14 ФЕВРУАРИ Ден на виното и любовта

Поморийски мотиви
Поморие, копнеж, мечти!
Море от вино! Аз и ти
и твоите очи-лъчи!
(Яворов ще ми прости.)
О, Господи! Дари ми ги
тез светли хубави очи.
Аз целия съм в техен плен
От любов опиянен!
Море и вино! Аз и ти!
Поморие, копнеж, мечти!!!
***
Виното ли тъй искри
или очите ти искри искрят като звезди?
С тебе бях, а не разбрах!
Поморие, копнеж, мечти!
Море от вино! Аз и ти!
***

Един красив букет!
Виното "мискет".
Две очи лъчисти!
Искрени и чисти!
Стая на тавана....!
Споменът остана.
Поморие, копнеж, мечти!
Море и вино! Аз и ти!
Димитър ГРУДЕВ

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на ССБ

На 9-и и 10-и февруари УС на ССБ проведе своето първо заседание за тази година. Първа точка от
дневния ред бе анализ на реалното състояние на "Успех Филтър ССБ" ЕООД гр. София, на "Успех
Техноком ССБ" ЕООД гр. Дряново и мерки за съществуването и стабилизирането им.
По тази точка на вниманието на членовете на управителния съвет бяха предоставени аналитични
материали изготвени от управителя на Холдинга г-н Веселин Мирчев и от управителя на "Успех
Филтър ССБ" ЕООД г-жа Нина Нейкова. Относно "Успех Филтър ССБ" ЕООД беше констатирано, че
като основна задача пред предприятието стои разширяването на номенклатурата на произвежданите
филтри при добро качество и конкурентни цени. Към момента в предприятието работят 55 човека, като
50% от тях са със зрителни увреждания.
В докладната на г-н Мирчев и г-жа Нейкова се припомня, че към 2006 г. предприятието "Успех Филтър
ССБ" ЕООД е произвеждало твърде ограничен брой номенклатури. Това от своя страна е
предопределяло и броя на клиентите. Използваните материали са били с добро качество, но с високи
цени. Себестойността на произвежданата продукция е била висока, но поради това, че предприятието
все още е единствено в страната с този предмет на производство, то все пак е имало и има своите
клиенти.
Конкуренцията на пазара обаче става все по-голяма. Европейски и американски фирми търсят пазар за
своето производство. Те предлагат широка гама от филтри, които задоволяват изискванията на
клиентите. Предприятието трябваше много бързо да реагира на реалностите на пазара и очакванията на
клиентите. Ето защо екип от специалисти от "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и "Успех Филтър ССБ"
ЕООД разработи проект пред Агенцията за малки и средни предприятия за внедряване на
производство на компактни филтри от типа "Мини плийт" и като резултат от проекта бе направена
първата сериозна инвестиция в предприятието със закупуването на плисираща машина за НЕРА
филтри по системата "Мини плийт" от фирма "Рабофски" за сумата от 502 916 лв. Субсидията по
проекта е 140 000 лв. Тази машина осигурява на предприятието възможност за сериозно разширяване
на номенклатурите от произвежданите филтри, при това при много високо качество. Със закупуването
й скоро беше спечелен и първият сериозен клиент – Болница "Токуда", която и до днес доставя
филтрите си от "Успех Филтър ССБ" ЕООД. Трябва да се отбележи, че оборудването във филтърното
производство е специфично и не може да се очаква, че една машина ще е достатъчна за да задоволи
изцяло търсенето на пазара от филтри. Тя дава възможност за производството на много видове филтри,
чийто пакети са от типа „Мини плийт”, но все пак само на филтри, които са от една група. Така в
предприятието беше разработен високодебитен филтър със сложна конструкция за АЕЦ "Козлодуй",
като до този момент доставчик на този вид бе фирма "Camfil", Швеция – лидер във филтърното
производство. Към края на 2008 г. предприятието закупи и линия за производство на вътрешни и
външни рамки за джобни филтри от Тайван за сумата от 100 000 лв. Тази линия позволява сериозно
увеличаване на производителността на труда и подобряване на качеството на джобните филтри. Като
се има в предвид увеличения брой на клиентите на предприятието, може да се каже, че без нея то не би
могло да изпълни поръчките им в нормални срокове. Само за сравнение - за производството на
филтрите, заявявани от Летище "София", по старата технология бяха необходими около шест месеца,
а сега поръчката се изпълнява за около 20 дни.
Тази линия е лесна за обслужване, а инструменталната екипировка към нея се поддържа от
специалистите от самото предприятие. Сериозно е намален и технологичният отпадък, тъй като тя
работи с ламарина от определен размер. За закупуването на линията предприятието си осигури 50 000
лв. овърдрафт от ООБ. Останалите 50 000 лв. са осигурени от акумулирани средства в предприятието и
от продажби на материали и машини.
Към Януари 2010 г. "Успех Филтър ССБ" ЕООД изцяло е възстановило парите в сметката си по
овърдрафта и може да се каже, че това предприятие е единствено в системата, което съумя да закупи
оборудване със собствени средства. От кандидатстването с бизнес проекти към АХУ и спечелването
им, предприятието успя сериозно да поднови оборудването на лабораторията за изпитване на НЕРА
филтри. Днес тя разполага с нов лазерен брояч на частици, генератор на аерозол, манометри и др. Бяха
закупени по проект към АХУ телоподаващ апарат за заваряване и машина с ултразвук за залепване на
джобовете на джобните филтри. Най-сериозната придобивка за тази година е машина от Китай за
плисиране на филтърна хартия, полиестерна материя и ламинирана материя. Тази машина е с широки
възможности и ще може да се използва ефективно както в производството на филтри за вентилация,

така също и в производството на филтри за ДВГ. Машината е закупена по проект към АХУ от 2009 г. и
ще бъде въведена в производство след пристигането й през началото на март.
През последните три години бяха разработени и филтри с картонени рамки - тип „Зиг-Заг”, фини
филтри с пластмасови рамки, ULPA филтри и много други. Бяха оптимизирани по отношение на
качество и цена използваните материали. Материалите, с които предприятието работи са основно
вносни – от Ирландия, Италия, Индия, Китай и Германия, при това директно от производители, а не
чрез посредници. Не случайно досега няма рекламации и клиентите са доволни от това, което
получават от "Успех Филтър ССБ" ЕООД.
Тук може да се припомни, че предприятието е първото в системата на Съюза на слепите в България,
което е сертифицирано по ISO 9001 още през 1999 г.
"Успех Филтър ССБ" ЕООД е все още единствен в България производител на филтри за вентилация.
Ориентацията в това производство е към промишлени филтри и по-специално филтри за прахово
очистване. С новата плисираща машина става възможно изцяло да бъдат удовлетворени очакванията
на клиентите и да бъде разширена сериозно номенклатурата от прахови филтри. Но въпреки това без
сериозен договор, като този от миналата година, предприятието трудно ще издържи финансово.
Цехът за производство на филтри за ДВГ е пред реорганизация. Ще е необходимо да се редуцира
съставът на работещите в него и да се подбере екип от работници, които имат познания и в
производството на филтри за вентилация. За сериозни инвестиции в производството на филтри за ДВГ
е вече твърде късно да се мисли, защото те към момента са много закъснели и носят голям риск,
какъвто не следва да бъде предприеман. Решението за бъдещето на това производство е отложено във
времето и обективните условия ще подскажат какво ще трябва да се прави с него. Най-надеждната част
от него е производството на прахови филтри и за това усилията ни са насочени към тях, още повече, че
инвестицията, направена със закупуването на новата плисираща машина, ще е от полза и за двете
производства на предприятието.
В "Успех Филтър ССБ" ЕООД действа и брайлова печатница. В продължение на няколко години тя
изработваше брайловите учебници за специализираните училища за деца с нарушено зрение в София и
Варна. Приходите от това бяха съществени и подпомагаха издаването на брайловите издания на ССБ.
Те се реализираха с малък екип от зрящи и незрящи брайлисти. След закупуването на брайлови
принтери на училищата от МОН в предприятието се преустанови тази дейност. Основните приходи
сега се формират от разработването на брайлови надписи на лекарства и други издания на брайл.
Предприятието единствено разполага с лицензиран шрифт за тази дейност, но от липсата на ясна
политика и контрол от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата към този момент на пазара с
тази дейност се занимават и организации, които не отговарят на европейските норми, но работят на
по-ниски цени. Няма единна политика по отношение на цените в средите на брайлистите, която да
защитава интересите на брайла и на фирмите и организациите, които се занимават с това. Сега
съставът на печатницата е редуциран до 4 човека, като част от екипа участва и в производството на
филтри.
При анализа на дейността на предприятието става ясно, че без чистия приход от наеми, то е на загуба
от производство в размер на 94 хиляди лв. Основен дял при формирането на тази загуба се пада на
високата амортизация поради закупуването на нови машини за 101 хил. лв., както и проблемите, които
"Успех Филтър ССБ" ЕООД наследи от времето, преди създаването на холдинговото дружество, като
необслужвани стари задължения, неизписани продажби, неосчетоводени фактури, върнати депозити и
други.
Коректно е да се отбележи, че върху формирането на финансовия резултат не оказва влияние
субсидията по проект на АХУ, тъй като тя се усвоява с месечните амортизации.
Предприятието има само текущи задължения към доставчици, към държавни институции и няма
вътрешни задължения. Редовно се плащат осигурителните вноски и възнагражденията на персонала.
От създаването си предприятието няма задължения за наеми към Централата по Наредбата за
отчисляване на приходите от наеми. Предприятието заплаща по 2500 лв. месечно издръжка на
Централата.
Основните задачи за 2010 г. са следните:
- Оптимизиране на разходите, свързани с производството, включително оптимизиране на списъчния
състав спрямо очаквания обем производство.

- Предприятието трябва да продължи да търси нови клиенти в страната и чужбина. Сега, след като са
направени обмислени инвестиции, предприятието има много по-голяма производителност и е в
състояние да изпълнява в кратки срокове поръчките на клиентите си. Най-важната задача е
увеличаването на продажбите.
- Разработване и внедряване на производството на карбонови филтри.
- Увеличаване на номенклатурите на произвежданите филтри.
"Успех Филтър ССБ" ЕООД ще продължи да търси допълнителни източници на финансиране като
участва с проекти пред АХУ, ИАНМСП и др., с които може да подпомага дейността си.
Всички членове на УС изразиха своето задоволство от поднесената им информация като приветстваха
управителката г-жа Нейкова за нейната находчивост. Те изразиха надежда, че тази или най-късно
следващата година предприятието не само ще бъде на нула, а дори ще успее да излезе и на печалба.
Г-н Долапчиев обясни, че за да се стигне до това трябва да се увеличат два пъти обемите на
произвежданата и реализирана на пазара продукция, което за тази година е невъзможно. Г-жа Нейкова
сподели, че за тази година не може да поеме подобен ангажимент.
В рамките на същата точка членовете на управителния съвет обсъдиха и предложения материал от
управителя на холдинга г-н Мирчев за финансовото състояние и перспективите за съхраняване на
производството в "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново.
Производствената гама на предприятието в Дряново се състои основно от 3 производствени серии "Селект", "Елеганс" и влагозащитена серия. Към настоящия момент електроинсталационните изделия
на предприятието все още намират реализация на вътрешния пазар, макар и в по-малка степен спрямо
предходните години.
Във връзка с неотдавнашния бум в строителството, реализацията на продуктите от старата серия е
била задоволителна. За съжаление продуктите от новата серия се харесват от клиентите, но в същото
време са изключително трудно продаваеми заради сравнително високата си спрямо турските и
китайските изделия цена. Изделия от същия пазарен сегмент с произход Турция притежават средно с
30% по-ниска пазарна цена. След последното повишение на цените на старата серия "Селект" тя се
позиционира над турските аналози от по-горен сегмент, които притежават редица преимущества пред
нашата гама, като по-качествени материали ABS, пълна гама, изградена при това на модулен принцип
и разнообразни цветови решения. При сега създалата се тежка обстановка, вследствие на кризата в
строителния бранш, старата серия е трудна за реализация без решително понижаване на
себестойността и като следствие постигане на конкурентоспособна крайна цена, съобразена с
аналозите си на пазара. За щастие тези констатации не се отнасят до влагозащитените изделия. Тяхната
реализация е задоволителна, дори в сегашния момент. Изразено с простички констатации произвежданите от нашето предприятие изделия имат своята пазарна ниша, но на приемливи за
потребителите цени. Друг въпрос е, че пазарната ситуация към момента и в частност мъртвия за
строителство зимен сезон предполага отдръпване на клиенти, независимо от предлаганите изгодни
цени и отстъпки. Отстъпките от цените към редовните клиенти на "Успех Техноком ССБ" ЕООД
Дряново към момента достигат до 25%.
Цифровото изражение на състоянието на предприятието към деветмесечието на 2009 г. изглежда по
следния начин:
- Общо произведени електроинсталационни изделия - 144 914 бр.
- Пълна себестойност - 397,7 хил. лв.
- Заводска себестойност - 233,6 хил. лв.
В това число влизат щепсел, щекер "Шуко" 16А и куплунг със следните обеми:
- Пълна себестойност - 73,5 хил. лв.
- Заводска себестойност - 37,1 хил. лв.
- Кронки - 920 000 бр.
- Пълна себестойност - 8 хил. лв.
- Заводска себестойност - 3.3 хил. лв.
- Ел. табла - 21 бр.
- Пълна себестойност - 28.3 хил. лв.
- Заводска себестойност - 1.6 хил. лв.

- Конзолни кутии - 4.4 хил. лв.
Общо, произведената продукция за деветмесечието, заедно с конзолните кутии, възлиза на 438,4 хил.
лв.
Складовите наличности не са големи и не надхвърлят стойността от 32 хил. лв. за старата серия и за
влагозащитената. За серия "Елеганс" складовите наличности са за около 25 000 лв.
Задълженията към Републиканския бюджет и доставчиците имат текущ характер, като стойностите са
минимални. Максималното просрочие към доставчиците само в инцидентни случай е до 2 месеца.
Задълженията към работници и служители за заплати е 2 месеца.
Списъчният състав наброява 48 човека, в това число 17 лица със зрителни увреждания и 4 лица
инвалидизирани по общо заболяване.
На база на изложените счетоводни данни може да се направи изводът, че предприятието няма
просрочени задължения към момента и може да продължи дейността си без опасения от увеличаване
на задлъжнялостта за бъдещ период.
В докладната записка на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново и РСО Дряново са изложени редица
опасения от страна на ръководството на предприятието, че фактурирането на стойностите по
приемо-предавателните протоколи между "Успех Техноком ССБ" Дряново и "Успех Лайт ССБ"
Сливен при заприходяването на материали, възли и детайли, готова продукция и ДМА ще утежнят
значително финансово-икономическото състояние на дружеството. За да се избегне този ефект
ръководството на холдинга предприе мерки, според които ще се пристъпи към бракуване и преоценка
на изделия със занижено качество още в "Успех Лайт ССБ" Сливен, като по този начин проблемът ще
бъде разрешен. Същото се отнася за инструменталната екипировка и дълготрайните активи. Фактури
до момента не са издавани и би могло тези факти да имат единствено косвено влияние върху
финансовия резултат. До момента са фактурирани и прихванати като задължение само 3 вида месинг,
пружини и сикофлекс на обща стойност 11 хил. лв. Прехвърленото оборудване е с нулева стойност и
засега няма да бъде въвеждано в експлоатация. Изложените по-горе обстоятелства не касаят пряко
визирания деветмесечен период от 2009 г. Те се отнасят за бъдещи периоди, но разбира се следва да се
имат предвид.
Към момента са направени известни разходи за сметка на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново във
връзка с транспортирането, окомплектоването, складирането и опазването на изделията между "Успех
Техноком ССБ" ЕООД Дряново и "Успех Лайт ССБ" Сливен. Те действително оказват влияние в
отрицателна посока на финансовия резултат. Тези резултати трябва да се отчетат, но като се вземе
предвид техния произход за тях няма да се търси отговорност, тъй като това са необходими разходи,
които не могат да бъдат избегнати при прехвърляне на производство от едно място на друго.
За съжаление, географското местоположение на предприятието не е атрактивно, а също и
икономическата ситуация в град Дряново не позволява високи приходи от наеми, които да
компенсират частично загубата от производствена дейност, подобно на другите дружества от
системата на холдинга.
В заключение може да се подчертае, че ще бъдат използувани резерви от следните направления за
оптимизиране на разходната финансова част на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново:
- Отстъпки при реализацията на продукцията до 30%, което ще доведе до увеличаване на продажбите
през активния сезон.
- Съвместяване на длъжности от охраната на дружеството с длъжности от производствената дейност.
- Намаляването на част от персонала и използването на почасова заетост е за съжаление непопулярна,
но необходима мярка в сегашната ситуация, доколкото не се нарушава съотношението на лица с
увреждания към средносписъчния състав.
- По-активно търсене на наемодатели за свободните площи също би било приход от съществено
значение.
Веселин Мирчев изрази убедеността си, че предприятието към момента е жизнеспособно и не е
целесъобразно да бъде прекратявана дейността му по какъвто и да е начин.
Г-н Габровски - управител на предприятието в Дряново, отговори на въпроси на членовете на
управителния съвет. Той поясни, че разходите, извършени по прехвърлянето на дълготрайни
материални активи от сливенското предприятие, не са взети предвид и оказват влияние върху

формирания за деветмесечието финансов резултат на предприятието. На въпроса дали е изпълнено
решението на Общото събрание за превеждане на дължимите от холдинга суми на дряновското
предприятие Габровски отговори, че все още остават дължими 150 000 лв. Според него предприятието
може да оцелее поне още една година. Към настоящия момент предприятието е слязло под допустимия
минимум на продажбите. Той отново повтори становището си, че прехвърлянето на активи от Сливен
по никакъв начин не бива да се отразят на финансовия резултат на Дряново.
Управителният съвет прие информацията за състоянието и перспективите на двете предприятия и
изрази подкрепата си за направените предложения за оптимизиране на дейността им и задържане
развитието на негативните процеси.
По точка втора членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от Веселин Мирчев,
управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД относно прекратяване на подписания договор между
"Успех ССБ Холдинг" ЕООД и фирма "CAPITAL ONE BENNET NORTH AMERICA" Ltd,
представлявана от г-н Генадий Ходжаев.
Става дума за комисионен договор по силата на който г-н Ходжаев се ангажира срещу определено
комисионно възнаграждение да реализира на румънския пазар изделия на нашето предприятие. В
докладната записка на г-н Мирчев се привеждат следните данни:
Чрез представителството в Румъния през 2009 г. са реализирани 4 943 000 бр. капачки "Туист офф", на
стойност 150 710 евро /294 638 лева/ и въздушни и маслени филтри на стойност 76 178 евро /148 987
лева/, в т.ч. за румънските железници – фирма ЧФР – 71 633 евро. Видно от данните по-горе общата
реализирана продукция на холдинга на румънския пазар чрез представителя ни там г-н Ходжаев
възлиза на 226 878 евро /443 728 лева/, което е с 8.36% по-малко от обема на реализираните стоки през
2008 г., който възлизаше на 247 587 евро /484 230 лева/.
Според управителя на холдинга В. Мирчев и управителите на предприятията в София и Плевен, които
директно работят с представителя ни в Румъния, прекратяването на договора с г-н Генадий Ходжаев в
настоящия момент би било нецелесъобразно.
На базата на получената информация и обменените мнения УС взе решение да продължи договора с
г-н Ходжаев като управителите на двете предприятия сами договарят условията и цените за реализация
на техните изделия и представят договорите на вниманието на управителния съвет.
3-а точка от дневния ред. Обсъждане на предложение за партньорство с "Булметал" ООД и "Каппрес"
ЕТ.
Управителният съвет реши да бъдат проведени преговори с двете фирми с цел създаване на съвместно
търговско дружество. Комисия в състав Васил Долапчиев – председател на ССБ, Веселин Мирчев управител на холдинга, Павлин Ангелов - управител на предприятието в Плевен и Емил Узунов представител на контролния съвет да участва в разработването на учредителен договор. При постигане
на споразумение проектът на договора да бъде внесен за разглеждане в управителния съвет.
4-а точка. Становище на КС на ССБ свързано с обсъдени проблеми на заседанието от 22-и януари 2010
г.
По тази точка се проведе много разгорещена и не особено съдържателна дискусия, след която
управителният съвет реши:
Управителният съвет приема информацията представена в становището на контролния съвет.
Управителният съвет не приема направеното в материала на контролния съвет предложение за
нуждите на дейността на контролния съвет в щата на ССБ да се назначи ревизор и препоръча на КС да
ползва услугите на външни експерти.
Не приема предложението на контролния съвет за смяна на фирмата, която трябва да извърши
количествено-стойностен анализ на ремонтните работи в рехабилитационната база на ССБ в Дряново и
възложи на председателя на ССБ да поднови договора с фирмата "България драй къмпани".
По следващата точка от дневния ред председателят на ССБ г-н Долапчиев информира членовете на
управителния съвет за предстоящото откриване на дневен рехабилитационен център в София.
Членовете на управителния съвет единодушно приеха да се предостави за срок от десет години на
Столична община, за нуждите на рехабилитационния център, къща собственост на Съюза на слепите,
находяща се на ул. "Цар Симеон" № 110, без мазетата.
С цел облекчаване на достъпа до информация на членовете на Съюза на слепите управителният съвет
реши да отпадне заплащания досега от тях членски внос за ползване на фонобиблиотеките. В този

смисъл следва да бъдат направени съответните промени в наредбата за фонобиблиотеките.
На базата на представени оферти от трите мобилни оператора управителният съвет взе решение да се
проведат преговори с представителите на фирмата "Виваком", която е представила най-изгодната
оферта. Предвижда се при успешно финализиране на преговорите да се сключи договор за
преференциални условия за достъп до предлаганите от компанията комуникационни услуги.
Преференциалните условия ще се предоставят на желаещите съюзни членове като физически лица и на
структурите на ССБ.
След това управителният съвет прие информацията за проведените през миналата година отчетни
събрания на териториалните съюзни организации.
И както обикновено в края на заседанието управителният съвет разгледа предложенията и реши да
удостои със съюзни отличия във връзка с навършване на кръгли годишнини Станчо Димитров Добрев
от Варна – златна значка, и Анка Пеева Таскова от Пловдив – медал за особени заслуги, след което
заседанието беше закрито.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ДЕТСКА СТРАНИЧКА Гатанки

Кръгла къща на поляна,

на един дирек подпряна.
/Гъбата/
Той пазач е същи,
пази вили, къщи.

Там стои си нощ и ден
на вратата окачен.
/Катинарът/
По поле реди

черните бразди.
/Тракторът/
Не е живо,
не се ражда.
Като викна

се обажда.
/Ехото/

Желязно, пъргаво момче,
врата отваря ни с краче.
/Ключът/

Шапка, пухкава и бяла,
на високо излетяла
и от нея след минути пръснаха се парашути.
/Глухарчето/
Тунел копае под земята
и не познава светлината.
/Къртицата/
В овощната градина

някой пише на машина.
Учи се на машинопис
и кората му е лист.
/Кълвачът/
Гониш ли я, не се стига,
не се хваща, ни повдига,
не говори, не обижда,
тяло няма, а се вижда!
/Сянката/

От овощната градина
сбира сладка медовина.
Тази пъргава мушица
е работната...
/Пчелица/
Великан е лаком и чевръст,
лапа пясък, камъни и прьст.
/Багерът/

Дълговрата, бързохода,
като ходи, все трепери.
Тя разхожда се по пода,
гълта всичко що намери.
/Прахосмукачката/

Няма мелници в небето,
а брашно покри полето!
/Снегът/
Лежи си над реката нощ и ден,

за два скалисти бряга заловен.
/Мостът/
Васил ГЬОШЕВ,
Кюстендил

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ИНВАЛИДИТЕ "НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС" Европейският
парламент продължава да защитава правата на хората с увреждания

29-и януари 2010 година. Обновената смесена група на Европейския парламент за хората с увреждания
и Европейският форум на инвалидите отпразнуваха Новата година в Брюксел, като интереса към
събитието беше много голям. Новият председател на смесената група за първи път е човек с

увреждане, който съвместно с председателя на движението на хората с увреждания представиха пред
стотина активисти и 20 евродепутати от различни политически групи и националности Пакт за хората
с увреждания.
"Един исторически ден за хората с увреждания"
Смесената група на хората с увреждания е неформална група от членове на Европейския парламент
(депутати) от всички националности и повечето политически групи, които се интересуват от политика
за насърчаване на хората с увреждания в работата им в европейски и национален контекст. Смесената
група е една от най-старите междинни групи - тя е създадена през 1980 година. Понастоящем се състои
от около 100 депутати. През декември 2009 г. смесената група на Европейския парламент избра г-н
Адам Koсa (Унгария, ЕНП) за свой председател. На коктейла Пал Шмит, заместник-председател на
Европейския парламент, приветства своя унгарски колега и изрази подкрепата си за движението на
хората с увреждания. Янис Вардакастанис, председател на ЕФИ, заяви: "Днес е исторически ден за 65
милиона души с увреждания. Днес за първи път в историята на смесената група мотото "Нищо за нас
без нас", призоваващо за пълноценно участие на хората с увреждания във всички политики, се
превръща в реалност."
Адам Koсa призна: "Имам една мечта, в крайна сметка, че хората с увреждания ще могат да взимат
решения сами за себе си. Цялостното ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания, както и приемането на Пакта за хората с увреждания от страните членки на ЕС са
необходимите стъпки за постигането на тази мечта, която споделям с 65 милиона души с увреждания в
Европа".
Активното участие на хората с увреждания в текущото разработване на политика за хората с
увреждания през следващото десетилетие е от съществено значение. Ако принципът на пълно участие
бъде приложен на практика, Пактът за хората с увреждания, предложен от ЕФИ ще допринесе за
развитието на истински приемащи общества, в които се изслушват всички гласове и хората с
увреждания могат да допринасят за изграждането на един по-добър свят за всички.
Превод от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯН
За повече информация: www.disabilitypact.eu

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

"Благодарим ви, мили хора!"
На 12.01.2010 г. в клуб "Детелина" се проведе мило тържество. Гости на добруджанските сляпо-глухи
бяха Димитър Парапанов - председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България и
Светлозар Парапанов - координатор.
Председателят бе дошъл специално в Добрич да награди организацията ни, понеже е на първо място в
страната по всички показатели. Предметни награди получиха и изявилите се спортисти и самодейци на
Националния празник в Пловдив, проведен през месец август 2009 г.
Приятно ни изненадаха и приятелите ни от "Лайънсклуб" с компютърна конфигурация за незрящи
хора.
Благодарим ви от сърце мили хора! С вашия жест стоплихте нашите сърца. Това е поредното
доказателство, че не сме забравени.
Калинка КОВАЧЕВА
Реализиране на една мечта

Една от поредните идеи и мечти на НПО "ХобиСклуб" е вече реалност. На 2-и февруари 2010 г. с
голям ентусиазъм бе открит кабинет за трудова терапия на хора с увреждания към "ХобиСклуб".
Символично лентата преряза наш стар приятел – психоложката и художничката Мая Златева.
Според годишния план на кабинета по трудова терапия за месец февруари е заложена изработка на
различни видове мартеници. Нашите работни пчелички, членове на организацията, Сашка Желева,
Пенка Маринова, Стоянка Дякова, Димитричка Дамаскинова, Мима Русева, Стоянка Николова,
Магдалена Петкова донесоха материали и за кратко време сътвориха първите модели мартенички.
Идеята зарази и подтикна в изработката им да се включат и други членове на клуба.
Неоспорима е ползата от този вид терапия за хората с увреждания и както те сами казват: "Тук се
чувстваме уютно, полезни за себе си и за другите".
Познавайки дълбоката човешка душевност, сме съпричастни с трагедията в Хаити. Първите 50
мартеници, които изработихме в кабинета по трудова терапия, желаем да изпратим на децата в Хаити с
послание за любов и здраве в оцеляването им. Нека те са червено-белият цвят на надеждата!
УС на НПО "ХобиСклуб" Добрич

Велики Преслав

Бебетата "проплакаха" на Бабинден в клубовете
Клубът на хората със зрителни увреждания във Велики Преслав, заедно със местни самодейци от
читалище "Развитие" и Клубът на пенсионера спретнаха неописуем празник за Бабинден. Автентични
и осъвременени варианти на бабуване веселиха гостите на тържеството, което по неписан закон е само
за жени. 80-годишната Пенка Братоева беше бабата, която окъпаха за здраве и дариха с кърпа и калъп
сапун, а преоблечената като поп Донка Митева благослови родилката и помагачките, сред които и
отговорничката на градската клубна организация на слепите Радка Герова.

Изпълнението на ритуала прикадяване обясни на преславски диалект как по-лесно "да хващат"
булките, а финалното "вързано" хоро онагледи как според местния фолклор идва облекчението на
"трудните" жени след 9-месечното носене.
Росица СТАЙКОВА

Русе

Уважаема редакция на списание Зари!
Макар времето в края на януари да е снежно и студено, щом четем сп. "Зари" в душите ни става топло.
Затова сме благодарни на редакционния колектив на списание "Зари" за добре оформеното и интересно
списание.
По случай наближаващия празник св. Валентин и Трифон Зарезан на екипа и на близките Ви
пожелавам здраве, любовта в сърцата Ви никога да не угасва, а броят на читателите на сп. "Зари" да
нараства.
Изпращам Ви нещо кратичко, което, ако го харесате и поместите, вярвам, че ще зарадваме читателите.
МАЛКИ ИСТОРИИ ЗА ГОЛЕМИ ИСТИНИ
Среща
В последния ден на старата година най-голямо оживление имаше в магазините за хранителни стоки.
Пред един такъв магазин в квартала се срещат двама - единият с пълна чанта, а другият, упътил се към
магазина.
- Как е, съседе, напазарува ли за Новата година?
- Всичко, което ми поръчаха съм купил. Даже за новогодишната наздравица съм взел бутилка
шампанско.

- Ние пък ще си пием хотанско - рекъл другият.
- Аз не съм чувал, нито съм виждал такова вино.
- Как ще го видиш, аз съм от Хотанца. Там все още има лозя. Копачите са малко, но пиячите наспорил
ги Господ.
Двамата се засмяха, пожелаха си всичко хубаво през Новата година и продължиха да изпълняват
поръчките на своите половинки.
Отговор
Мъж на средна възраст останал без работа, но и нямал мерак да я търси. Надявал се само на помощите,
които му давали за двете му деца. Една вечер, от дума на дума, баща му рекъл:
Виж, сине, потърси си работа. Децата ти ще тръгнат гладни, боси и голи.
Тате, - отговорил синът, - ти не бери грижа за моите деца. Гледай твоите деца да имат - за моите аз ще
се грижа.
Анкета
Екип от многотиражен вестник получил задача да направи анкета в някое село, от която да се разбере
дали селяните се интересуват от политика. Чест се паднала на наше село. Пристигат господата
анкетьори в центъра на селото и се отправят към селската кръчма. Там, около няколко маси, десетина
нашенци начело с Генчо Политиката горещо разсъждавали върху политическия живот. Гостите се
поздравили със селяните, а те, като разбрали за какво са дошли анкетьорите, им отредили място на
централната маса.
На въпроса дали има разлика между сегашните и предишните избори, Генчо Политиката им казал:
- Тогава гласувахме за един, а сегашните, като ги изберем, не знаем за кого сме гласували.
- Да, ама поне имаме избор - контрирали гостите.
Генчо отвърнал:
- Господа, разрешете ми да не се съглася с вас. Уж имаме избор, а влиза, който е първи в листата. Него
наричат водач, а другите сякаш са стадо. Сутрин, когато излизат овцете на паша, виждаме, че овенът
не е водач, а ходи от овца на овца. Водач се оказа друго животно, ала пък то най-силно реве.
Всички се засмяли и си обещали до нови срещи.
Радостни
Малкият, но доста палав Радко прекарвал ваканцията при баба и дядо на село. Към края на ваканцията
ударил направо през лехите и викнал на дядо си, който работел нещо в градината:
- Дядо, да знаеш колко съм радостен! Майка се обади, че вече е време да се прибирам.
- Добре, добре, дядовото и аз много се радвам! - бил отговорът.
Разговор
При приключване на семейния скандал мъжът казал:
- Къде ли ми беше главата, преди да се оженя?
- Как къде - отвърнала жена му - на моите колена.

ЛЮБОПИТНО Слепият музикант

На три годинки родителите му подариха един малък синтезатор - по-скоро като играчка. Кой можеше
да предположи, че, натискайки клавишите, детето ще открие за себе си цял един свят - света на
музиката... Без да вижда нотите, сляпото от рождение момче сътвори чудеса... Изминаха 12 години, и
ето че в края на януари слепият вундеркинд-пианист от Сибир Александър Рижиков ще представлява

Русия на 11-ия Международен музикален фестивал за млади изпълнители "Кристална магнолия" в
Лос-Анжелос.
А преди това на фестивала "Кристална магнолия" в Сочи 15-годишният музикант получи голямата
награда на прегледа в две номинации - "инструментално изпълнителство" и "автор и изпълнител на
собствени творби". Неговото свирене направи огромно впечатление и на най-строгите критици и
слушатели. И въпреки че младежът не може да види зрителите, възхитени от неговото майсторство,
той е вдъхновен и от сцената, и от признанието на връстниците си:
- Когато спечелих голямата награда, те много се радваха за мен, стискаха ми ръка. Много бих искал
още веднъж да свиря на този фестивал или на някой друг. И ето, че сега тръгвам за Америка.
Интересно е, че да свири на пиано Саша се научи сам. Само му показаха няколко простички мелодии, а
скоро той леко подбираше музика от анимационни филми, рекламни ролки, телевизионни програми.
Когато момчето учеше в град Бийск в корекционно училище - интернат за деца с увредено зрение,
невероятно му провървя с учителката по музика Людмила Тюкалова. Тя видя, че момчето е много
надарено и започна да се занимава с него допълнително. "На Саша всички стандартни програми не са
му интересни. Той винаги изказва онова, което става в главата му. Например, свирейки нечие
произведение, той може, без много да мисли, да каже "А тук би било добре да се добави флейта, тук цигулка, тук - тромбон". Изслушал няколко пъти симфония, той може да възпроизведе цялата
оркестрова партитура на пианото. Това е феноменално дете!" - си спомня учителката.

Мечта на младия музикант е да се запознае със световни знаменитости и да пее със солиста на
германската група "Tokio Hotel" Бил Каулиц, който, както смята той, има красив и ярък глас. На Саша
изобщо му харесва съчетанието на музиката и човешкия глас и затова иска да съчинява песни.
Междувременно уникалният алтайски младеж вече бе забелязан от известния руски композитор Игор
Крутой, който изрази пожелание в близко бъдеще да се занимава лично с него. Заедно с поп-звездата
Дмитрий Маликов той покани младия пианист в новия си проект. А засега на Александър Рижиков му
предстои да свири в Лос-Анжелос творби на Бах, Бетовен, Лист и собствени съчинения. "Винаги се
вълнувам, когато свиря класика - признава той, - а свои творби - не".
Веднага след "Кристална магнолия" в САЩ го чакат в Киев - за участие в проекта "Република Kids". И
това е само началото - интересът към надареното дете му обещава още много ярки събития през 2010
година.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ. Права и
задължения на здравноосигурените пациенти през 2010 г.

Във връзка с промените в Закона за здравно осигуряване, Национален рамков договор 2010 и
преструктурирането на болничната помощ ви изпращаме информация за основните промени в достъпа
до медицинска помощ, които засягат пациентите.
Здравноосигурителни вноски
Право на медицинска помощ, частично или напълно покривана от здравната каса, имат пациентите с
редовни здравни вноски. Размерът на здравната вноска през 2010 г. е 8%. Тя се поделя между
работодател и работник в отношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери,
социално слаби и други групи хора. Самоосигуряващите се лица плащат здравна вноска поне върху
половината от минималния осигурителен доход за 2010 г, който е 420 лв. Максималният доход, върху
който се плаща здравна вноска е 2000 лв. Самоосигуряващите се лица са длъжни да се осигуряват до
10-о число на следващия месец. Освен това извършват годишно изравняване на осигурителния си
доход съгласно данните от данъчната декларация.
Българите, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през годината, могат да не заплащат здравни
вноски след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите. Те възвръщат
здравноосигурителните си права след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват
или след еднократно заплащане на 12 здравни вноски върху минималния осигурителен доход от 420
лв.
Правата на хората, които са длъжни сами да се осигуряват се прекъсват, когато не са внесли повече от
три вноски за 36 месеца. Тогава те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Правата
им се връщат, след като платят всички вноски, които дължат през последните 36 месеца до месеца,
когато желаят да получат медицинска помощ. Когато задължението за внасяне на осигурителните
вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва
услугите на здравната каса. Човек може да загуби осигурителните си права за един месец и ако не се е
явил на годишния профилактичен преглед, който е регламентирани в НРД.
Работодател, който не заплаща вноските за работниците си се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв. за
физически лица или имуществена санкция за еднолични търговци и юридическите лица от 4000 да
8000 лв. За повторно нарушение глобата е от 4000 до 8000 лв., а имуществената санкция е от 10 000 до
15 000 лв. Самоосигуряващите се, които не са платили здравните си вноски за срок по-дълъг от три
месеца, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв.
До 1 март тази година самоосигуряващите се, които не са с редовни здравни вноски няма да бъдат
глобявани при внасянето им. Хората, които не са изпълнили задължението си да подават декларация
по чл. 40, ал. 5, т. 2, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1000
до 3000 лв.
Потребителска такса
При всяко посещение при личния си лекар, специалист или зъболекар здравноосигурените лица
заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната или 2.40 лв.
Таксата за болничен престой през 2010 г. е в размер 2% от минималната работна заплата за страната
или 4.80 лв. Ако се налага лечение в болница повече от 10 дни за една година, не се заплаща
потребителска такса за престоя след десетия ден. Жените навършили 60 години и мъжете над 62
години плащат за всяко посещение при лекаря или зъболекаря 1 лев. От потребителска такса са
освободени децата до 18 години, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби,
ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, хора с увреждания и
други. Списъците с всички категории, които са освободени от потребителска такса, трябва да бъдат
обявени на видно място пред кабинетите на лекарите, специалистите и зъболекарите. Лекарят,
зъболекарят или здравното заведение издават на пациента документ за платените като потребителска
такса суми.
За медико-диагностични изследвания в лаборатория пациентите плащат потребителска такса от 2.40
лв. или цена, която определя съответният изпълнител. Тази сума обаче не може да бъде по-висока от 2
лева за едно посещение, независимо от броя на направените изследвания. В случай, че

здравноосигуреното лице плаща тази цена за изследвания то не дължи потребителска такса от 2.40 лв.
От плащане за изследвания се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и
юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи.
Болнична помощ
През 2010 г. всяка болница, която иска да сключи договор с НЗОК, трябва да осигурява 24 часа в
денонощието възможност за прием при спешни състояния. За сключване на договор ще се изисква
наличието на лекари по съответните специалности на основен трудов договор в болницата. Лечебните
заведения за болнична помощ трябва да разполагат и с необходимата апаратура, както и да имат
клинична лаборатория. Тези изисквания се въвеждат, за да се гарантира качествена медицинска помощ
за хората. Болниците, които не отговарят на всички тях няма да могат да сключат договор със
здравната каса за съответните медицински дейности. Това обаче няма да затрудни достъпа на
пациентите до нужната медицинска помощ и до болница. Навсякъде ще продължат да съществуват
центровете за извънболнична помощ, каквито са ДКЦ-тата, медицинските центрове, както и филиалите
на Спешна помощ. Освен това е създаден ясен ред за достъп до нужната клиника или отделение,
където може да се окаже качествено лечение на хората.
Как да стигнем до болница
Всеки пациент, който почувства неразположение трябва да посети личния си лекар, а ако смята, че
проблемът е сериозен може да потърси директно Спешна помощ. В първия случай лекарят ще го
прегледа и ще прецени дали има нужда от лечение в болница. Ако смята, че е така той ще му даде
съответното направление. То важи 30 дни. Личният лекар ще разполага с информация в кои болници
може да се окаже нужната медицинска помощ и ще информира пациента къде може да се лекува. Ако
пациентът има нужда от незабавна помощ, а най-близката болница няма капацитета да осигури
нужните медицински грижи, Спешният център ще го откара безплатно до най-близката клиника, в
която може да се извърши лечението. Ако пациентът не е спешен, той сам ще трябва да се придвижи
до болницата, в която иска да се лекува. За спешни състояния се смятат всички, които застрашават
живота на човек или могат да доведат до съществено увреждане. Такива са инфаркти, инсулти,
отравяния, травми, изгаряния. Ако човек директно е потърсил Спешна помощ и се окаже, че има
нужда от незабавна помощ, тя ще е длъжна да му окаже медицински грижи и при нужда да го закара до
най-близката болница, където може да получи нужното лечение.
Освен от личните си лекари пациентите ще могат да получават информация кои болници по какви
специалности работят със здравната каса от районните здравни каси, от регионалните центрове по
здравеопазване, болниците, както и на горещия телефон на НЗОК – 080014800.
Какво плащаме в болница
През тази година всеки здравноосигурен пациент ще е длъжен да плаща потребителската такса от 2%
върху минималната работна заплата от 240 лв. Това прави по 4.80 лв. на ден. Тази такса се дължи само
през първите десет дни от престоя в болница, след това тя е 0 лв. От таксата са освободени деца до 18
години, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и
военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, хора с увреждания и други. Тази информация
заедно със списък с консумативите и дейностите, които не покрива НЗОК трябва да бъде обявена на
достъпно място във всяка болница. Целта на този списък е всеки човек да знае точно за какво може да
му се искат пари при лечението и така да се ограничат нерегламентираните плащания в системата. При
постъпване и изписване от лечебното заведение всеки пациент ще може да получи информация за вида
и обхвата на оказаното лечение, както и финансова информация за вида и размера на заплатените при
престоя му в болницата медицински дейности (извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване).

Как да стигнем до специалист
Достъпът до специалист и през тази година ще става чрез личните лекари. По тяхна преценка хората
ще получават съответните направления, с които могат да отидат при специалист в рамките на месец.
Прегледът се покрива от здравната каса, но пациентът дължи потребителска такса от 2.40 лв. и при
специалиста. От нея са освободени децата до 18 години, хората с увреждания, военноинвалидите и
други групи.
Профилактичен преглед
Всеки здравноосигурен човек има право на един профилактичен преглед годишно. Той се извършва от
общопрактикуващия лекар и включва следните дейности: клиничен преглед за изясняване на
здравословното състояние, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта,
формиране на рискови групи и др. От 2009 г. при профилактиката на лицата над 18 години личният
лекар назначава и изследване на холестерол, триглицериди и HDL-холестерол, с оглед определяне на
риска от сърдечно-съдови заболявания. При наличие на определени рискови фактори се назначава и
изследване на кръвна захар на гладно. Изследванията се извършват в сертифицирани
медико-диагностични лаборатории, сключили договор с НЗОК. При съмнение за риск от развитие на
захарен диабет, инфаркт, инсулт, сърдечносъдови и злокачествени заболявания, личният лекар може да
назначава и консултации с лекар по профила на заболяването.
При проследяване на възникнало вече заболяване, при съмнения за рак на млечната жлеза или на
простатата, както и при усложнения от диабета, личният лекар има право да назначава някои
високоспециализирани изследвания: мамография на млечна жлеза; PSA - при мъжете (във връзка със
заболявания на простатната жлеза); изследване на хормони на щитовидната жлеза; изследване за
микроалбуминурия за проследяване на захарен диабет.
От тази година, ако не направят профилактичния си преглед, пациентите ще загубят
здравноосигурителните си права за един месец през следващата. Освен това могат да бъдат глобени от
50 до 100 лв. (при повторно неявяване – от 100 до 200 лв.). На санкция подлежат и родители /
настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации за децата си.
Правомощия да налагат тези санкции имат Районните центрове по здравеопазване – поделения на
Министерството на здравеопазването.
На какво имат право децата и бременните
Профилактичните дейности при децата до 18-годишна възраст се изпълняват според Програмата
„Детско здравеопазване”. Тя включва различни прегледи, изследвания и имунизации. Наблюдението се
провежда от личния лекар на детето, а когато той не е педиатър, родителите имат право да изберат
специалист по детски болести. Имунизациите се извършват само от личния лекар според
Имунизационния календар на Република България. Досега в него бяха включени 9 вида ваксини, от
април 2010 г в него влизат и две нови имунизации: против пневмококови инфекции и комбинирана
петвалентна ваксина (срещу полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В).
Тя е по-пречистена и намалява риска от усложнения.
За първи път през 2010 децата до 18-години ще имат неограничен достъп до детски профилни
специалисти. Досега възрастовата граница беше до 14-годишна възраст. Неограниченият достъп
означава, че личният лекар не може да откаже даването на направление. Децата до 18 години не
дължат и потребителска такса за преглед при лекар или за престой в болница.
Програмата "Майчино здравеопазване" на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на
бременността. При нормална бременност наблюдението се провежда от личния лекар или от
специалист по акушерство и гинекология - по избор на бременната. При рискова бременност програма
"Майчино здравеопазване" се изпълнява задължително от специалист - акушер-гинеколог.
Диспансерно наблюдение за хронично болни

Обемът на изследванията и броят на посещенията при диспансерното наблюдение за хронично болни
хора зависи от тяхното състояние. За първи път през 2010 г. пациентите със сърдечни и съдови
имплантанти и трансплантанти подлежат на диспансерно наблюдение от кардиолог, детски кардиолог
или от съдов хирург. Досега такива пациенти се консултираха със специалист по общия ред. Освен
това е достатъчно само едно направление от личния лекар към съответния специалист, за да може до
края на живота си пациентът да бъде наблюдаван от него. Това се отнася както за децата, така и за
възрастните.
Предвидени са също така и извършването на ехокардиография, доплерова сонография,
холтер-мониториране на деца и възрастни освен прегледа при специалист. Когато е необходимо, ще се
извършват и други специализирани дейности и изследвания.
Дентална помощ
Хората с непрекъснати осигуровки могат да се лекуват по избор при всеки зъболекар, сключил договор
с НЗОК. За всяка от денталните дейности, заплащани от НЗОК, напълно или частично, човек може да
избере един и същ, или различен зъболекар. При посещение при зъболекаря пациентът трябва да носи
здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности. При всяко посещение
при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна
заплата за страната или 2,40 лв. Потребителската такса за лицата, навършили 60 години - за жените и
63 години – за мъжете, е в размер на 1.00 лв. Не заплащат потребителска такса децата под 18 години и
освободените групи. Децата и младежите до 18 години имат право на обстоен дентален преглед със
снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на
постоянен зъб. Здравноосигурените лица над 18 години имат право на обстоен дентален преглед със
снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. За бременните се предлага и допълнителен обстоен
дентален преглед със снемане на зъбен статус. Тъй като в повечето случаи дейностите, извършени от
зъболекаря, не са напълно заплатени от НЗОК, пациентът следва да доплати необходимата сума (виж
таблицата):
Вид дейности
1. Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист
Код: 101
Обща договорена стойност: 8,24
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 6,44
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: 6,44
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: 1,80
- над 18: 1,80
2. Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за
бременни
Код: 103
Обща договорена стойност: 8,24
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 6,44
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: 6,44
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: 1,80
- над 18: 1,80
3. Обтурация с амалгама или химичен композит
Код: 301
Обща договорена стойност: 25,13
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 25,13

Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: 21,13
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: не заплаща
- над 18: 4,00
4. Екстракция на временен зъб с анестезия
Код: 508
Обща договорена стойност: 11,98
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 11,98
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: не
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: не заплаща
- над 18: 5. Екстракция на постоянен зъб с анестезия
Код: 509
Обща договорена стойност: 25,13
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 25,13
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: 21,13
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: не заплаща
- над 18: 4,00
6. Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
Код: 332
Обща договорена стойност: 26,62
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 21,92
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: не
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: 4,70
- над 18: 7. Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Код: 333
Обща договорена стойност: 81,23
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години: 68,93
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години: не
Стойност заплащана от пациента:
- до 18: 12,30
- над 18: НЗОК заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети за лицата, настанени в домове за
медико-социални услуги; децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна
възраст; лицата, задържани под стража.
НЗОК заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети и за здравноосигурени лица до
18-годишна възраст с психични заболявания. Лечебният процес при тях се осъществява под обща
анестезия и няма ограничения за обема.

ОФТАЛМОЛОГИЯ Какво представлява конюнктивитът?

Конюнктивитът е възпаление на конюнктивата, мембраната на вътрешната част на очните клепачи и
мембраната, покриваща бялата част на окото. Конюнктивните мембрани реагират на широк спектър от
бактерии, вируси, алергени и други дразнители. Вирусната и бактериалната форма на конюнктивит са
често срещано болестно състояние в ранна детска възраст. Конюнктивитът е известен още с имената
розово и червено око.
Вирусен конюнктивит
Вирусната инфекция е водеща причина за зачервяване и възпаление на окото. Инфекцията може да
бъде предизвикана от различни вируси. Симптомите на вирусния конюнктивит се изразяват в секреция
от окото на течност, без специфичен цвят. Много често конюнктивитът е придружен и от симптоми
характерни за настинката, например синузит или хрема. Очните клепачи могат да се подуят. Понякога
взирането в ярка светлина е болезнено. Въпреки че лечението на тази форма на конюнктивит не
изисква прилагане на антибиотици, препоръчително е да се направи консултация със специалист, тъй
като понякога симптомите на заболяването могат да бъдат асоциирани с тези, които характеризират
инфекцията на роговицата на окото. Вирусният конюнктивит е силно заразен. Може да бъде излекуван
в рамките на 7-10 дена след появата на симптомите.
Бактериален конюнктивит
Бактериите, които най-често предизвикват конюнктивит са стафилококи, пневмококи и стрептококи.
Симптомите на бактериалния конюнктивит са:
- болка в очите
- подуване на очите
- зачервяване на очите
- отделяне на жълтеникав или зеленикав на цвят секрет от очите
При бактериален конюнктивит по време на сън се акумулира очен секрет. След събуждане пациентът
не може да отвори очите си, защото те са запечатани от засъхналия по тях секрет. Бактериалният
конюнктивит се лекува чрез периодично промиване на очите с топъл компрес и изисква прилагането
на антибиотични капки или мехлем, по лекарско предписание.
Инфекциозните форми на конюнктивит са изключително заразни и се предават след директен контакт
със засегнатия от болестта пациент. Ако вие или детето ви страдате от инфекциозен конюнктивит,
избягвайте докосването на кожата около очите и често мийте ръцете си, особено след прилагане на
лекарство. Никога не ползвайте общи хавлии или кърпички. Изхвърляйте салфетките непосредствено
след употребата им. Дезинфекцирайте всички повърхности, с които сте имали контакт – плотове,
мивки, дръжки на врати. Така ще избегнете евентуалното разпространение на инфекцията

Херпесните вируси и очите
Повечето хора с изненада разбират, че съществуват два вида херпесни вируси, първият причинява
студени язви, а вторият варицела, които могат да доведат до сериозни очни проблеми.
Тези два вируса не са идентични с онзи, който причинява генитален херпес, и очният херпес не е
предавана по полов път болест.
Единият от вирусите, които причинява очен херпес, се нарича варицела-зостер. Освен очен херпес, той
предизвиква и появата на варицела и херпес зостер – заболяване, което поразява нервната система.
В случай че този вирус засегне окото, състоянието се нарича херпес зостер офталмикус.
Другият вирус, който причинява очен херпес се нарича херпес симплекс тип 1. Херпес симплекс тип 1
е същият вирус, който води до появата на студени язви по устните и устата. Когато този вирус засегне
окото, той предизвиква инфекция на роговицата. Тази инфекция е известна под наименованието херпес
симплекс кератит.
Също както повечето вируси, херпес симплекс тип 1 и варицела-зостер обитават организма на голяма
част от възрастните индивиди. Вирусите от семейството на херпеса живеят в близост до нервните
окончания, без да предизвикват здравословни проблеми. Понякога обаче вирусите започват да се
размножават или да се местят от една част на тялото в друга. Това предизвиква появата на херпесно
заболяване. Най-често това се случва когато имунната система отслабне в резултат от друг
здравословен проблем у пациента.
Как се диагностицира очен херпес?
Двата типа очни херпес вируси се проявяват с различни симптоми. Единственото общо нещо, което
имат помежду си е това, че и двата са изключително болезнени, тъй като засягат директно нервните
клетки. Ако вашият лекуващ лекар изолира един или всички изброени по-долу симптоми, то тогава вие
страдате от херпес зостер офталмикус. Симптоми на херпес зостер офталмикус:
- Болка във или около едното око.
- Зачервяване, обрив или язви по повърхността на клепача и около окото, особено по челото. Понякога
обривът засяга и върха на носа.
- Зачервяване на окото.

- Оток и замъгленост на роговицата на окото.
Симптоми на херпес симплекс кератит:
- Болка в или около едното око.
- Зачервяване, обрив или язви по повърхността на клепача и около окото, особено по челото. Понякога
обривът засяга и върха на носа.
- Зачервяване на окото.
- Оток и замъгленост на роговицата на окото.
В случай на съмнение вашият лекуващ лекар може да поиска направата на специализиран тест за
доказване или отхвърляне на съмненията за очен херпес. Например по време на преглед се измерват
стойностите на налягането в очите. При диагностика в окото може да се постави и специален
оцветител, наречен флоресцин. Този оцветител блести на ултравиолетова светлина и показва дали
текущият проблем се дължи на вирус по повърхността на окото.
Как се лекува херпес зостер офталмикус?
Херпесът е вирусно заболяване, което не се влияе от антибиотична терапия. Единствените
медикаменти, които осигуряват лечение на херпесната инфекция са антивирусните лекарства. В
зависимост от сериозността на херпес зостер офталмикус и от това коя част на окото е засегната от
него, лекуващият лекар може да предпише антивирусни капки за очи, антивирусни таблетки, или и
двете едновременно. Независимо от препоръчаното лекарство, важно е то да се приема правилно,
според предписанието на специалиста.
Дори когато състоянието на окото се подобри значително, инфекцията може да се възвърне, затова не
бързайте да спирате приема на медикаментите прекалено рано. В случай че инфекцията засегне
роговицата на окото, лекарят може да препоръча прилагането на друг вид капки, наречени
кортикостероиди. Кортикостероидите помагат за налагането на контрол над симптомите на
заболяването. При някои пациенти обаче те могат да доведат до повишаване на налягането в очите.
Когато се прилага лечение с кортикостероиди, пациентът трябва да посещава своя очен лекар редовно,
за да може той да следи очното налягане.
Специалистът може да предпише и друг вид капки - за разширяване на зениците. Те помагат за
естественото протичане на очните флуиди, което от своя страна предотвратява повишаването на
очното налягане.
За съжаление очният херпес може да бъде болезнен и след първите няколко дни от началото на
терапията, дори тогава, когато подобрението е вече видимо. Това състояние изглежда обезкуражаващо,
но то не означава че терапията е обречена на неуспех. Медикаментите действат, а болката постепенно
стихва.
За лечение на херпес симплекс кератит се предписват същите капки и таблетки, с които се третира и
херпес зостер офталмикус. При този вид очно заболяване също е изключително важно да се спазва
предписаното от специалиста лечение, както и да се ходи на редовен очен преглед.

ПРОЕКТИ Нов спечелен проект заработи в услуга на слепите хора

Презентацията му се състоя в сградата на ССБ на 14 януари и протече при повишен интерес както от
страна на някои медии, така и най-вече от страна на самите незрящи, присъствали на мероприятието.
Проектът е на сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети", в
партньорство с фондация "Рехабилитация на слепи" и се финансира по оперативна програма "Развитие

на човешките ресурси".
Негов ръководител е г-н Петър Стайков, който е и председател на сдружението, а координатор – г-жа
Павлина Стефанова. Ръководен от днешните реалии и факта, че възможността на незрящия човек сам
да успее да се реализира на трудовия пазар е много по-ограничена, в сравнение с тази на виждащите
хора, г-н Петър Стайков стига до идеята за създаване на бюро по труда за лица със зрителни
увреждания, което е и основната цел на настоящия проект. За невиждащите хора днес е много трудно,
практически невъзможно не само намирането на работа, съответстваща на техните опит, умения и
образователен ценз, но и намирането на каквато и да е работа, или с други думи - тяхната реализация
на трудовия пазар е не просто трудна, но и е на границата на неосъществимото. Ето защо, създаването
на подобно предприятие и успешното реализиране на тази инициатива в огромна степен ще помогне на
много невиждащи хора в тяхната трудова реализация и същинската им интеграция в обществото.
На представянето на проекта, който стартира от месец ноември 2009 г. и първоначално ще работи 18
месеца, бяха зададени множество въпроси, отнасящи се до практическата му реализация. За това ще
стане дума в последващи публикации.

Основни цели и дейности на проект "Създаване на социално предприятие "Бюро по труда за лица със
зрителни увреждания"
Предвидените в проекта дейности имат за цел облекчаването достъпа до пазара на труда и
увеличаването на възможностите за професионална реализация на слепите и слабовиждащите от
София и Пловдив, които са в икономически активна възраст.
За постигането на тези цели се предвижда извършването на следните основни дейности:
- създаване на юридическо лице "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания" и осигуряване на
необходимите за неговата дейност материално-технически условия
- подбор на специалисти – психолози и трудови посредници
- създаване на специализирана информационна банка – база данни за кандидатите за работа от
целевата група и потенциалните работодатели

- установяване на контакти и разгласяване работата на бюрото сред заинтересованите лица
- регистрация на кандидатите, уточняване на спецификите на тяхната мотивация и равнището на
тяхната професионална подготовка
- уточняване на потребностите на кандидатите от допълнително предреализационно обучение
- осигуряване на възможности за предреализационно обучение
- намиране на подходящи работни места, установяване на контакт и работа по убеждаването на
потенциални работодатели да наемат лица със зрителни увреждания
- организиране на срещи между кандидати за работа и работодатели
- подпомагане на работодателите за адаптиране на работното място на назначения на работа кандидат
от целевата група
- подпомагане на назначеното лице и екипа, в който то ще работи, за преодоляване на първоначални
недоразумения и бързо решаване на появяващи се в процеса на адаптация конфликти между тях
- последващ мониторинг и медиация при утвърждаването на човека със зрителни увреждания на
новото работно място
- разработка и издаване на наръчници, подпомагащи професионалната реализация
- провеждане на семинари и заключителна конференция за обобщаване резултатите от работата по
проекта.
Настоящият проект се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
За контакти:
Е-mail на бюрото по труда: labourforblind@gmail.com
Интернет-страница: www.labourforblind.bg
Телефон: +359-2-943-44-89
Е-mail на Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция – приоритети":
sdrujenie.prioriteti@gmail.com
Материала подготви
Марина ПЕТКОВА

ТРЕТИ МАРТ Михаил Скобелев

Уважаеми читатели, по случай Националния ни празник, предлагаме на вашето внимание кратък очерк
за един от героите, допринесли за свободата на България.
БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Михаил Дмитриевич Скобелев е роден на 29.IX.1843 в град Санкт Петербург, Русия. Скобелев е руски
офицер, известен с участието си в завоюването на Средна Азия и в Руско-турската война (1877-1878).
Той е много популярен сред войниците си и е бил наричан "белия генерал", защото винаги е носил
бяла униформа и е яздил бял кон. Бил е един от най-изтъкнатите руски генерали. Баща му и дядо му са
също изявени руски генерали, командвали гвардията и казашката конница в походи предимно в Азия.
Майката на "белия генерал" се е казвала Олга Николаевна Скобелева. Тя също взима участие в Руско –
Турската война.
Михаил Скобелев учи в Парижки частен пансион, след което постъпва като кадет в кавалиергвардията.
Участва в потушаването на полското въстание. След което завършва Николаевската щабна академия в
родния си град и през 1868 г. е изпратен в Туркестан, където прекарва по-голямата част от службата
си. Там той участва в превземането на Хива (1874) и в похода срещу Коканд (1875), по време на който
превзема град Андижад. Произведен в чин генерал-майор, Скобелев става първия руски губернатор на
Фергана.

ФОРСИРАНЕТО НА ДУНАВ
При започване на Руско-турската освободителна война през лятото на 1877 г. великият руски генерал
Михаил Скобелев е прехвърлен на Балканите. Първият много важен етап от Руско – турската война е
преминаването на Дунав от руската армия. Форсирането на реката е било ръководено от ген. М. И.
Драгомиров. Сведенията за участието на ген. Скобелев в този първи, много важен етап на войната са
доста противоречиви. В книгата на Цонко Генов "ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 1877-1878" пише:
"На 17 юни в 10 часа Скобелев и Драгомиров, заедно с част от четвърта стрелкова бригада се качват в
лодка и преминават заедно Дунава." Докато в хрониката на професор Божидар Димитров "РУСКО –
ТУРСКАТА ВОЙНА" е записано: "По мостовете с грохот преминаваха един след друг полковете на
освободителната армия – прочее още преди построяването на мостовете прехвърлянето на войските с
подръчни, често пъти и отчаяни, средства не спира нито за миг. Генерал Скобелев дори предлага
Кавказката казашка дивизия да се прехвърли с плуване. Експериментирали 33 доброволци начело със
Скобелев, които се спуснали с конете си в Дунав. До самия бряг доплували само двама – Скобелев и
един казак. И, разбира се, командващият забранил осъществяването на идеята." Истината за
преминаването на р. Дунав от "белия генерал" е може би някъде по средата между тези две крайни
хипотези.
БИТКИТЕ ПРИ ПЛЕВЕН
На Балканите "белият генерал" командва Кавказката казашка бригада при атаките на Плевен. Преди да
бъде превзет града той е бил атакуван цели 3 пъти. Първата атака, в която белият генерал не взима
участие завършва с неуспех, като основната причина е лошото разузнаване. През следващите дни и
двете страни получават подкрепления. Скобелев пристига от Търново с Кавказката казашка бригада
вечерта на 28 юли. Във втората атака на Плевен участват 32 000 души. При това второ нападение
руският главнокомандващ изпраща пехотната дивизия на Михаил Скобелев към северния редут до
село Гривица. И тази втора атака завършва с неуспех. Руските загуби са почти 4 пъти повече. След
тези две неуспешни атаки руснаците разбират, че решаващата битка за Плевен се оказва невъзможна
без превземането на Ловеч, откъдето турците непрекъснато получавали подкрепления. Генерал
Михаил Скобелев предлага да се отреже пътя за Ловеч и след няколко самоубийствени разузнавания,
лично разработва план за превземането на града. Генерал-майор княз Имеретински утвърждава плана
на Скобелев без изменения. За атаката на Ловеч се създава специален кавалерийски отряд под
командването на белия генерал, който трябва да прикрива фланга на дивизията на ген. Мирски и да
служи за връзка с корпуса на руските части около Плевен. На Скобелев е възложено да настъпи към
Ловеч и после да се присъедини с частите си под Плевен. В началото на третата атака вземат участие
83 000 бойци, но руснаците продължават да изпращат подкрепления и скоро Руската армия достига
100 000 души, ръководени лично от княз Николай Николаевич. На 3 септември Скобелев превзема
Ловеч, контролиращ снабдяването на османските сили от юг, и се присъединява със своите части към
Плевен, като последен резерв. На 11 септември руснаците предприемат ново мащабно нападение на
града, като този път то е значително по-успешно от първите две. Този път белият генерал превзема
редута от южната страна, като по бреме на битката неговите войски са били подложени на кръстосан
огън от три страни. През деня Скобелев посетил редута три или четири пъти – окуражавал войниците
си, говорил им, че скоро ще дойде помощ, че Плевен ще бъде овладян, че победата е последният
решителен удар, които ще се нанесе за благото на родината. Непосредствено след тази битка Макгахан
срещнал ген. Скобелев и писал: "Той беше в страхотно състояние на възбуда и ярост. Униформата му
беше покрита с кал, сабята строшена, орденът му "Св. Георги" бе омотан около рамото, лицето черно
от барут и дим, очите хлътнали и кръвясали... Никога преди това не бях виждал такава картина по
време на сражение, каквато той представляваше." Румънските части завоюват редута Гривица на север.
След завоюването на града император Александър I награждава 34 годишния ген. Скобелев с чин
генерал-майор и с орден "Св. Станислав" I степен. Превземането на Плевен е решителен момент във
войната, защото се освобождават значителни руски сили за битката при Шейново през 1878 г.
ЗИМНОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА БАЛКАНА

Руското командване определило 5 януари 1878 г. за начало на преминаването на Балкана и атака на
укрепения турски лагер при Шипка-Шейново. Преминаването се предшества от всестранна грижлива
подготовка. За войниците са набавени храни, фураж и топли дрехи. Набавени са коне със самари,
шейни за возене на оръдията, както и дървени лопати, триони и прочее. Обръща се особено внимание
на санитарното осигуряване. Генерал Скобелев, като изхожда от изключително тежките условия
(тежък терен, затрупан със сняг, при студ -20 и преспи, достигащи на места до 2 метра) обръща
внимание на моралната подготовка. Към войниците, опълченците и офицерите той се обръща със
следните думи: "Нам ни предстои да извършим труден, но достоен за славата на руските знамена
подвиг; днес ние тръгваме без пътища, за да минем Балкана... Ние ще си пробиваме път през дълбоките
снежни преспи и пред очите на противника... Да не ви смущава нито неговата многочисленост, нито
упорството, нито злобата на врага. Нашето дело е свято...". Дясната обходна колона на "белия генерал"
преминава през Химитлийския проход, като използва два маршрута: първия - село Топлеш – връх
Караджа – село Химитлий (около 18 км.) и втория - село Топлеш – връх Корито – село Софуларе –
Химитлий (около 28 км.). Това се налага от ограничеността на прохода и от това, че първият маршрут
е уязвим от противника. Първият маршрут е под командването на командира на Българското
опълчение ген. Столетов, а за водач на маршрута е избран българина Новак Димитров от село Зелено
дърво (Габровско). Вторият маршрут също имал за водач българин.
ШЕЙНОВСКАТА БИТКА
Шейновската битка е последната от четирите битки при Шипченския проход. Тя е ръководена от ген.
Радецки, като най-много се изявяват руските генерали Скобелев и Мирски. В центъра атакувал ген.
Радецки с частите от Шипченската позиция, по левия фланг действал ген. Мирски, а по десния –
Скобелев. Крайната цел била да се обкръжи укрепения лагер и да се разгроми корпуса на немеца
Вейсел паша. Колоната на белия генерал, разположена около Топлеш, била съставена от 16 000 души.
В нея имало 7 български опълченски дружини, които се представили блестящо с битката при ъгъла на
Шейновската гора. След боя Скобелев казал за тях: "Те също бяха лъвове. При тях липсваше
стройността, красотата и редът, но енергията им стигаше до краен предел." В нейния състав влизал
също и ескадрон от камили, доведени от Средна Азия, които били привикнали на резки температурни
амплитуди и трудни планински преходи. Колоната на ген. Мирски наброявала 20 000 души и била
разположена около Трявна. Водач на колоната на "белия генерал" през Химитлийската пътека бил
отново Новак Димитров от село Зелено дърво (Габровско). Тези две части имали за цел да атакуват по
фронта след заемането на Шипка от обходните колони. На 9 януари Мирски е подложен на
контраатака, но белият генерал успява да се придвижи и да му окаже помощ, с което е нанесено голямо
поражение на османците (близо 4000 убити и ранени). След Шейновската битка в обръщението си към
Българското опълчение от 10 януари 1878 г. Скобелев заявил: "Юнаци! Благодаря ви за добрата
служба и юначество, което вие показахте във вчерашния бой. Вие, юнаци, се сражавахте не по-лошо от
вашите другари по оръжие – войниците от руската армия, която съществува повече от 200 години."
След решителните победи при Шипка и Шейново, руските сили, водени от генерал Гурко, разгромяват
армията на Сюлейман паша в битката при Пловдив и откриват пътя за настъпление към Цариград
(днешен Истанбул).
КАРИЕРА СЛЕД РУСКО – ТУРСКАТА ВОЙНА
След Руско-турската освободителна война ген. Скобелев се завръща в Туркестан, където ръководи
завоюването на по-голямата част от днешен Туркменистан. В началото на 1881 г., докато напредва с
армията си към Ашхабад, той е отзован и е назначен за командващ армейския корпус в Минск. В края
на живота си белият генерал се ангажира с активни политически позиции. В началото на 1882 г.
произнася речи в Париж и Москва, в които предрича състоялия се близо 60 години след това
славяно-германски сблъсък. Това предизвиква недоволството на руското правителство и той бива
извикан в Санкт Петербург.

СМЪРТТА НА СКОБЕЛЕВ
На 25.VI.1882 г. Михаил Дмитриевич Скобелев умира от инфаркт на път за столицата. Смъртта му е
общонародна трагедия. Скобелев е погребан в семейното си имение близо до Москва, с военни
почести. На 26.VI.1882 г. цялата руска столица излиза да каже последно сбогом на своя любим
генерал. Някои руски автори пишат: "Селяни през целия път до семейното имение на Скобелев носеха
саркофага му на ръце".
ЛИЧНОСТТА НА "БЕЛИЯ ГЕНЕРАЛ" ДНЕС
Личността на големия руски генерал се помни и днес. След Руско-турската война в Плевен, на мястото
на някои от най-тежките боеве по време на обсадата на града, е създаден парка "Скобелев", в който се
намира Плевенската панорама и паметникът на белия генерал. През септември миналата година по
повод 130 години от освобождението на града до мемориалния комплекс е издигнат внушителен по
емоционално въздействие паметник на Михаил Скобелев. В сборника с маршрути "По пътищата на
освободителите" пише: "На мястото на някогашните редути се е ширнал Скобелевият парк със своите
батареи, каменни пътеки, храсти, цветя и паметници... Застане ли човек до костницата - център на
парка, неговият поглед пада върху Мъртвата долина и трите била на Зелените гори. От другата страна
на входа, като на длан се разстила обновеният град Плевен с безбройните си нови светли сгради и
между тях паметниците на руската бойна слава." Белият генерал се ползва с голяма популярност сред
българския народ не само заради подвизите си във войната, но и заради факта, че има голяма заслуга за
военното възпитание на българските опълченци.
Личността на Скобелев се тачи и в неговата родина. Там през 1912 г. на Тверския площад с народни
средства е издигнат паметник на белия генерал, а през 1904 год. е основан първият "Скобелевски
комитет", който е имал огромен авторитет в Русия. Днес след повече от 100 години още съществува
такъв комитет. Сегашният е бил създаден преди 12 години и за своя главна цел смята възстановяването
на историческата справедливост и връщане на славното, но позабравено име на Михаил Скобелев.
Вицепрезидентът на "Скобелевския комитет" казва за белия генерал: "Смятаме, че е назряла
необходимостта от дълбоко преосмисляне на неговото място в историята, защото Скобелев е човек, с
който Русия се гордееше – той е направил много за нея. За 19 години бойна кариера Михаил Скобелев
участва в 70 боя и сражения и всички те завършиха с победа. Войниците казваха: "Ако Скобелев не
победи – никой няма да победи". Обичаха го и офицери, и войници, наричаха го "нашия
Скобелев".Неоценима е ролята му в Освобождението на България от османско иго. Сражението край
Плевен му донесе повече слава и направи името му по-известно в цяла Русия, отколкото всички
предишни успехи... Той мина през много войни, но да загине на бойното поле не му беше съдено". В
началото на септември 2009 година руският президент Владимир Путин беше поканен на среща с
активисти на "Скобелевския комитет", на която изнесе реч, в която каза: "Длъжни сме по принцип да
променяме отношението си към личността на Скобелев, преди всичко в Русия. Да наричаме с негово
име градове, улици и военни части. И това е най-малката част от онова, което заслужава този
удивителен човек, гениален пълководец, изтъкнат държавен деец и славянски патриот. Той е символ на
доброто в руския народ. Лично аз смятам, че няма да е преувеличение да се каже, че прославеният бял
генерал би могъл да промени хода на цялата руска история, ако не беше толкова рано завършил земния
си път".

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ! Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта

Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта - двама братя и една сестра - имали общо лозе. От него те
изкарвали три бъчви вино - на всекиго по една.
Голям Сечко цял ден ходи, скита по калта, по студове, сняг го вали, вятър го духа и вечер се върне
капнал от умора. Седне да си почине, хапне си, пийне си, каквото му е редът, че чашка, че двенки, че

килце, че две - изпил си бъчвата с виното.
Малък Сечко - и той като брата си. По реките ходи, леда чупи, снега топи, порои отправя, горите
чисти, гнезда за скорците готви, цял ден ходи нагоре-надоле, умори се, върне се вечер, хапне си, пийне
си. Ха чашка, ха още една, че килце, че две - и той си изпил виното.
Тръгнат двамата братя на сватба, на кръщавка или някъде на гости и умират от срам, че нямат вино.
А пък бъчвата на баба Марта си стои в зимника непобутната - пълна-пълненичка.
Няма какво! Двамата братя решили да изпият виното на сестра си. Решили и го сторили. Днес тоя
точне, утре оня точне - и виното се свършило.
Дошла баба Марта, запретнала ръкави, разшетала се да среща пролетта, както е прилично. Шетала,
шетала, уморила се, седнала да си почине. Рекла да похапне, сетила се за винцето и рекла да си пийне.
Като отишла при бъчвата - що да види! В нея не останало ни капка. Дъгите й се разсъхнали, обръчите
й се разслабили.
Разбрала баба Марта, че е ограбена от братята си, разсърдила се, разфучала се, леле-мале - насреща й
се не излиза! Фучала, бесняла, клела, викала, па седнала, та заплакала. Сълзи реки потекли от очите й.
Плакала, плакала, най-после се утешила.
- Ех, ако са го изпили, моите братя са го изпили, не са чужди хора я - казала тя и се засмяла.
Утешила се, но все пак й било мъчно и обидно, че останала без винце и че братята я излъгали.
И всеки път, когато си спомни за това, тя се сърди и плаче, но ядът бързо й минава и тя пак се засмива.

