. С
едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта й.
Пожеланието в края на концерта бе: "Двете групи да съхранят приятелството си, докато съществуват."
Стоян ГОСПОДИНОВ
Валери ГЕОРГИЕВ
ТСО "Възраждане" традиционно посрещна коледните и новогодишни празници
За поредна година ТСО "Възраждане" с председател Пламен Бакърджиев организира за всички свои
членове тържество по повод настъпващите коледни и новогодишни празници. Традиционно
организацията с голяма благодарност прие гостоприемството на читалище "Св. Св. Кирил и Методий"
в квартал Красна поляна.
На 21 декември 2009 г. в подходящо украсения салон се събраха около 70 души. Още на входа всички
бяха посрещани с усмивка и шоколадови бонбони. В бюфета на читалището се предлагаха кафе, чай и
безалкохолни напитки.

Организационната сътрудничка към читалището г-жа Дарина Лилова за поредна година с желание пое
ролята на водеща в литературно-музикалната програма.

С кратко встъпително слово тя поздрави присъстващите и от името на читалищното ръководство
изрази уважение и най-топли чувства към присъстващите хора с увредено зрение.
Дарина Лилова в подходящи моменти се изявяваше и като рецитатор.
Председателят на организацията г-н Пламен Бакърджиев поздрави присъстващите и отправи сърдечни
пожелания за добро здраве и успехи през 2010 г. Той отправи топли думи на благодарност към
ръководството на читалище "Св. св. Кирил и Методий" за предоставената възможност да се ползва
салона за тези коледни чествания.

Естраден състав с ръководител акордеониста Борис Пелих изпълни програма от подходящи за
настъпващите празници песни и мелодии. Дамската част на състава повиши веселото настроение с
песни и хора.
И тази година бе разиграна богата томбола и всеки от присъстващите според късмета си получи
коледен подарък.
На сбогуване на всички бяха раздадени закуски.
Считам, че този начин да се съберат хората в читалищния салон на едно скромно, но много мило
празненство с подходяща литературно-музикална програма е най-добрият начин да се посрещнат
Коледа и Нова година. У мен това събужда мили спомени от отминалите години, когато читалищните
салони се пълнеха с хора и на подобни забави, известни като "вечеринки", задружно се веселяха,
забавляваха и празнуваха.
Благодарствени думи заслужава и лично г-н Пламен Бакърджиев, който с голямо желание и
ентусиазъм е преодолял редица трудности от организационен и финансов характер, за да поднесе на
членовете си това тържество.
Георги ПЕТРУШЕВ

Долни Дъбник

3 декември
По случай 10 години от откриването на Клуба на инвалида и 3 декември в град Долни Дъбник се
проведоха няколко прекрасни инициативи.
Под надслов "С грижи за възрастните хора" се проведе среща на хора с увреждания с представители на
БЧК – Плевен.
Благодарим от сърце на г-н Луканов – директор на БЧК за оказаното ни съдействие и за това, че ни
осигури 2 прекрасни лекторки.
Първата беседа беше на здравна тема - "Правата и задълженията на здравно осигурените лица и хората
с увреждания", а втората по гражданска отбрана на тема "Природни бедствия и аварии".
За всички хора здравето е на първо място, затова се поставиха много въпроси, на които двете лекторки
- г-жа А. Цветанова и г-жа Пенка Илиева, отговориха компетентно и с много примери.
3 декември, обявен от генералната асамблея на ООН за Международен ден на хората с увреждания,
отбелязахме по тържествен начин.
Началото беше в 11 ч. Залата на читалище "Илия Бешков" се оказа тясна да побере присъстващите,
тъй като имахме и гости от село Трудовец, община Ботевград. Когато г-жа Вълчинкова каза, че 3
декември е наречен ден камбана, чийто звън трябва да стигне до сърцата на всички ръководители и
здравомислещи хора, които да изкажат своето уважение и съпричастност към съдбата на хората с
увреждания, всички ръкопляскаха. А топлите и сърдечни думи, бликащи от поздравите на общината,
на народния представител г-жа Хр. Янчева, на председателя на пенсионерския клуб, на координатора
на хората с увреждания от Ботевград и др., заредиха хората с увреждания от нашия град с много
енергия и ентусиазъм.
За доброто настроение допринесоха и децата от 2-и б клас на училище "Св. Св. Кирил и Методий",
както и индивидуалните изпълнители.
Празникът продължи в заведението "Замъка", където градусът на настроението се повиши.
Изказваме сърдечна благодарност за оказаната помощ и разбирането.
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Лъки

Литературният клуб към НЧ "Свети преп. Паисий Хилендарски" гостува на читалище „Зора” в Лъки в
съвместна инициатива със Съюза на слепите, под патронажа на кмета на града – инж. Красимир
Манов. Срещата бе организирана по повод 100-годишнината от рождението на Никола Вапцаров и
премиерата на стихосбирката "С дух на птица" от талантливата лъкинска поетеса Лушка Маджарова.
Йордан Кожухаров – председател на асеновградския литературен клуб, с присъщия си усет на
литератор и задълбочено познаване на произведенията на поети и писатели, представи подробен обзор
върху творчеството на Никола Вапцаров. Нашата поетеса Елена Славкова прочете най-новото си
стихотворение - "Болка", посветено на Вапцаров, а Мария Апостолова представи стихотворението
"Писмо до Вапцаров", чийто автор отново е Елена Славкова. След това г-н Кожухаров представи
професионалния си прочит на книгата на Лушка Маджарова. Чухме стихове в изпълнение на самата
поетеса. Руска Димитрова от Съюза на слепите изпълни "Разсякана душа", а Иван Шопов поздрави
всички с песен. Кметът на Лъки изрази своето задоволство от проведената поетична среща, поздрави
Лушка Маджарова и я направи почетен член на читалище "Зора". Тя също беше обявена и за член на
Литературния клуб към НЧ "Свети преп. Паисий Хилендарски". Поетесата получи поздравленията на
гостите на тази вълнуваща среща, много цветя и подаръци.
Роси ЯКШЕВА

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕСС спечели наградата "Златни звезди"

Европейският съюз на слепите (EBU) има удоволствието да Ви съобщи, че е бил избран като един от
победителите за наградата "Златни звезди" - награда на ЕС за проекта "Европа за всички свои
граждани, хората с увреждания в движение", осъществен успешно през 2009 година.
В церемония по награждаването, която се проведе в концертна зала "Нобъл4 в Брюксел на 16 декември
2009 г., се представи и бъдещата платформа за насърчаването на Дъблинската декларация, разработена
в рамките на нашия проект. Четиринадесетте права заложени в нея са за над десет милиона слепи и
слабовиждащи граждани на ЕС, които искат напълно да се възползват от тях.
"ЕСС е основан през 1984 г. и това отличие е красив подарък, който идва неочаквано, но в
подходящия момент, когато празнуваме нашия Сребърен юбилей, както и да възнагради двадесет и
петте години упорита работа, за да се сложи край на дискриминацията и социалното изключване", каза
лорд Колин Лоу, председател на ЕСС.
Националните членове на ЕСС, незрящите и слабовиждащи хора в цяла Европа ще споделят нашата
гордост от спечелването на тази награда и ще обединят усилията си, за да са сигурни, че
четиринадесетте права изложени в Дъблинската декларация ще продължат да блещукат дълго след
изгасването на светлините в концертната зала "Нобъл".
Превод от английски: Кеворк КАБЗАМАЛЯН

ПРЕМИЕРА Бряг на любовта

На 10 декември 2009 г. в Пловдив бе представена стихосбирката "Бряг на любовта". В книжката си
дават среща поетичните изповеди на 20 автора от страната. Техните откровения разкриват един свят на
човешки надежди, болка и разочарования, светли мигове и вдъхновения. А любовта и морето, освен
акцентни теми в сборника, са и своеобразни опорни точки на вечно несломимия дух и на вярата в
доброто.

На премиерата присъстваха 13 от авторите. За отпечатването на стихосбирката помогнаха печатница
"Нилекта принт" ООД, "Лайънс клуб" и "Аптечно" АД – Добрич. Повод за издаването бе 12 години от
основаването на НАСГБ и 4-ия рожден ден на клуб "Вдъхновение".
Присъстващите бяха поздравена от Димитър Парапанов – председател на Асоциацията и Петранка
Божкова – редактор на стихосбирката.
Председателката на поетичния клуб Калинка Ковачева изказа своята радост и задоволство: "Че в тези
трудни времена не сме сами – имаме много приятели, които ни подават своята ръка".
Учредителите на клуба бяха 10. В момента в него членуват 30 души от 11 града на страната. Този
сборник е 3-и по ред. Дай Боже, да има още много! Кулминацията на тържеството бе духването на
свещичките на огромната торта и гръмването на шампанското! Поетите имаха възможност да
поздравят присъстващите с по едно свое стихотворение от сборника.
Разделихме се с пожеланието да сме живи и здрави, да ни съпътстват любовта и красотата и нови
творчески вдъхновения.

Калинка КОВАЧЕВА
Ася БУРОВА
Пловдив
На море
Лято. Зове ни морето отново.
Зоват ни вълните пенливи –
да тръгваме, хайде, по-скоро!
Там, дето ще бъдем щастливи.
Да стегнем багажа веднага.
Ще легнем на плажа с наслада.
Почивка и нам се полага
край свежата морска прохлада.
Той, пътят ни, малко е дълъг,
но струва си да се пътува.
Защото животът е хубав,
когато любов съществува.
Лушка МАДЖАРОВА
Лъки
"Човешките същества, които не оставят след себе си велики постижения, а само низ от малки добрини,
не са пропилели живота си."
Залез
Бавно слънцето гасне,
гмуркайки се в морето.
После мрак ще се спусне –
късен знак за сърцето.
Късен шанс. Късна среща.
Чувства, в гръд закипели.
Галещ бриз шепне нещо,
вълните се стелят.
Късен шанс. Късна среща.
Нова златна възможност.
Двама души се срещат
с дълго пазена нежност.
Надалече в морето
кораб бял преминава.
Нежно трепва сърцето.
Любовта продължава.
Милка ВАСИЛЕВА
София
"Върви по пътя на прогреса, бъди в живота светъл цвят!"

Спомени
Помниш ли оная тиха вечер?
И първата ни среща, помниш ли?
Нима наистина забрави вече
онези паметни блажени дни?
Спомняш ли си хубавите срещи?
И своите красиви думи - клетви?
И своите красиви обещания,
че винаги ще бъдем заедно?
Тогава млада бяха и не познавах
живота в цялата му пъстрота.
Горещо вярвах, но не осъзнавах,
че в думите ти има и лъжа.
Аз силно страдах, страдах денонощно,
потънала във скърби и печал.
И всеки ден тъгувам силно още
за скъпия изгубен идеал.
Сега си с друга. Другата обичаш.
Ала от мене туй добре помни:
тя може с думи да ти дава всичко,
но с нея ти едва ли си щастлив.
Ще дойде ден, но късно ще е вече.
Ще ме потърсиш, ала твоят зов
ще е напразен, литнала далече
от теб ще бъде моята любов.
Аз ще надживея самотата
и ще дочакам по-щастливи дни.
Ще се опълча силно на съдбата –
мен нищо в този свят не ще сломи!

СПОМЕНИ Жажда за живот

Спомените на Самуел ФАРХИ, събрани от Лальо ЦВЯТКОВ
/Продължение от брой 12/
Сега малко за бай Христо
С него се запознахме в академията още преди да се явя на изпит. Тогава бяхме с баща ми. Той си
имаше портиерска стая в академията. Поприказвахме си с него. Между другото той ми посочи един
общински стол, където можех да се храня всеки ден на обед и вечер срещу 5 лева обед и 5 лева вечеря.
Предложи ми квартира у тях, обаче се оказа неудобна, че е много далече, чак в циганската махала
"Коньовица". Още първата вечер след срещата с бай Христо ние с баща ми започнахме да се храним в
този стол, защото беше евтино. В него обедът беше първо, второ и компот, а хляб колкото искаш. Това
му беше преимуществото - хлябът малко черен, но колкото си искаме.
Търсене на благотворителни дружества
След като се записах в академията, изникна с цялата си острота и сложност въпросът за издръжката.
Веднага си казахме - сега се налага да видим къде да бъда на квартира, как ще уча, пиано за свирене,
колко пари ще ми трябват на месец. В туй отношение аз бях съвсем бос, не знаех как да вържа двата
края. Баща ми също не знаеше. Бяхме напълно безпомощни.
Започнахме да правим постъпки в еврейските благотворителни дружества. Парите, които русенското
благотворително дружество ми даваше (500 лв. месечно) бяха много малко, не стигаха за квартирата. А
квартира с пиано в София, с отопление и осветление, без храната, през 1936 г. струваше най-малко 800
лв.
Регина и Аврам Толедови
След дълги лутания ние случайно се натъкнахме на едно познато еврейско семейство - Толедови.

Срещата ни с Аврам Толедо стана случайно. Бяхме в синагогата на еврейската Нова година (месец
септември). В София по това време имаше две главни синагоги - Ючбунарска и Централна. Ние бяхме
в Централната на ул. "Екзарх Йосиф" и "Ломска" ("Вашингтон"). Баща ми и Аврам Толедо се видяха и
се поздравиха. Някога в Русе Толедо бил занаятчия (железар, шлосер), а баща ми – дърводелец. Стари
познати. Аврам Толедо ни покани у тях. Стана така, че Толедови ме приеха да живея у тях на квартира
в стая с най-малкия им син Исак. Той беше по-малък от мене. Аз бях на 17 години, а той, да речем на
14. За отбелязване е обаче, че аз отначало бях само на квартира у тях, а се хранех в общинския стол,
както казах по-горе.
Отначало Толедови ме приеха с 300 лева наем – нито много скъпо, нито евтино. Те живееха в двустаен
апартамент, за който плащаха 1200 лв. месечно. Частници правеха жилищни кооперации с големи
апартаменти и ги даваха под наем. Един предприемач може да има много къщи. В едната живее той,
другите ги дава под наем на квартиранти за печалба. Този апартамент беше двустаен. В едната стая
живееха Толедови. В другата отначало спях аз със средния и най-малкия син. Големият син беше
женен и живееше отделно в друга квартира. В кухнята живееше слугинята. Често сменяха слугините.
Отначало беше една Надка, после Николинка, Севастия, бяха от балканските села, българки. Средният
син беше сгоден и след седмица-две щеше да се ожени и да се отдели от нас. Спях на кушетка, а те на
едно голямо легло с табли и пружина. И моята кушетка беше с пружина.
Снабдяване с пиано
Намирането на пиано и то беше една щастлива случайност. Управителката на приюта за слепи деца
госпожица Христова, зряща българка, стара мома, имала собствено пиано, намиращо се в къщата на
госпожа Свинарова в Княжево. Госпожица Христова ни даде бележка, с която моли Свинарова, ако
харесаме пианото да го вземем в квартирата на Толедови. Отидохме с трамвай 5 в Княжево.
Намерихме семейство Свинарови, харесахме пианото – немско, хубаво пиано – качихме го на каруца
от Княжево и го закарахме в София. Понеже аз и баща ми не познавахме София, един наш познат, сляп
колега, ни водеше до Княжево. Като закарахме пианото в София, внесохме го в квартирата на
Толедови на ул. "Братя Миладинови" 62. На пазара намерихме трима преносвачи. Баща ми и Толедо
станаха също преносвачи. Така пренесохме пианото в стаята. Седнах да свиря. Толедови и баща ми
слушаха и много се радваха. Радвах се и аз, че се снабдих с пиано с наем 300 лв. месечно.
Снабдяване с пари
Лутахме се по разни еврейски благотворителни дружества и частни лица. Не се обръщахме за помощ
към българи, защото не познавах такива и имахме недоверие към тях. Съмнявахме се дали биха дали
пари на еврейски студент.
Насочиха ни към един човек, русенец, който се занимаваше с шапкарска индустрия. Казва се Жак
Елиаз. Щом му описахме положението ми, той веднага извади 500 лв. и ми ги подаде, като каза на
секретарката всеки месец на първо число да ми дава по 500 лв. Тогава беше минала половината на
месец септември. Той ходил в Италия и познавал слепите като много добри музиканти.
Дотук станаха 1000 лв. Нали? От русенското благотворително дружество 500 и от Жак Елиаз 500.
Двеста лева ми отпусна едно софийско благотворително дружество.
Ние бяхме бедни хора. Баща ми нищо не можеше да ми даде. Той работеше в гвоздейната фабрика
"ЖТИ" (Железна телена индустрия). Заковаваше капаците на сандъците, пълни с гвоздеи. Когато
нямаше тел, фабриката не работеше.
Учебните занятия в академията започнаха. Настъпи мъглива и дъждовна есен. Понеже дотогава не бях
се движил без придружител из града, трудно ми беше да излизам сам. Още повече в лошо време.
Трябваше да се качвам на трамвай, страх ме беше да не пропущам спирките. Тъй като ми беше
неудобно да ходя на вечеря, давах пари на слугинчето да ми купува хляб и салам. Случи се обаче нещо
неочаквано. Знае се от Стария завет, че евреите не ядат свинско, а в салама има сланина от прасе.
Господин Толедо малко се понамръщи. Вика: "Аз съм стар човек и не обичам да ми се носи свинско
вкъщи". Аз си знаех, че в салама има свинско, но си го ядях и ми беше вкусно.

Масонство. Вазов го наричаше фармасонство.
Масонството е международно религиозно политическо движение с тайна организация и особени
мистически обреди. Масонска ложа – поделение на масонска организация, масонско дружество.
Ложите се занимаваха и с благотворителство.
В България имаше две еврейски ложи - русенска и софийска. Русенската ложа се казваше "Бене Бериг",
а софийската "Кармел", на името на планината Кармел, където Бог е дал на Мойсей Десетте божи
заповеди.
Веднъж у Толедови дойдоха няколко жени от клона на русенското дружество "Ец Хаим". Регина
Толедо, у която живеех, беше секретарка на това дружество. Тя каза на председателката на
дружеството: "Сами трудно се движи из града. Решихме с мъжа ми да го вземем на пансион срещу 300
лв. на месец. Не е зле нашето дружество да му отпусне една сумичка."
Заседание на дружественото настоятелство
На това заседание хазяйката не можеше да отиде.
"Виж какво Ереза – каза тя на инкасатора Давид. – Аз не съм добре. Розата ме е хванала вече, не мога
да си намеря обувалката. Ти кажи на управата. Каквото решат, това ще е."
Отидохме с Давид Ереза в къщата на Годол. Там заседаваше ръководството на дружеството. Седнахме
в стаята и заседанието започна. Аз слушам с четири уши какво се говори. Първо председателката на
дружеството госпожа Алкалай каза няколко думи за мене.
- Това момче се казва Самуил Аврамов Фархи. Следва в Държавната музикална академия, като взема
стипендия от няколко дружества. От русенското дружество "Бене Бериг" му дават 500 лв. на месец. От
софийския клон на дружество "Кармел" също му дават 200 лв. месечно. Жак Елиаз, който има
шапкарска фабрика, също русенец, му дава 500 лв. на месец. Сега и ние ще му дадем една малка
стипендийка. Нашата секретарка Регина Толедо направи един благороден жест, като го взе под нейно
покровителство на пансион срещу 300 лв. За пианото плаща наем 300 лв. Да дадем и ние от нашето
дружество някоя малка сумица. Съгласни ли сте?
- Съгласни сме.
И тя предложи на турски "ики юс" (200 лв.). И започват да приказват на турски, за да не мога да ги
разбера. Макар че не зная турски, аз по някоя думица поназнайвам и разбрах, че 200 лв. им се виждат
много. По едно време обърнаха разговора на идиш. "Хунтел!" обади се една от управата. Хунтел на
идиш сигурно значи 100. И тогава председателката започна да говори нещо много оживено.
Най-после откъснаха пазарлъка. Председателката се обърна към мене и ми каза: "Господин Фархи,
нашето дружество ти отпуска 150 лв. Смятам, че ти ще бъдеш способен да оправдаеш субсидията,
която ти даваме. Иди си вкъщи и учи. Желая Ви успех и довиждане!"
Аз й поблагодарих най-учтиво. Господин Давид Ераза ме хвана подръка и ме заведе вкъщи.
Закон за защита на нацията
Този закон е утвърден с Указ на 21 януари 1941 година.
През април 1943 г. германското правителство е изпратило искане да бъдат депортирани всички евреи
от България. Лично цар Борис ІІІ започва дълги преговори и увещания с германското правителство, за
да спаси заплашената част от нашите сънародници.
Когато изтъкваме, че страната ни е спасила 49 000 евреи през 1943 г., нека да не забравяме за паметта и
на онези повече от 11 000 страдалци от Беломорието и Македония, на които правителството на Богдан
Филов през същата година подписа смъртната присъда.
Законът за защита на нацията засегна много евреите. Отначало той предвиждаше ограничаване на
еврейските капитали, обаче по-нататък се разви изобщо против евреите в еврейски антагонизъм,
антисемитизъм един вид. Задължиха евреите да носят значки – еврейския национален герб (жълта
петолъчна звезда). Тя трябваше да бъде пришита с жълт конец за левия ревер на палтото или коя да е
горна дреха - било на пуловера, на ризата, на балтона. В обществено заведение и на улицата трябва да
имаш значка, за да те знаят хората, че си евреин. Евреите трябва да се прибират рано вечер. След 21

часа те не трябва да се движат по улицата и да излизат на балкон, който гледа към улицата. Даже и на
балкон няма право да излиза. Забраната беше от 9 часа вечерта до 6 часа сутринта. Обаче има и друг
вариант. В някои градове евреите имаха право да пазаруват след 10 часа сутринта в българските
магазини. А в други градове на евреите беше разрешено да пазаруват само 2 часа на ден. В някои
градове, като Русе, Плевен и Варна, евреите нямаха право да се движат по централните улици и
паркове и съответно да влизат в сладкарниците и магазините, намиращи се там.
Евреите нямаха право да обжалват делата си в по-горна съдебна инстанция. Ако го оправдаят – добре,
ако го осъдят – тежко му и горко. Да се оплаче на арменския поп!
Трудови лагери
Законът за защита на нацията е повод да се създават трудови еврейски лагери край Орхание
(Ботевград), Елин Пелин, Плевен, Сомовит, Табакова чешма и други населени места. Лагерниците са
принуждавани да вършат черен труд, малтретирани са физически и психически. Има и трагични
инциденти.
Младите евреи – служили или неслужили в казармата, няма значение, бяха задължени да изпълняват
различни трудови повинности. Викат ги да работят някъде за неопределено време и те, щат не щат,
отиват, къде ще идат. Такъв е законът. Срещу ръжен рита ли се? Камъни чукат, правят шосета,
мостове, трасета за железопътни линии и др. Условията за живот в трудовите лагери били много лоши.
Работа много, храна малко, колкото да не умреш. Големите началници нареждали на по-малките да
изцеждат докрай силите на еврейските младежи. Одирали им кожите с работа.
Кореспонденцията на лагерниците е била строго цензурирана. В писмата си нямаш право да пишеш за
живота и порядките в лагера.
Едно момче се излъгало да пише на родителите си, че в лагера имало голям глад и беззаконие, за което
управата го наказала да изпълнява двойна трудова норма. Момчето било слабосилно, не могло да
издържи на натоварването и предало Богу дух.
В лагерите имало евреи, които умеели да свирят. Често пъти началниците си правели забави и
увеселения. Съберат се и викнат на някои от музикантите: „Пей, чифутино, иди да кажеш на другите
да си вземат дрънкалата и да дойдат да ни веселят.”
Началниците пият и ядат, а момчетата свирят, каквото им заповядат: "Свирете България, България
щастлива е сега" и те свирят. "А сега – "Волга, Волга, мать родная."
- А, че тя не беше ли забранена по него време? – обаждам се аз.
- Забранена, незабранена, щом началникът желае, ще свириш и хора биля ще играеш. Какво ще
правиш!?
Веднъж скимнало на нашите евреи да изсвирят една сръбска песен. Акордеонистът ударил един
мажорен акорд и оркестърът засвирил. Някой запял: "Мара има църни очи, ой, Маро, Маро, лепа
девойко."
Един началник така се екзалтира, че стреля нагоре с пушка, пробива тавана на помещението и се
провиква: "Карай, чифутино, тъй те искам! Ой Маро, Маро... прегърни ме..." и се потъркулил пиян на
земята.
Има и много други пиянски епизоди.
(Следва)

ЮБИЛЕЙ Милка Пеева на 85 години

"Животът не се измерва по годините, а по дирята оставена след нас!"

Дирята, която оставя по житейския си път нашата колежка Милка Пеева е достойна за уважение и
подражание!
Родена е на 24 ноември 1924 г. в село Две могили, Русенска област.
Произхожда от селско семейство, многодетно, с 5 деца, от които 4 момичета. Още като малко бебенце,
на няколко месеца, родителите й разбират, че тя не вижда. При направените прегледи в Русе се
установява, че тежкото и сериозно заболяване се дължи на едра шарка, прекарана скоро след
раждането. След няколко, за радост, сполучливи операции малкото момиченце започва да се движи
само и общува със сестричките си и с другите деца. Със значително забавяне, с 2 години, но с голямо
желание тя тръгва на училище в селското школо. Трудни и горчиви са били първите ученически
години на малката Милка. Седнала на първия чин в класната стая тя не е виждала написаното на
черната дъска, затова пък много радостно е приемала диктовките. При домашните й ученически
занимания с голямо желание в нейна помощ са били по-големите й сестри. Те са чели многократно
уроците, учили са я на това, което тя сама не е могла да види. С огромно удоволствие е поглъщала
всичко научено в училище.
Въпреки това идва един почти трагичен за нея ден, когато в края на учебната година при завършването
на 4-и клас учителят пред всички ученици прочита лекарското заключение, че Милка не може да
продължи по-нататък обучението си в обикновено училище поради силно увредено зрение.
Голямо е било желанието на малкото момиченце да участва редом с майка си и сестрите си в
селскостопанската работа на полето. Поради силно увреденото си зрение обаче много често,
окопавайки в царевичната нива бурените и тревата, с мотичката е срязвала крехките царевични стъбла.
Виждайки това, майка й с много мъка и горест, но с голямо внимание и обич е отпращала момиченцето
си с думите: "Отиди, Миле, при каручката да си отпочинеш, пък после пак!"
Оскъдна е била информацията, която са получавали родителите на Милка в далечното русенско селце,
относно възможностите тя да учи в специализираните училища за деца с увредено зрение. Така
момичето, въпреки голямото си желание да продължи учението, остава с основно образование.

Още като съвсем младо момиче тя е приета в наскоро сформирания читалищен хор, където води
партията на алтите. Тук има много солови изпълнения. Животът в този малък селски колектив е
приятен и разнообразен и е свързан с чести пътувания до други населени места и предприятия, където
са изнасяни концерти.
Минават години. Милка все по-често пътува до София, където живее вече омъжената й сестра. У нея
напира все по-голямо желание да започне работа и сама да осигурява издръжката си. Така тя започва
работа в предприятие за плетене на дамаджани. Тази работа й се отдава и Милка е доволна. След 1
година преминава на същата работа в предприятието към ССБ.
През 1956 г. Милка създава семейство като се омъжва за Желязко Желязков. Малко по-късно тя е
приета в хора към ССБ като професионална певица, където работи до пенсионирането си. В хора
Милка се изявява с добри гласови качества, трудолюбие и дисциплина.
Познавам Милка Пеева и в някои периоди от живота ни сме били много близки, затова уверено
заявявам, че винаги съм се възхищавала на високите й морални качества, трудолюбието и
самодисциплината.
Милка в продължение на много години беше вярна опора на своя съпруг Желязко, който благодарение
и на нейното крехко рамо достигна до високи постове в ССБ.
Тя отгледа и възпита един чудесен син Бончо.
На рождения ден на юбилярката - 24 ноември 2009 г., се събраха много нейни близки и приятели.
Милка получи цветя и пожелания за добро здраве и дълъг живот! Около отрупаната с ястия и напитки
маса станалите на крака гости изпяха "Многая лета", след което веселбата продължи с много песни и
спомени.
Приятно впечатление направи присъствието на Милка Иванова, председател на ТСО "Оборище". Тя
поднесе на юбилярката цветя, поздравителен адрес и с най-топли думи отправи сърдечните си
пожелания.
Със своята доброта, човечност и благородство Милка е достоен пример за всички ни!
Бъди ни жива и здрава, Миле!
Елена АЛЕКСАНДРОВА

