ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ 15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ

Пето заседание
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ на 21 и 22 май 2010 г. в Рехабилитационна база на ССБ – Шипковски
минерални бани беше проведено V–то заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на
ССБ.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01. 2009 г. – 31.12. 2009 г. и програма за дейността му
през периода м. юни 2010 г. - м. май 2011 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2009 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2009 г. - м. май 2010 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
5. Обсъждане бюджет на ССБ за 2010 г.
6. Обсъждане предложение за решение, свързано с отдаване на част от клуба на РСО София, находящ
се в София, ул. "Цар Симеон" № 110, за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Столична
община за разкриване социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност - Център
за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.
7. Докладна записка от В.Долапчиев - председател на ССБ.
Относно: Спрени решения на Управителния съвет на ССБ от КС на ССБ.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.
Заседанието бе открито с участието на 50 пълномощници, които присъстваха лично. Двама
пълномощника бяха упълномощили свои колеги да ги представят с писмено пълномощно. По този
начин общото събрание гласуваше с кворум от 52 гласа.
Естествено работата на общото събрание започна с разглеждане на точката за отчета на ССБ за 2009 г.
В предварително разпратените на пълномощниците материали беше отбелязано, че в началото на
разглеждания период в ССБ са членували 17 946 човека, а към 31.12.2009 г. те са 17 399, от тях – 6
зрящи. С намалена работоспособност от 71 до 90% са 4 490 члена и над 90% - 12 903 члена.
Новоприетите са 876, прекратили членство в ССБ – 305, починали съюзни членове – 1117.
През отчетната година сдружението включва 16 регионални организации, обединяващи 109
териториални структури. Организацията ни извършва своята многообразна дейност с 49 щатни
служители, от които 25 с увредено зрение и 237 активисти на хонорар, от които 128 незрящи.
По полов признак членовете ни са: мъже – 8 212, жени – 9 187. Възрастовата структура е: до 30 години
– 662, от 30 до 60 години – 5140, над 60 г. – 11 597. Образователният ценз на членовете ни е: с начално
образование – 3 115, с основно образование – 7 772, със средно образование – 5 277, с полувисше
образование - 453, с висше образование – 782. От посочените данни можем да направим извода, че в
организацията преобладават членове от третата възраст – 65,84%, както и че значителна част от тях са
с ниска образователна степен – 62,54%. Тези обстоятелства продължават да оказват значително
въздействие върху вида на решаваните проблеми. Безспорно те са от голямо значение за кадровия
ресурс на ССБ и ефективността на дейността ни.
От отчетните данни е видно, че 561 членове на Съюза са работещи. Тази цифра е крайно
незадоволителна, тъй като само 10% от членовете в икономически активна възраст намират
възможност за трудова реализация. В системата на ССБ на трудови договори са 45 човека, в
специализираните предприятия "Успех" работят 130, а останалите 386 намират препитание във фирми
и чрез частен бизнес. През 2009 г. със съдействието на организацията ни по програми на Агенцията по
заетостта и в частни фирми са осигурени работни места за 60 незрящи граждани. ССБ осигурява
финансова помощ в размер на 98 000 лв. за хонорари за почасова заетост на 165 активисти на
организацията.
В изказванията по тази точка г-н Карафезов поздрави звукозаписното студио и рехабилитационния

център в Пловдив за тяхната работа, която се е увеличила многократно. Като основен проблем пред
нашата организация той маркира проблема за заетостта на съюзните членове. Пътят, по който трябва
да вървим е този, по който бихме могли да постигнем интегрирането на наши членове в друга работна
среда. Насоките, в които трябва да се работи са настаняване на работа на съюзните членове,
увеличаването на техните доходи и тяхното интегриране в обществото - това трябва да са насоките, в
които Съюзът да полага основните си усилия.
Според г-н Карафезов 10 хиляди лева са напълно недостатъчни за осигуряване на помощни технически
средства, а известно е, че тези средства осигуряват голяма част от самостоятелността на слепия човек.
Той предложи да се увеличат средствата за тази дейност.
Лиляна Елицина сподели, че от положителните резултати, отчетени в материалите, става ясно, че
нашата организация върви към сериозно развитие.
Изключително важно според нея е развитието на нашия рехабилитационен център в Пловдив, който
вече има и лиценз за обучаване на деца. Защото, за да можем да преодолеем проблемите в нашата
организация с възрастта, ние трябва да се грижим и за децата, които са наши потенциални кадри.
Трябва да се насочват повече грижи и внимание в областта на образованието.
Дина Желева, регионален председател за Стара Загора, обърна внимание върху наличието на много
добро взаимодействие между общинските и териториалните ръководства с ръководните кадри по
места. Това се доказва и от факта, че 77 от нашите териториални клубове са предоставени от общините
и само 18 от Съюза на слепите. Разбира се тя не пропусна да отбележи неуморния и много ангажиращ
труд на всички териториални и регионални председатели, в резултат на което се достига до
увеличаване на средствата, достигащи до редовите съюзни членове.
Катя Кряжева - председател на ТСО Горна Оряховица, изказа своята болка, с която се сблъсква
ежедневно в своята работа - плачевно ниските доходи на нашите съюзни членове. Според нея
Националният съвет за защита правата на хората с увреждания е длъжник на инвалидите. Вярно е, че
меморандумът беше много хубаво написан през 2009 г. Вярно е и това, че ръководството на ССБ
положи много усилия, за да не се приеме подоходният принцип при предоставянето право на
получаване на интеграционните добавки. Но на 5-и май, европейския ден за протести на хората с
увреждания, за съжаление не се проведе масова демонстрация. Крайно време е да се премахне
терминът "минимален доход" и да се приеме терминът "линия на бедността". Ако някой може да
направи бюджет със 180 лв., така че човек да живее здравословно и достойно, той ще спечели
Нобелова премия.
Г. Генов от Пловдив постави два вълнуващи всички нас въпроса - първият се отнася за билетите за
автобусите в междуселищната система и вторият – за помощните технически средства, чието
разпределяне през тази година се очаква да премине от Агенцията за социално подпомагане към
Министерството на здравеопазването.
На тези и други поставени въпроси г-н Долапчиев отговори: "Бях информиран, че в Държавен вестник
е публикувана промяна в правилника за приложение на правилника за социално подпомагане и е
променен чл. 19 т. 1, и по този начин отпада правото на двукратно ползване на автобусен транспорт.
Всички национално представени организации веднага реагирахме, като написахме и изпратихме писмо
до премиера, социалния министър, финансовия министър, парламента, медиите и президентството, но
до този момент отговор не е получен. По време на Пловдивския пролетен панаир се проведе ден на
специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Там се проведе и кръгла маса по
проблемите на трудовата реализация на инвалидите в страната. Използвахме случая и се срещнахме с
министъра и зам. министъра по социалните въпроси. При поставянето на въпроса за билетите
министърът отговори, че правото няма да бъде отнето, но тъй като с това право се злоупотребява по
информация на агенция "Социално подпомагане" правото се ползва от роднини или се осребряват
билетите с цел повишаване на доходи, това право няма повече да се ползва така. Оттук нататък се
готви методика, в която ще има ясни критерии и комисии за оценка кой има право да се ползва от това.
На въпроса какви ще бъдат критериите ни отговориха, че ще ни информират. Предполагам, че в
рамките на тази година няма да се случи.
По въпроса за техническите средства - преместването на функциите по предоставянето и
разпределянето им не би трябвало да поражда проблеми, особено ако процедурата е изчистена от
бюрократичност, защото в цяла Европа се работи така. За съжаление не можем да увеличим списъка с

тифло средства, които държавата заплаща. Въпреки нашите усилия, държавата категорично отказва."
Господин Атанасов от Дряново постави въпроса за различното прилагане на закона в различните
градове.
След проведената дискусия отчетът на организацията ни се прие с 51 гласа, а по програмата за
дейността й през 2010 г. нямаше никакви предложения и тя се прие с 52 гласа.
Пълномощниците преминаха към разглеждането на точка втора - финансовия отчет на ССБ.
Тъй като това са данни за миналата година, те могат да се коментират, но не подлежат на промени. На
въпроси, поставени от Р. Диков от София, главният счетоводител на Съюза Роза Янчева отговори, че
приходите от наеми са предимно от трите големи фирми наемателки - "Дусман", "Булмар" и
"Бестфуудс".
В. Мардеросова от Русе помоли управителния съвет да уеднакви наредбата и устава на Съюза по
въпроса за събирането на членския внос, защото в единия документ пише, че членският внос се събира
през цялата година, а в наредбата този срок е фиксиран до края на юни. Това предизвиква редица
спорове по събранията. Вторият въпрос, повдигнат от г-жа Мардеросова, бе за програмите по
заетостта. Защо не са се възползвали повече наши организации, а само тези в Бургас, Пловдив и Русе?
Колко човека наистина са назначени?
Председателят на Съюза поясни, че догодина уставът вероятно ще се разглежда на заседанието на
общото събрание. Наредбата е направена така, че ако сумата от членския внос се събере през първото
полугодие, то тя ще може да се използва през второто.
Той даде и допълнителна информация по въпросите поставени от Р. Диков и посочи точните суми,
които се получават от трите големи фирми наематели в София: фирма "Булмар" плаща месечен наем
от 7 хил. 300 лева, като е поела и охраната, и осветлението в двора на Съюза; фирма "Дусман" се
помещава на територията на софийското предприятие и плаща месечен наем от 5 хил. и 300 лв. Наемът
на фирма "Бестфуудс" е 5 хил. и 900 лв.
След тези пояснения финансовият отчет на ССБ се прие. Единодушно.
Заседанието започна разглеждането на материали, свързани с дейността на контролния съвет и
по-специално на въпроса за двукратно правената проверка на ремонтните дейности на съюзната
почивна база в Дряново. Тази тема стои на вниманието на пълномощниците още от предишното общо
събрание, но тогава беше предизвикана от контролния съвет, а повторната проверка от ръководството
на Съюза.
След подробна информация от страна на проверителя г-н Димитров стана ясно, че нашата
рехабилитационна база е скъпо струваща и не е целесъобразно тя да се продава, а трябва да се намерят
около 250 хил. лв, за да се довърши и пусне в експлоатация.
Проверката е установила, че няма фалшиви документи и затова той гарантира с поставяне на своя
подпис. Според експертите проблемът, който възникна през миналата година, се е породил от
непълното предоставяне на всички документи и непълното им окомплектоване. Сега те са в наличност,
подредени по съответния ред и няма съмнение за злоупотреби. Но поради изтеглянето на заседанието
на общото събрание на по-ранна дата от обичайната, контролният съвет не е имал възможност
своевременно да реагира на констатациите в тазгодишната проверка и евентуално да поиска
допълнителна експертиза. Това породи нови спорове, за чието разрешаване Борислав Лазаров от
Кюстендил формулира две предложения. Общото събрание да възложи още една допълнителна
експертиза, която да се направи от избрани от контролния съвет експерти и второ - общото събрание
да приеме резултатите от представената му на това заседание експертна оценка и да приключи въпроса
с гласуване дали се приема или не проверката.
Здравка Каменова, пълномощник от Берковица, подчерта, че по-подробен и нагледен анализ не може
да се очаква. Тя е строителен инженер в гражданско и промишлено строителство. Пред всички
пълномощници тя заяви своята готовност да съдейства с каквото може, дори обеща да направи
абсолютно безплатно конструктивния проект за укрепване на терасата, покриваща столовата на базата
в Дряново.
С 49 гласа "за" пълномощниците прекратиха дискусията по тази част от материала за дейността на
контролния съвет. След това те с гласуване отхвърлиха предложението да се прави нова проверка и
приеха предложението - да се приеме експертизата на фирма "България драй къмпани", като по този
начин се приключи въпросът за проверките на базата и се чака да се намери финансиране за нейното

довършване.
Работата на общото събрание продължи с отчета за дейността на контролния съвет и проверката в
Бургас.
Бончо Бонев, член на контролния съвет, обясни на пълномощниците, че напрежението в този регион се
засилва от повече от три години, а сега ескалира. Тъй като проверките на контролния съвет не са нещо
подобно на съд, е по-добре да обърнем внимание на съществените резултати от самата проверка.
"Както навсякъде и тук има пропуски, но проверките са затова, за да се поправят грешките."
Тази част от заседанието премина повече емоционално отколкото рационално, но в крайна сметка в
изказванията си пълномощниците изразяваха становището, че има нужда от уеднаквяване на
нормативната база, която трябва да се спазва, въпреки че счетоводните закони позволяват доста голяма
степен на свобода, но която, пак по думите на г-н Бонев, е "за умни хора и много зависи кой как се
възползва от нея."
Работата по отчета за дейността на контролния съвет продължи с дискусия в доста разгорещен тон за
правомощията на контролния съвет, определени в устава на ССБ и от приета от самия контролен съвет
наредба за дейността на контролните органи в Съюза на слепите в България.
Повод за тази толкова разгорещена дискусия стана едно решение на контролният съвет, с което
неговите членове дават мандат на председателя на КС, при констатиране на данни за извършени
престъпления, да сезира компетентните държавни органи и след това да информира контролния съвет
за предприетите действия.
Според текста от устава на ССБ, даден в чл. 21, ал. 2, във връзка с направените констатации
контролният съвет внася информация пред Управителния съвет на ССБ и Общото събрание на
пълномощниците. Ал. 3: Контролният съвет има право да спира незаконните и несъобразени с Устава
нормативни документи и решения на Управителния съвет на ССБ и внася въпроса за разглеждане в
Общото събрание на пълномощниците.
В член 7 от приетата от контролния съвет наредба за дейността на контролните органи е изцяло
възпроизведен същият текст, но в края на алинея трета е добавено и правомощието, че контролният
съвет има право да сезира компетентните държавни органи.
Според председателя на Съюза контролнияг съвет има право да прави проверки както намери за добре
и където намери за добре, разбира се като подходи сериозно и отговорно, "но информациите за
резултатите от тези проверки трябва да бъдат внасяни за разглеждане в УС на ССБ". В тези
информации контролният съвет може да прави и препоръки с цел отстраняване причините за
допуснатите слабости и нарушения. След което контролният съвет в определени срокове представя и
отчет за направените проверки.
В този случай проверките за Бургас, Пловдив и София не са внесени за разглеждане в УС, а именно
той е управляващият орган, той е оперативният орган, който може да промени нещата.
В материала на контролния съвет е написано, че контролният съвет няма право да наказва.
Контролният съвет може само да констатира и дава информацията и съответните констатации на
управителния съвет - това е написано много ясно в Устава.
Г-н Долапчиев се противопостави на това решение, като продължи аргументацията си с това, че
контролният съвет не е представителен орган на ССБ, той не е и управляващ орган. Поради това
според него контролният съвет няма право като орган на ССБ да изпраща каквито и да било материали
в прокуратурата и т.н.
Да, наистина контролният съвет трябва да прави повече проверки, тези проверки ни помагат, но нека
да не забравяме, че става дума за вътрешно ведомствен контрол и техните констатации трябва да бъдат
насочени към това да се подобри работата на проверяваните, а не да се правят с цел да омаскарят
някого.
Този орган по устав има право да прави проверки и след това да внася информации за резултатите от
тях, както и да прави предложения за предприемането на определени действия и вземането на
определени решения в управителния съвет и в общото събрание на организацията. Решения за това
дали някакъв случай да бъде предаден на прокуратурата могат да вземат само управителният съвет и
общото събрание. По тези съображения той предложи заедно с отмяната на гореспоменатото решение
на контролния съвет да бъде направена и промяна в член 7, ал. 3 от Наредбата за организация на
дейността на контролните органи на ССБ. Както вече беше казано, в този член изцяло са пренесени

съответните текстове от Устава на ССБ, като накрая е добавено само едно положение, което не
фигурира в текстовете на устава, а именно, че контролният съвет има право да сезира компетентните
органи. Този текст не фигурира в устава на ССБ и следователно трябва да бъде отстранен и от
наредбата. Това правомощие не е дадено на КС от устава, те сами са си го разрешили и по тази
причина този текст трябва да отпадне от наредбата. Ако догодина на заседанието на Общото събрание
добавим такъв текст в устава, тогава и контролният съвет ще има право да си го добави в наредбата.
Към този момент обаче той не може да си присвоява това правомощие.
Противоположно мнение изрази г-н Изворски. Според него това решение ще доведе до стопиране на
контролния съвет, защото ако има налице някакво сериозно нарушение контролният съвет не може да
постигне нищо друго освен да предложи на общото събрание да порицае нарушителя.
Председателят на контролния съвет обърна внимание на пълномощниците, че този текст е включен в
наредбата за дейността на контролните органи на ССБ още във времената преди той да поеме поста
председател на КС. Тогава на някого е било удобно този текст да се включи, сега текстът става
неудобен и дайте да го махнем. Г-н Алексиев изрази скептичното си отношение относно
възможностите на Общото събрание на пълномощниците на ССБ да взема решения по съвест, тъй като
голяма част от неговите членове се страхуват да гласуват по съвест, за да не изгубят положението си в
организацията. Според него в ССБ има едно ядро, "което аз на заседанията на контролния съвет съм
нарекъл добруващи, добре нахранени, добре поминуващи хора в този съюз. Не сте длъжни да ми
вярвате, а и да ми повярвате знам, че няма да гласувате по съвест." По същността на обсъждания
проблем г-н Алексиев изрази становище, че дълг на всеки съюзен член е, ако констатира някакви
престъпления, да сезира компетентните държавни органи. И ако той днес се обръща към
прокуратурата с някакви данни за извършени престъпления членовете на общото събрание могат да му
потърсят лична отговорност, ако се окаже впоследствие, че тези негови твърдения са били
клеветнически, и естествено би било в този случай "да му бият дузпата" и да го изхвърлят.
Г-н Карафезов призова участниците в заседанието към повече искреност и по-голяма строгост към
онези, които си позволяват да злоупотребяват със средствата на организацията. Той изрази опасенията
си, че с приемането на предлаганите решения ССБ ще лиши от права своя контролен съвет, на което
г-н Долапчиев реагира с тезата, че "с това решение ние не го лишаваме от права, а само го възпираме
да не върши глупости"...
Борислав Лазаров от Кюстендил подкрепи предложеното от председателя на ССБ решение с
аргумента, че правото, което контролният съвет е гласувал за своя председател еднолично да решава
кой случай трябва да бъде предаден на прокуратурата означава, че самото общо събрание се отказва от
правомощията си и ги делегира на няколко или дори само на един човек.
Георги Желев се противопостави на предложението, защото заседанията на общото събрание са само
веднъж годишно и излиза така, че всеки може да си прави каквото иска, да допуска всякакви
нарушения и престъпления в продължение на времето между събранията, като знае, че само следащото
заседание на общото събрание може да му потърси някаква отговорност. Според него приемането на
предлаганото решение ще направи за смях Съюза на слепите в България.
На този аргумент г-н Долапчиев отговори, че не бива повече да се спекулира с тези едногодишни
срокове, защото в устава на Съюза са предвидени различни механизми за свикване на извънредно
заседание на общото събрание и в случай на необходимост това може да бъде направено и лесно, и
бързо. В края на краищата ще се съберем сутринта в нашата база, ще го обсъдим до обяд и до вечерта
ще се разотидем. И това няма да струва повече от 5000 лева. И е по-добре да похарчим пет хиляди лева
отколкото да се маскарим пред цялата държава.
Радко Диков предложи да бъде гласувано поотделно за отмяна решението на контролния съвет за
даване мандат на неговия председател и предложението на г-н Долапчиев за отпадане на обсъждания
текст от наредбата.
Г-н Долапчиев се противопостави с думите, че тук не е необходимо тези въпроси да се разглеждат в
отделна точка от дневния ред. Общото събрание има право да отмени решение на контролния съвет, то
има съответно и правото да отмени и текст от документ, който преди време е приет от самия контролен
съвет.
Г-жа Лиляна Елицина предложи двете решения да бъдат обединени в едно: "Общото събрание отменя
решението на контролния съвет за даване мандат и в тази връзка отменя текста от наредбата за

работата на контролните органи на ССБ". След още малко процедурни спорове на гласуване беше
предложено решението в редакцията на г-жа Елицина и с 32 гласа "за", 13 гласа "против" и 3 гласа
"въздържали се" това решение беше прието. След това с 42 гласа "за" беше приет и целият отчет на
контролния съвет с направените от пълномощниците корекции.
След тези разгорещени дебати пълномощниците преминаха към отчета на търговските дружества.
В писмените материали за общото събрание можем да видим следните обобщени данни за работата на
холдинговото дружество, неговите клонове и дъщерни дружества.
В тях са отразени дейността на фирмата, структурата на приходите и разходите, показват се данни за
предходния и отчетния период и са дадени достатъчно данни, които могат да служат за база за анализ
на ефективността на фирмата. Краен показател за осъществяваната дейност е финансовият резултат.
Таблица на финансовия резултат, отчетен по предприятия за текущата и предходни години
(поместените справки съдържат обобщени данни за клона и дъщерното дружество)
Предприятие

2006
2007
2008
2009
По ОПР По ОПР По ОПР По ОПР

Варна
+217
Дряново
+160
Сливен
-23
Русе
+31
Плевен
+44
Шумен
+17
Стара Загора
-55
Пловдив
+7
София
-43
Централа
+74
Общо
+429

+93
+169
+46
+67
-13
-10
+204
-11
+52
+237
+834

+61
-65
+72
+19
+75
+1
+48
-24
+246
+251
+684

+74
-132
-574
+40
-10
+132
+17
-1
+73
+179
-202

Финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
Приходи от реализирана продукция и услуги;
Приходи от реализирана стока;
Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи;
Приходи от наеми;
Приходи от финансирания.
Дискусията по тази точка бе открита от Господин Атанасов, който изрази своите опасения за
перспективите на дряновското ни предприятие. В отговор управителят на холдинговото дружество г-н
Мирчев каза, че дряновското предприятие все още е жизнеспособно и има своята ниша на пазара.
Гамата "Елеганс", която то произвежда все още се търси на пазара, а влагоустойчивата серия няма
конкуренция. Разбира се обаче трябва да се редуцира съставът в рамките на възможното и Дряново
засега няма да загине. Управителят на предприятието ни във Варна Соня Иванова взе отношение и
обясни състоянието на предприятието, което тя ръководи. Управлението на едно предприятие включва
обективни и субективни фактори. Върху обективните фактори управителят не може да влияе. Кои са
обективните фактори в момента - криза, за която всички знаете, нарушено потребление,
неблагоприятни пазарни тенденции, дистрибутори, на които разчитаме на сто процента за реализация
на нашата продукция, които не желаят да вземат стока от нас, защото не се продава. Какъв е отговорът
на ръководството на тези обективни фактори? Оптимизация и редукция на числения състав и на
всички възможни разходи – вода, ток, нафта и т.н. Това вече е направено във варненското
предприятие. Миналата година са съкратени 15, а тази година 12 човека. Всички разходи са сведени до
минимум. Търговската отстъпка е вдигната от 20 на 28 процента. През миналата година за цялата
страна е официално регистриран спад от 40 процента за икономиката като цяло, а спадът при нас е 33
процента. Значи сме в класическия пример на спад. "И аз не мога да разбера заяжданията на колегите,
че сме на загуба. Хора, как може в национален мащаб всичко да е на загуба, а вие да искате нашите

социални предприятия да са на печалба?"
"За първото тримесечие на тази година варненското предприятие е на загуба, защото спадът е 60
процента. Какво още може да се направи? Само за първото тримесечие имаме 16 хиляди лева
извънредни разходи и наистина се питам при това положение как може едно предприятие да е на
печалба?"
Г-жа Иванова обясни подробно откъде са тези извънредни разходи - тежката зима, постоянен ремонт
на водопровода, чистене на шахти и много други. В момента, казва тя, нашата парола е "оцеляване".
Според г-н Мирчев варненското предприятие няма драстични загуби. То ревизира печалба в клона в
размер на 135 хиляди лева. Загубата от дъщерното дружество е в размер на 61 хиляди. Или общо 74
хиляди в плюс.
Напълно очаквано, сравнително бързо дискусията по проблемите на стопанската дейност се ориентира
към най-парливия днес въпрос за предлаганото сдружаване на нашето предприятие в Плевен
"Металкап" с дружество "Голдкап" и създаването на ново търговско дружество с наименование
"Голдкапс".
Г-н Карафезов попита какви са рисковете от това сдружаване, тъй като подобно обяснение липсва в
материала.
Изпълнителният директор на холдинга г-н Мирчев изрази категоричното си мнение, че в идеята за
сдружаване няма нищо лошо, но така както тя се реализира в документите, с които ще се създаде това
дружество, тя е абсолютно неприемлива. В подкрепа на своето становище той приведе следните
съображения: първо - нарушава се свързаността между нашите две предприятия в Шумен и Плевен;
нашите нови съдружници не се ангажират да поръчват лакиране и литография в Шумен на друг
принцип, освен на пазарен. Второто съображение се отнася до това, че новите ни съдружници имат
собствена фирма за инструментална екипировка и тяхното оборудване е много по-добро от нашето.
Третото съображение - амортизационните отчисления са лимитирани. Четвъртото е, че печалбата
подлежи на разпределяне едва след първата година или не знам точно кога. Следващото съображение
касае реда на напускане. Според приетите документи напускането на дружеството от страна на един
съдружник може да става само с общо съгласие на съдружниците. Т.е., ако ние решим "Металкап" да
напусне дружеството, това може да стане само със съгласието и на другата страна.
И на последно място трябва да имаме предвид, че плевенското предприятие - и клона, и дъщерното
дружество взети заедно дължат на холдинга повече от два милиона лева, към това трябва да добавим и
овърдрафта на Плевен, има и други задължения и усложнения, които не ми е ясно как ще се регулират,
след като "Металкапс" влезе в новото дружество.
Като алтернатива на създаването на новото дружество г-н Мирчев вижда единствено договор за
ишлеме, защото ние нямаме достатъчно пари, за да си закупуваме необходимите ни материали, а
договорът за ишлеме обикновено се реализира с материали на клиента. Той вижда рисковете и в този
тип договаряне, но въпреки всичко неговото мнение все пак клони именно към това решение, а не към
влизане на плевенското предприятие в предлаганото дружество.
На въпрос на Господин Атанасов от Дряново за това кой ще връща овърдрафта на Плевен, в случай че
предприятието влезе в новото дружество, г-н Долапчиев поясни, че и в предложения на вниманието на
пълномощниците материал е посочено, че с активите, които Плевен притежава към момента във вид на
материали, готова продукция и оперативни вземания, предприятието ще бъде в състояние да погаси
овърдрафта и дължимите суми по лизинга.
Г-н Долапчиев направи пространно описание на работата и проблемите на производството на метални
капачки "Туист Оф" в "Металкап" Плевен. Той припомни, че още през 1997 г. от тогавашния
изпълнителен съвет е било взето решение за вземане на банков кредит в размер на един и половина
милиарда неденоминирани лева, от които половината е трябвало да отидат за закупуването на линията
в Плевен, а останалите за оборотни средства за закупуване на тенеке, лакове и пластизоли. Четири
години след това не е направено нищо за обезпечаването на предприятието с необходимите му
материали и едва през август 2002 г. чрез банков кредит в размер на 200 000 лева е започнало
по-мащабното закупуване на ламарина.
Така или иначе към днешна дата, за да може предприятието да отговори на нуждите и сроковете на
пазара, то трябва да има наличности не по-малко от 250 - 300 тона ламарина и поне от двадесет
милиона готови капачки на склад. Срещу тези неща стоят не по-малко от 550 хиляди лева. Към това

разбира се трябва да се прибавят и необходимите средства за набавяне на лакове и пластизоли. Вярно
е, че в този случай става дума за по-малки суми и по-кратки срокове за доставка, но така или иначе
видно е, че това са средства, с които ние не разполагаме.
Ако погледнете работата на другите производители, ще видите, че те имат да събират между два и
четири милиона лева задължения. В това производство поради голямото предлагане потребителите
направо се глезят и всеки производител предлага отложено плащане поне с три месеца, а когато успее
да договори четири купувачът му се издължава някъде към шестия. В това производство
обръщаемостта на средствата е не повече от един път годишно.
Дали това ни харесва или не е все едно, но така или иначе на Плевен са му нужни два - три милиона
лева, за да може ефективно да работи. Ние не можем да осигурим тези средства и именно поради това
предприятието не работи ефективно.
Не искам никого да плаша, но ако днес ние не вземем решение за влизане в това съдружие, ние трябва
да вземем друго решение, а именно за ликвидация на предприятието. Ликвидация, защото Плевен
просто ще изяде парите, които все още има. Защото поради липсата на средства предприятието работи
три месеца, а през останалото време е спряло. Спряло, но Павлин Ангелов плаща заплати, защото ще
изгуби работниците, които са му необходими. Предприятието по този начин ще свърши парите някъде
догодина през май. И тогава никакви кредити няма да можем да върнем. Това, че няма да бъдем
производители е ясно, но би трябвало да е ясно и това, че при тези условия предприятието ще изяде
готовите пари и по никакъв начин няма да може да обслужва задълженията си към банките.
В момента на пазара в България има само шест производители на този тип метален амбалаж, очаква се
появата на седми, а може би и на осми. Хората, които ни предложиха това сдружване са отдавна в тоя
бранш. Г-н Йордан Георгиев е най-добрият специалист в сферата на инструменталната екипировка за
производство на метален амбалаж, а г-н Кольо Атанасов е може би най-големият производител в
България. От своя страна те са преценили, че имат интерес да ползват и нашите производствени
мощности, защото колкото и да не ни се вярва, но според тях нашето оборудване е най-доброто в
страната. За да може обаче един производител да стои стабилно на този несигурен и пренаситен пазар,
е нужно той да може да оперира поне с 12-15 милиона лева. И именно по тези причини те дойдоха при
нас и ни предложиха да създадем това сдружение, за да можем заедно да стабилизираме положението
си на пазара.
След обсъждане на различни варианти все пак стигнахме до варианта за създаване на търговско
дружество, в което страните ще участват с по пет хиляди лева капитал. Казано съвсем отговорно - ако
това сдружение не заработи, плевенското предприятие, Съюзът на слепите ще загубят само пет хиляди
лева. Естествено е, че ако предприятието не работи то по никакъв начин няма да може да върне и онези
два милиона, които дължи на ССБ. Цялата работа обаче е в това, че в продължение на десет години
Съюзът на слепите като собственик не създаде на това предприятие необходимите условия за работа.
Наистина правилният подход би бил, след като е ангажиран някакъв кредитен ресурс да последва
неговото възстановяване с цел реинвестиране и така да се върви напред. Да, това е правилно, но от
друга страна наистина собственикът трябваше да има ангажимент към своето предприятие и днес
проблемите на Плевен са проблеми не на предприятието, а на собственика.
Относно разпределянето на печалбата, след различни много тежки условия, които ни предлагаха, ние
се договорихме, че ще започнем да разпределяме печалба след края на първата година.
И така, според г-н Долапчиев предлаганият договор охранява, ако не на сто процента, то почти на сто
процента интересите на Съюза на слепите като собственик.
Стефан Пенчев оспори твърдението, че ако сдружението не заработи ССБ може да изгуби най-много
пет хиляди лева. Според него до този момент нито един от предлаганите от г-н Долапчиев разчети не
се е потвърдил, няма да се потвърди и този. Г-н Пенчев предложи категорично да се откаже участието
в това сдружение и най-накрая отговорно и трезво да помислим въобще трябва ли да продължаваме да
се занимаваме със стопанска дейност.
В отговор на неговото твърдение беше прочетен коментар върху търговския закон от професор Поля
Колева, където изрично се казва, че съдружниците отговарят само в рамките на вложения от тях
капитал, а не с цялото си останало имущество.
Становище против участието на "Металкапс" в това сдружение изрази и г-н Изворски - управител на
предприятието в Шумен.

Независимо от това, че в предварително изпратените до пълномощниците материали за общото
събрание фигурира и проекто-споразумението със съдружниците за създаване на сдружението
"Голдкапс", по предложение на г-н Долапчиев то беше отново прочетено пред участниците в
заседанието, за да могат те още по-добре да прецизират своите становища по този въпрос.
Вземайки отново думата, Радко Диков директно обвини Долапчиев за провала на стопанската дейност
и поиска от него да се извини пред всички за този резултат. Според него участието ни в предлаганото
сдружаване е начин за скрито прехвърляне на собствеността.
Маньо Алексиев каза, че както на проведеното преди доста време заседание на така наречената
стопанска комисия към управителния съвет, така и днес на заседанието на общото събрание
участниците само ще подискутират и след това ще потвърдят с гласа си това, което много отдавна и
без тяхно участие вече е било решено.Той обоснова пред тях решението на контролния съвет за
спиране на решението на управителния съвет за създаване на новото дружество.
В по-нататъшната дискусия думата взеха Йордан Йорданов от Силистра, Георги Генов от Пловдив,
Методи Андонов от Варна, управителят на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Павлин Ангелов, Генко
Изворски, Катя Кряжева, Велик Атанасов, Веселина Стоилова, Соня Иванова.
След нейното изказване пълномощниците решиха да прекратят дебата и да преминат към гласуване.
Вече в тази процедура председателят предложи на гласуване процедурното предложение на Генко
Изворски за поименно гласуване по тази точка. Това предложение обаче получи подкрепата само на 22
пълномощника при наличен кворум от 52-ма, присъстващи в залата.
След това на гласуване вече беше предложено следното решение: "Общото събрание на
пълномощниците одобрява предприетите мерки и взетите решения от управителния съвет на ССБ за
продължаване дейността на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен чрез сдружаването му с фирма
"Голдкап" ООД Гурково. С 33 гласа "за", 14 "против" и три "въздържали се" това решение беше прието
от членовете на Общото събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България. С този си вот
пълномощниците фактически отмениха решението на контролния съвет за спиране на решението на
управителния съвет за участието на "Успех Металкап ССБ" ЕООД в създаването на търговско
дружество "Голдкапс" ООД.
Дискусията продължи още малко по отношение на дейността на холдинга. Силно критично изказване
направи г-н Пламен Семов, който обвини ръководството на Съюза в целенасочено източване на
съюзните предприятия и най-вече на предприятието в Дряново. По това изказване нямаше коментари и
пълномощниците преминаха към гласуване на решението за приемането на отчета за дейността на
"Успех ССБ Холдинг" ЕООД. С 48 гласа "за" и един въздържал се и този отчет беше приет.
Без особени дебати с 46 гласа "за" беше приет и отчетът на "Релакстур".
По точката за обсъждане и приемане бюджет на организацията за 2010 г. от писмените материали
могат да се видят следните обобщени данни:
При изготвянето на проекта за бюджет на ССБ за 2010 г. са взети предвид фактическите приходи и
разходи от предшестващата година, предложенията за бюджети на РСО, неотложните задачи и
приоритети на ССБ, а така също и действащите нормативни разпоредби.
Приходната част на бюджета за 2010 година възлиза на 1 186 049 лева и е формиран от следните
източници:
БЮДЖЕТ 2010
НА СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Източници на средства
1. Субсидия от Републикански бюджет
2. Приходи от членски внос
3. Приходи от наеми РСО
4. Приходи от дарения и съвм. дейност
РСО, в т.ч. за награди

Сума в лв
610 000
34 800
86 191
53 966

5. Приходи от наеми в ЦУ на ССБ
5. Приходи от ЕООД
8. Приходи от консумативи
9. Налични парични средства в РСО
Общо

242 000
72 000
24 000
63 092
1 186 049

Твърде агресивна дискусия по тази точка се проведе само по отношение на проекта за бюджет на
Регионална организация на ССБ Бургас. Пикантният привкус в нея дойде от така или иначе
необичайното предложение, което настоящият председател на организацията г-н Атанас Петров
направи пред членовете на общото събрание. Той не поиска увеличаване на предвидените за
организацията средства, а напротив - предложи те да бъдат намалени. При цялата абсурдност на
ситуацията членовете на общото събрание с удоволствие и естествено с малко насмешка приеха това
предложение.
Последва точката, касаеща обсъждането и приемането на предложение за решение, свързано с
отдаване на част от клуба на РСО София, находящ се в София, ул. "Цар Симеон" № 110 за
безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Столична община за разкриване социална услуга в
общността като делегирана от държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция на
лица със зрителни увреждания.
По тази точка пълномощниците в Общото събрание на ССБ бяха предварително информирани за
надеждите, нагласите и проблемите, които стоят пред регионалната организация на ССБ в София за
възможността в столицата най-сетне да се създаде работещ дневен рехабилитационен център.
На основание мотивирано предложение на ССБ Столичният общински съвет прие решение № 367 от
11.06.2009 г.:
"Разкрива социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност - Център за социална
рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания с капацитет 60 места, персонал – 12
щатни бройки със средна месечна брутна работна заплата 547.88 лв. и стандарт на издръжка 2 530 лв.
Възлага на кмета на Столичната община за нуждите на Центъра да сключи договор със Съюза на
слепите в България за предоставяне от тяхна страна за бевъзмездно ползване на недвижим имот за срок
от 10 години, находящ се в София, ул. "Цар Симеон" 110.
Настоящото решение влиза в сила след подписване на договор между Столична община и Съюза на
слепите в България за ползване на гореупоменатия имот.”
Ръководството на ССБ винаги се е стремяло да подкрепя, в рамките на своите възможности, дейността
на сродни организации, отчитайки значимостта на дейността им. През последните години с решение на
УС на ССБ са предоставени за безвъзмездно ползване помещения, както следва:
1. Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - тристаен апартамент на пл. "Славейков" 1, София.
2. Клуб на Асоциацията на слепите есперантисти в културния дом на предприятието в Пловдив.
3. Помещения на Фондация "Съпричастие" Варна в културния дом към предприятието във Варна.
4. Две сгради и прилежащ терен за полигон за дейността на Фондация "Очи на четири лапи" - на
територията на предприятието в София.
5. Ние подкрепяме също така дейността на Националната асоциация на сляпо-глухите в България,
предоставяйки й безвъзмездно ползването на нашите клубове в страната за дейността на нейните
териториални структури.
Във вътрешносъюзните нормативни документи и в решението на върховния ни орган - Общото
събрание на пълномощниците на ССБ, за определяне допустими нива на компетентност при
разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи не е
посочен изрично органът, който има право да учредява правото на безвъзмездно ползване, което
налага неговото регламентиране.
Управителният съвет предлага на Общото събрание на пълномощниците на ССБ да бъде взето
следното решение:
1. Общото събрание на пълномощниците на ССБ дава съгласието си сключването на договори или
учредяването в нотариална форма на възмездно или безвъзмезно право на ползване върху недвижими
имоти на организацията да става с решение на управителния съвет на сдружението.
Без сериозни дебати и това предложение за решение беше прието.

Като последна точка от дневния ред пълномощниците на общото събрание приеха решение,
предложено с протокол от комисията по жалбите. Постъпилите жалби бяха от група съюзни членове от
ТСО Бургас и група съюзни членове от ТСО Средец към РСО Бургас. Становището на комисията по
жалбите бе - манипулиране и нарушаване на чл. 14 от наредбата за реда и условията за свикване на
Общото събрание на ТСО и регионалното събрание на пълномощниците.
В тази връзка комисията по жалбите предложи на общото събрание на пълномощниците: да бъде
касирано събранието в ТСО Бургас, проведено на 12 април 2010 г. в частта - избор на пълномощниците
за регионалното събрание на пълномощници в град Бургас.
Второто предложение на комисията по жалбите беше да бъде касирано събранието на ТСО Средец,
проведено на 20-и април, в частта му избор на пълномощници за регионалното събрание в Бургас.
Комисията предложи новите събрания за избор на пълномощници да бъдат проведени до 30-и юни
2010 г. При спазване на наредбата, с приемане решенията предложени от комисията по жалбите,
пълномощниците на 15-ото общо събрание приключиха своето пето заседание.

Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.

ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ
1. Представители на ССБ активно да участват в рамките на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания към Министерския съвет и работните групи към него за преглед на
законодателството, отнасящо се до правата на хората с увреждания. Да се положат необходимите
усилия за приемане на:
- Правилник за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).
- Правилник за приложение на Закона за здравето.
- Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи.
- Методика за оценка на вида и степентта на увреждане.
- План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за 2010 – 2011 г.
- Разработване и приемане на специална мярка по Оперативна програма "Конкурентоспособност",
финансираща проекти на специализираните предприятия и кооперации.
- Други нормативни актове от Програмата за 2010 г. на Народното събрание и Правителството,
отнасящи се до правата на хората с увреждания.
2. Участие на експерти от ССБ в организираните от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) тематични
работни срещи за формиране на становища на национално представителните организации на и за хора
с увреждания във връзка с промени на действащи нормативни актове и по въпроси от социалната
политика на страната.
3. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО съвместно с други организации на хора с увреждания активно да
настояват пред местните органи на общинска и държавна власт за приемане на програми с конкретни
мерки за подобряване достъпността на средата и осигуряване на финансиране от общинските бюджети.
Нашите представители да акцентират главно върху проблемите на хората със зрителни увреждания и
да настояват за:
- осигуряване на достъпна урбанизирана среда (озвучени светофари, цветови маркировки, релефни
настилки, озвучаване на основни административни, здравни, търговски и др. обществени сгради),
осигуряване чрез маркировка и гарантиране ползването на паркоместа в основните градски зони;
- градски и междуградски транспорт, включващ и различни форми на предоставяне на информация за
маршрути, номера на превозни средства и др;
- обществени сгради, жилища и работни места;
- културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение;
- маркировки на метростанции;
- въвеждане на информационна система в по-големите градове, предоставяща говореща информация за
маршрутите и спирките на градския транспорт.

4. Полагане на усилия от ръководители и специалисти на всички нива от структурата на ССБ за
набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи след
разширяване обхвата на "Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с
трайни увреждания".
5. Активно включване на председателите на РСО и ТСО в работата на областните и общинските
обществени съвети за хората с увреждания. Полагане на усилия за превръщането им в значим
инструмент за формиране на регионална социална политика, обезпечена с необходимия финансов
ресурс.
6. Ръководството на ССБ, след приемане на Правилника за устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и
Методика за оценка на вида и степента на увреждане, да организира среща с представители на НЕЛК и
очните ТЕЛК от София, Варна, Пловдив и Плевен. На нея с участието на председателите на РСО да
бъдат обсъдени всички изменения и допълнения на този важен нормативен документ за членовете на
организацията.
7. Актуализиране на базата данни за правата на хората със зрителни увреждания, публикувани в
уебсайта на ССБ.
8. Популяризиране дейността на ССБ чрез печатните и електронни медии.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА
1. Да се организира 5-о заседание на 15-ото общо събрание на пълномощниците и първо заседание на
16-ото общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Да се създадат необходимите условия за ползотворна работа на УС и КС на ССБ.
3. Да се организира и финансира отчетно-изборната кампания на РСО и ТСО. Да се положат усилия за
максимално присъствие на членовете на организацията на тези форуми. С участието на представители
на ССБ да бъде обсъдена политиката на Сдружението. Да се направи необходимото за осигуряване
присъствието на представители от общинската администрация и регионалните дирекции за "Социално
подпомагане", с цел информиране на членовете ни за техните права, провежданата местна социална
политика и намирането на решения по конкретно поставени проблеми.
4. Управителният съвет да утвърди план за отбелязване 60-годишнината на печатния орган на ССБ
през 2010 г.
5. Управителният съвет на ССБ да приеме програма за отбелязване 90-годишнината от създаването на
Съюза на слепите в България, включваща мероприятия на национално и регионално равнище.
Тържественото събрание да се проведе през есента на 2011 г.
6. Приемане бюджет на ССБ за 2010 г.
7. С цел преодоляване на тенденцията за спад на членовете на ССБ да се организира национална
кампания за издирване и отправяне на покана към граждани, отговарящи на условията за членство в
сдружението.
8. Организиране на среща на УС на ССБ с активни, потенциални кадри на организацията ни на възраст
до 35 години. Обсъждане на форми за активиране контактите между младежите и структурите на ССБ
и приемане на план от мероприятия, представляващи интерес за тях.
СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
1. ССБ да съдейства за развитието на НЦРС Пловдив, подобряване на неговата материална база и
увеличаване обема на предоставяните услуги.
2. РСО и ТСО системно да информират членовете на организацията за организираните от НЦРС
Пловдив курсове по основна рехабилитация и професионално обучение. Председателите на
структурите да организират пребиваването на желаещи клиенти в Центъра.
3. Ръководствата на РСО и ТСО да работят активно с функциониращите центрове за рехабилитация и
социална интеграция. Да оказват системна помощ при набирането на клиенти, членуващи в
организацията ни, и за повишаване ефективността от предлаганите публични услуги.
4. Ръководството на ССБ и РСО София да продължи работата със Столична община и Агенцията за

социално подпомагане за разкриване като делегирана дейност на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция в София.
5. ССБ да разработи проект по Оперативна програма "Човешки ресурси" за разкриване на Центрове за
социална рехабилитация и интеграция в Русе и Перник.
6. Да продължи търсенето на сигурни доставчици на помощни технически средства и разширяване на
тяхната номенклатура.
ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Да продължи издаването и разпространяването чрез фонотечната мрежа и абонаменти на:
- печатния орган на ССБ списание "Зари" - на плосък, брайлов печат и аудио вариант. На уебсайта на
сп."Зари" да се публикуват месечните издания.
- Месечните говорещи списания - "Знание", "Съвременност", "Литературен калейдоскоп", "Домашен
съветник" и "Булгаро есперантисто" на CD.
- Периодичните брайлови списания "Кръгозор", "Женски свят", "Минерва", "Вариант", "Спортен
преглед" и "Светулка".
2. Организиране на кръгла маса с участието на активни читатели с различна възраст и интереси за
обсъждане жанровата структура на говорещите книги и списания и да се набележат области, в които
трябва да се разшири издателската ни дейност.
3. Студиото за говорещи книги:
- да направи 1400 часа запис на художествена и научна литература;
- да възстанови 2300 часа от "Златния фонд" на ССБ;
4. В уебсайта на ССБ да се публикуват периодично новини за дейността на организацията.
5. Да продължи разпространяването на българоговорещия синтезатор в Windows среда.
6. РСО да осигурят условия за репетиции и концертни изяви на художествено-творчески състави и
индивидуални изпълнители. Да се разширява партньорството с общините с цел осигуряване на
финансиране за тази дейност и покриване на разходите при участие в национални и регионални
конкурси.
7. Представители на ССБ, съвместно със Съюза на българските писатели, да вземат участие при
определяне на номинациите и връчването на Националната литературна награда "Георги Братанов".
8. ССБ да развива партньорски отношения с "Българската параолимпийска асоциация" и да реализира
съвместни проекти в областта на спорта.
9. РСО да подкрепят спортните клубове по места в стремежа им да осигурят средства от общинските
бюджети за финансиране на мероприятия.
10. ССБ да съдейства на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" за разработването на
проекти за организиране на състезания по шахмат - мъже и жени, спортна табла, спортен риболов,
канадска борба и голбал.
11. При наличие на финансови възможности да се осигури участие на представителни отбори в
международни спортни мероприятия.
СОЦИАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
1. Да се търсят източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
2. Да се оказва помощ на съюзните членове при: попълване на необходимите документи за отпускане
на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни
задължения, контакти с лични лекари и др.
3. УС на ССБ да приеме интеграционна програма за 2010 г., съгласно Правилника за приложение на
Закона за интеграция на хората с увреждания. Ръководството на ССБ, съвместно с регионалните и
териториалните ни структури, да организира изплащането на целевата помощ за придружител на лица
с намалена работоспособност над 90% вследствие загуба на зрение, съгласно сключен договор с
Агенцията за хората с увреждания към МТСП.
4. ССБ да изплаща стипендии на студенти и трудови възнаграждения на сътрудници на интелектуалци,
съгласно вътрешно-съюзните нормативни документи.

ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. Съюзът на слепите в България да продължи активно да работи в НСХУ и неговите структури на
територията на страната.
2. Представителите на ССБ да участват в заседания на комисиите към Борда на Европейския съюз на
слепите за: връзка с Европейския съюз, правата на хората с увредено зрение и в Работната група по
равноправие и антидискриминация на жените с увредено зрение.
3. Представители на ССБ да вземат участие в Първата балканска конференция за помощни
информационни технологии в Република Сърбия.
4. Представители на ССБ да вземат участие в конференцията по правата на жените, организирана от
Европейския съюз на слепите в Кипър.
5. Представител на ССБ да участва в заседанията на Балканския консултативен комитет.
6. Председателката на подкомисията за правата на жените към Балканския консултативен комитет –
г-жа Живка Павлова, да вземе участие в заседанието й в Кипър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
В. ДОЛАПЧИЕВ

Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в
неравностойно положение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във Вашето отворено писмо до министър-председателя, президента, председателя на Народното
събрание, министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика изразявате опасенията
на представляваните от Вас организации, че с направената промяна в чл. 19 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) се нарушават и отнемат законови права на
хората с увреждания.
За съжаление, подобни изявления се правят и в публичното пространство, което създава излишно
социално напрежение и в никакъв случай не допринася за разумното и възможно най-доброто
решаване на проблемите на хората с увреждания в сегашната сложна ситуация. Искам да ви уверя, че
всички предприети действия и промени са насочени не към ограничаване, още повече отнемане на
права, а към оптимизиране на механизма за най-ефективно използване на наличните финансови
ресурси с цел насочването им към хората, които действително се нуждаят от подкрепата на държавата
и правомерно реализират своите права. Убеден съм, ще се съгласите, че ние дължим и носим
отговорност за най-целесъобразното и правилно разходване на средствата на българския данъкоплатец,
така че действително да гарантираме дължимата ефективна обществена подкрепа на хората.
Цитираната промяна беше предприета с оглед на обстоятелството, че по своята същност този вид
помощ няма характера на социално подпомагане по смисъла на Закона за социално подпомагане. Това
право е част от мерките, които държавата прилага по отношение на хората с трайни увреждания.
Целта е отпусканите средства да достигат реално до нуждаещите се хора, които действително ползват
транспортните услуги и имат нужда от подкрепата на държавата при това. Право на помощ за
автобусен транспорт имаха лицата със 71 на сто и над 71 на сто трайно намалена работоспособност,
децата до 16-годишна възраст с трайни увреждания и военноинвалидите. На практика, същият кръг
лица имат право и на интеграционна добавка за транспортно обслужване по Закона за интеграция на
хората с увреждания.
Следва да се отбележи обаче фактът, че, за съжаление, се констатират много злоупотреби при
ползването на правото за безплатен автобусен транспорт, което силно ограничава възможностите за
насочване на ограничените бюджетни средства към хората с увреждания, които действително имат
нужда и са реализирали на практика това си право. Затова и нееднократно сме търсили Вашето
съдействие и подкрепа за решаване на този проблем. Последните данни от проведеното проучване на

Агенцията за социално подпомагане показват, че само за периода 1 януари - 31 март 2010 година от
правото на безплатно пътуване с автобус са се възползвали 23 788 лица на стойност 1 319 536 лв.
Становището на колегите от Дирекции "Социално подпомагане" е, че голяма част от хората с
увреждания не се възползват лично от правото за пътуване, а се представят билети от пътуване на
други лица. Не случайно в случая говорим за становище, тъй като отпускането на този вид помощ не
беше обвързано с извършването на проверки на декларираните обстоятелства. Практически такава
проверка не би могло да бъде извършена в общия случай, тъй като на територията на страната действат
десетки фирми-превозвачи. В малките населени места хората, ползващи това право, не можеха и да го
реализират съобразно изискванията на нормативната уредба, тъй като закупуването на билети става от
шофьора в автобуса и не е възможно в удостоверението да бъдат записани всички необходими
реквизити и да се положи печат на фирмата-превозвач.
Преобладаващата част от хората с увреждания се възползват от правото за пътуване с автобусен
транспорт, а не с железопътен, въпреки че железопътният транспорт предлага повече удобства за хора
с увреждания (обособени специални места и др.). Това най-вероятно се дължи на факта, че от страна на
БДЖ се осъществява контрол дали действително лицата с увреждания осъществяват пътуването,
докато при пътуване с автобусен транспорт такъв няма, което създава предпоставка за ползване на
правото от други лица.
Прави впечатление, че случаите на ползване правото за безплатно пътуване от други лица са по-често в
големите градове, в които има добре развита транспортна мрежа и лесно могат да бъдат намерени
билети за далечни дестинации. Така средният размер на разходите за пътуване на правоимащи лица с
увреждания от големите градове варира от 75 лв. за София до 136 лв. за Видин. Идентифицирани са
случаи на двукратно ползване на право на пътуване с автобусен транспорт до възможно най-далечна
дестинация, съответно с най-висока цена на билета, до която би било по-удобно да бъде осъществено
пътуване с железопътен транспорт. Тук трябва да се отбележи и още една констатация, която за
съжаление е доста често срещана практика - "извършено" пътуване до отдалечена и скъпоструваща
дестинация в рамките на 24 часа, включително и от хора, които са неподвижни и се нуждаят от
постоянно обгрижване в дома си.
Прави впечатление, че хората с увреждания от малките населени места със слабо развита транспортна
мрежа рядко злоупотребяват, предоставяйки възможност за безплатно пътуване на свои близки.
Лицата с определена чужда помощ и трудности при придвижване извършват необходимите им
пътувания с автомобили на свои близки, като компенсират част от направените разходи със средства
от представени билети за пътуване на други лица. Това е основната причина средният размер на
разходите за пътуване на правоимащи лица с увреждане от малки населени места да е 3-4 пъти
по-нисък от този в големите градове.
Всичко това доказва належащата необходимост от предприетите мерки, така че да се осигури
подобряване на целевото разходване на бюджетните средства в интерес на хората, които имат право и
потребност от подкрепата на държавата. Промяната в Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане в никакъв случай не означава, че хората с увреждания, които имат действително нуждата
от оказване на такава помощ за пътуване с автобусния транспорт, няма да я получат от държавата.
Целта е чрез преценка на всеки конкретен случай да се окаже подкрепата, която ще гарантира на тази
категория лица максимално възможната помощ. Не на последно място следва да се отбележи и фактът,
че в условията на икономическа криза и ограничени финансови ресурси следва да има много точна и
прецизна оценка на всеки един случай, така че в максимална степен да бъдат защитени интересите на
нуждаещите се.
В заключение бих искал да подчертая, че ние оценяваме важността и държим на разумния диалог и
отговорните решения и действия от страна на институциите и организациите на гражданското
общество в интерес на хората с увреждания. За никого не е тайна, че тежестта на периода, през който
минаваме, неминуемо ще даде отражение във всяка сфера на обществения живот и е необходимо със
съвместни усилия да гарантираме по възможно най-добрия начин решаването на проблемите на
хората.
С уважение,
МИНИСТЪР:

ТОТЮ МЛАДЕНОВ

Протестно писмо от членове на ТСО Шумен

До
Министъра
на труда и социалната политика
София
Председателя
на ССБ
София
Редакцията
на сп. "Зари"
Редакцията на
в-к "Шуменска заря"
Уважаеми г-н Министър,
Убедени в своите възможности, ние, хората с увреждания сме като всички останали граждани и сме
със специална защита съгласно Конституцията на България, Eвропейските директиви и Конвенцията
на ООН.
Членовете на ТСО на слепите в гр. Шумен, присъствали на отчетно-изборното събрание на 20.05.2010
г., изказват своето недоволство от нерешените проблеми на хората с увредено зрение.
1. Да се актуализират социалните и инвалидни пенсии.
2. Да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на гарантирания минимален доход.
3. Размерът на интеграционната добавка да бъде 70% от минималната работна заплата за страната,
защото сегашните 9,75% във времето на икономическа криза са подигравка за нас.
4. Да се увеличи интеграционната добавка за балнеолечение.
5. Да бъдат възстановени правата ни за пътуване с автобус.
6. Да се обогати списъкът на предлаганите помощно-технически средства, като се подбират такива с
най-добро качество.
7. Да се промени нормативната уредба, регламентираща дейността на ТЕЛК и НЕЛК.
8. Настояваме за Вашето активно участие при изработване на законовите разпоредби, отнасящи се до
хората със зрителни увреждания.
Присъствали на събранието 70 съюзни членове.
20.05.2010 г.
Шумен

Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг

ДО
Министерство на труда и социалната политика
Соф ия
ДО

Председателя на Съюза на слепите в България
София
ДО
Редакция на сп. "3АРИ"
София
Уважаеми г-н Министър,
Членовете на Териториална съюзна организация на слепите - гр. Омуртаг на отчетно-изборно събрание
на 12.05.2010 год. изказват своето недоволство и възмущение за нерешените проблеми на хората с
увредено зрение:
- Масово неправомерно се намаляват процентите на дългогодишни незрящи съюзни членове от очните
ТЕЛК.
- Хората със зрителни увреждания тази година останаха без социални и лични асистенти по места,
защото не са лежащо болни (това не е ли дискриминация ?).
- Настояваме за Вашата активна намеса за спешно възстановяване на отнети преференции на хората с
увреждания. Да бъдат възстановени правата ни за пътуване с автобус.
- Настояваме за активното Ви участие при изработване на законови разпоредби, отнасящи се до хората
със зрителни увреждания.
- Настояваме за Вашето участие и личен принос за по-скорошно приемане от Българския парламент на
Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Имаме готовност за протестни действия по региони и общонационални.
Не посягайте на преференциите на хората с увреждания!
14.05.2010 год., Омуртаг
Присъствали: 34 съюзни членове

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

12 години териториална организация на сляпо-глухите
Помним хубавото утро на 27 май през 1998 г. Гости на добруджанци бяха Димитър Парапанов и
неговият син. Бяха дошли в Добрич, за да учредим дружество на сляпо-глухите и в нашия край. Дълго
умувахме дали да създадем такова дружество, тъй като има организация и на слепи, и на глухи. След
продължителните дебати решихме да поставим началото на такова сдружение. Учредителите тогава
бяхме 14 човека. В момента териториалната ни организация наброява 38 сляпо-глухи от града и
областта.
Труден беше пътят, по който вървяхме, но със съвместните усилия на всички заинтересовани
постигнахме завидни успехи.
Една от задачите ни бе да снабдяваме хората с помощни технически средства, за да могат да общуват
със своите близки, да ползват радио и телевизия пълноценно. Друга задача бе организирането на
свободното им време, посредством осигуряване на възможности за изява на творческите им
способности. Така създадохме група за стари градски песни, за автентичен фолклор, поетично дуо и т.
н. Петима от нашите са и членове на поетичния клуб "Вдъхновение" към НАСГБ. През 2005 г.
създадохме и спортен клуб "Устрем". За поддържане на активната си двигателна дейност ползваме
както добре оборудвания кабинет в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, така и зала
"Добротица" Добрич.
С желание участваме в различни инициативи за хора с увреждания на местно и национално ниво.
Винаги се представяме блестящо. Свидетелство за това са многото медали, отличия, статуетки и
плакети, които са аранжирани на видно място в клуб "Детелина" – помещението, което ползваме за

ежеседмичните ни събирания. Три години подред, от 2006 до 2009 г., сме включени в сборника
"Дарования на нашия град", издаден от Ротари клуб и Община Добрич.
През годините сме утвърдили партньорски контакти с представители на медиите. Участваме с мнение
и оценка при съставяне на местните политики за хора с увреждания. Реализирали сме седем проекта с
финансовата подкрепа на Община град Добрич.
Даваме си равносметка, че трудно бихме оцелели без приятелски протегнатата ръка на много
институции, фирми, хора. Списъкът на тези, на които благодарим от все сърце е внушителен.
Дълбок поклон, приятели!!!
Калинка КОВАЧЕВА

София

ТСО Възраждане – пример за подражание
В края на месец май 2010 г. приключи отчетно-изборната кампания за териториалните организации
към ССБ в столичния град. Сега настъпи кратък период, в който може и трябва да се направи оценка за
нивото, на което преминаха тези много важни отчетно-изборни събрания. Голямото различие в
качеството на проведените събрания се дължи на още по-голямата разлика в организационното
състояние на отделните териториални организации в София. Това е друга тема, с която предполагам
ще се занимаят в близките дни новоизбраните управителни съвети на ТСО и най-вероятно задълбочен
анализ на отчетно-изборната кампания и състоянието на отделните организации ще направи РУС
София.
На едно от събранията, на което присъствах, искам да привлека вниманието на читателите на съюзното
списание "Зари". Спирам се на него, защото както качеството, на което премина събранието, така и
организационното състояние на ТСО Възраждане с председател Пламен Бакърджиев е достоен пример
за подражание.

На събранието, провело се на 25 май в присъствието на повече от 80 съюзни членове, бе внимателно
изслушан отчетният доклад на управителния съвет на организацията. В него бе направен задълбочен
анализ на извършената голяма и достойна за уважение дейност през отчетния период. Управителният
съвет на организацията, състоящ се от 5 члена, е заседавал най-малко по веднъж в месеца, а в
навечерието на някои мероприятия са провеждани извънредни заседания. Утвърдена е традицията,
независимо от някои финансови затруднения, ежегодно да се провеждат литературно-музикални
тържества в навечерието на коледните и новогодишните празници и пролетни вечери в ресторант.
Ежегодно се провеждат екскурзии с автобус до отдалечени от София градове с цел опознаване на
културни, исторически и природни забележителности. Успоредно с това ежемесечно се провеждат
еднодневни излети до подходящи обекти около София. Така заедно с разходката съюзните членове и
техните придружители чрез интересни беседи се запознават с историческото богатство на нашите
земи, съхранено в НИМ, с Боянската църква – обект на световното културно наследство и др.
Лично председателят на организацията Пламен Бакърджиев полага големи грижи и с упорита
настойчивост търси спонсори, и успява ежегодно да осигури значителни финансови средства, с които
да закупува хранителни продукти от първа необходимост, които в навечерието на Коледа се раздават
на всички членове като помощ за по-добро посрещане на настъпващите празници. Тази дейност на
председателя се посреща от членовете на организацията преди всичко като израз на грижа и внимание.
Той бе избран с пълно единодушие.
При необходимост управителният съвет отпуска финансови помощи на членове, изпаднали в
затруднено положение, а председателят лично много често посещава по домовете самотни и болни
хора.
На събранието бе разисквана и приета подробна план-програма, предвиждаща по-нататъшно укрепване
на организационното състояние на ТСО Възраждане и разширяване на културните, организационни и
спортни мероприятия.
Още много може да се разказва за успешната и достойна за подражание дейност на ТСО Възраждане,
но достатъчно е да се отиде в петъчния ден, когото е денят на тази организация в клуба на ул. "Цар

Симеон" 110 и да се убеди човек как клубът се посещава от много съюзни членове, които на чаша кафе
провеждат разговори по интересуващи ги въпроси, разказват си за интересни случки и личности от
отминали времена.
Считам, че ще бъде много полезно за цялата столична организация, ако РУС София въведе като стил и
метод на ръководство изучаването опита на отличниците и прилагането му във всички организации.
Това може да става чрез гостувания на заседания на управителните съвети на една или друга
организация, чрез провеждане периодично на еднодневни семинари с всички членове на
управителните съвети по различни въпроси, целящи подобряване организационното състояние като
цяло. Препоръчително е тази форма на обучение с актива да се провежда периодично най-малко
веднъж на три месеца и за предпочитане е на подходящи места извън града.
Георги ПЕТРУШЕВ

ЛИТЕРАТУРА Десет години литературна награда "Георги Братанов"

По случай големия празник на славянската култура и писменост - 24-и май, Съюзът на слепите и
Съюзът на писателите връчиха наградата посветена на незабравимия поет, писател и драматург Георги
Братанов. Традиционно напоследък наградата се връчва на два автора - за поезия и за проза. Тази
година творците получили приза бяха Бойко Беленски за романа "Да се довериш на дявола" и
Владимир Стоянов за книга със стихове - "Притча за дървото". Наградите от името на Съюза на
слепите връчи Генко Изворски.
Ето какво сподели писателят Бойко Беленски:
- Не познавам лично човека, на чието име е учредена тази награда, но съм напълно съпричастен към
неволята на хората в неравностойно положение. Не случайно и темата на романа ми е за трудностите,
които изживяват децата в неравностойно положение. Имам племенник, роден с церебрална парализа,
на когото ще даря парите от моята награда. Десет години бях се оттеглил от литературата. Завърнах се
2004-а и смятам да пиша за тези хора, защото те имат много по-големи проблеми от останалите. Тази
награда ме задължава още повече да бъда съпричастен към проблемите на тази част от нашето
общество.
Владимир Стоянов:
- Много съм щастлив, че получих тази награда на името на Георги Братанов и с гордост мога да кажа,
че този човек беше мой приятел. Той много държеше на моите стихове. На отношението ми към
литературата. Това беше човекът, който много направи за мен. Обичам го истински и съм сигурен, че
сега той ни чува. Искам да припомня заглавието на първата му книга: "Ще ви потрябвам", той ни
трябва все още.
Димитрина МИХАЙЛОВА
Виж снимки:

Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел
"Поезия" за 2010 г.

Владимир СТОЯНОВ е роден на 11.10.1959 г. в град Варна.
Завършва българска филология в ШУ "Епископ Константин Преславски".
Член е на СБП.
Негови творби (стихове, литературна критика и история, авторски песни, преводи) са публикувани в
редица национални, руски, украински и естонски вестници, списания, алманаси или излъчвани в
емисиите на радио и телевизионни центрове в страната и чужбина.
Автор е на поетическите книги "Ако повярваш" (1991 г.), "Каменно хвърчило" (1993 г.), "Нашествието
на тревите" (1998 г.), "Небесен пчелин" (стихотворения и преводи, билингвистична, съвместно с Лидия
Анискович, Москва, 2003 г.), "Параклисът на ветровете" (2005 г.).
Съставител е на първата книга с творби на ранния български символист Стефан Тинтеров (Вен Тин) "Призраци" (1994 г.). Създава и литературната монография за него "Защото съм избраник.
Творчеството на Вен Тин в контекста на българската литература" (2000 г.).
Книгата "Трилогия на сърцето" (2006 г.) включва преработени и допълнени предходните две издания и
компактдиск с песни по стихове на Вен Тин.
Автор е на "Помагало по български език и литература VII-VIII клас, I и II свитък" (Старогръцка и
Стара българска литература), 1993-1994 г. и на детската книга "Пеещо букварче" - 2001 г.
Авторските му песни (текст, музика и изпълнение) са представени в компактдисковете "Славянски
венец", "Душа душе" (2001 г., Москва), както и в "Азбучна молитва" (2007 г.). Негово дело са
преводите, съставителството и предговорите и на билингвистичните издания - "На крачка от ешафода.
Поезия от Олег Чухно" (2003 г.) и "Обратно зрение. Поезия от Любов Турбина" (2005 г.).
Участва с лирически творби в представителни антологии като "Из века в век. Болгарская поезия"
(Москва, 2005 г.), "Свещ. р. Съвременна българска любовна лирика" (София, 2003 г.) и др.
Носител е на Годишната литературна награда на СБП за: 2006 г.

Лауреат на VI Артиада на изкуствата в Русия (2001 г.), както и на редица национални конкурси за
поезия, авторска песен и литературна критика.
Живее и работи в родния си град. Негови творби са превеждани на руски и украински език.
E-mail: vl_stoyanov@abv.bg
http://vstoyanov.hit.bg
ПИРЪТ НА ВЕТРОВЕТЕ
Гребци, изсъхнали от мъдрост
на дъното на някаква галера,
ръце заплели в синята мъгла,
в нозете ви морето беше вчера.
Сега сте сянката на тежките весла.
Молете се!
Молете се деца –
с бащите ви пируват ветровете.
Дочувате ли смазващия ритъм?
Небето праща своя жертвен знак.
Гребци, назад остават домовете ни.
Пред нас изплаква първороден сняг,
като змия небесна над водата
оплита мъдрия Лаокоон.
Животът е троянски кон,
със който Троя тръгва към Итака.
ОРЕХОВИЯТ ПЛОЩАД
Излита птица от утробата на звяра,
а той изстрелва тьмната си мисъл
като стрела, намазана с отрова.
Небето се оказва твърде ниско,
за да спаси заченатия полет.
И сякаш неопитомена дума
проглежда във гнездото на духа.
Превит на времето от тежестта
чета поредното проклятие,
осъдило и скрило същността ми.
Ята от сънища извиват струйки дим,
а в мен ковачът лее
най-светлата си песен.
На ореховия площад остава шумата
и в нея вятърът, приличащ на удавник.
Защо откривам младостта си
в присъствието на старицата?
Защо дочувам стъпки на спасители,
случайно взели образа на някого?
Разчупвам орехите - есенни печати.
Скривалище ли е умът,

щом вади глупостта на показ
и водевилно разпилява
забравените ни мечти.
Нима съм станал по-дълбок от зимата
и слънцето дали ще ми прости.
ДЪРВОТО НА ПРЕДЦИТЕ
Със клюн на белоснежен ястреб
дъждът връхлита жълтите тръстики,
накацали самотно край брега.
Дървото на предците е разлистено.
Мълчи гнездото на върха,
осъдено на заточение без птици.
Дърварите замахват напосоки,
прицелени в сърцето на мига.
И като повилнял Апокалипсис
захвърлят залеза върху света.
Защо тогава някакъв щурец
събира недопятата си песен?
Защо апостоли предават младенеца,
без ни една душа да се взриви?

ОБЯВА 60 години списание "Зари"

Във връзка с 60-годишния юбилей на нашето списание Съюзът на слепите в България и редакция
"Зари" обявяват конкурс за написване на есе на тема "Списание "Зари" в моя живот".
Краен срок за изпращане на материалите - 15 септември 2010 година.
Адрес за изпращане на материалите:
1309 София
ул "Найчо Цанов" № 172
тел.: 02/812 70 36
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Редакция на сп. "Зари"
Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури до 20.09.2010 г.
Спечелилите първите три места творби ще бъдат публикувани на страниците на “Зари”, а техните
автори ще бъдат премирани с парични награди.

ОЧЕРК Светът на тъмнината

Марийка Петрова Кирева е родена в село Ръжена. Като всяко дете тя расте здрава, жизнена и палава и
естествено върши много детски лудории. Катери се по дърветата, рита топка с момчетата, прескача
дуварите на къщите.

Един ден, при поредната си лудория, Марийка намира под една, вероятно, ритната от самата нея
керемида вързоп омотан с канап. Любопитството надделява и тя скъсва канапа и вижда друга кутия, в
която има цигарена кутия пълна с медни пръчици, които се оказват всъщност капсули детонатор. Без
да уведоми родителите си за находката, тя самичка се заема с нейното изследване. От първия
капсул-детонатор успява да извади съдържанието. По думите на Мария това не е било барут, защото
много пъти тя била виждала барут у баща си, който бил ловджия, и е можела да го разпознае.
"Втория реших да го запаля. С поднасянето на пламъка детонаторът се взриви в ръцете ми, откъсна по
една трета от трите ми пръста и загубих зрението си на 100 %" - връща се назад в спомените Марийка.
Тогава тя е само на 11 години - ученичка в 5-и клас.
"Оттогава са изминали почти 40 години, но болката, която изпитах, не пожелавам да се случва никому.
А като майка се обръщам към всички деца със съвет - да не играят никога със взривни материали,
запалителни течности и най-вече с пиратки. Всяка грешка и невнимание се заплаща с много болка,
страдание, а в много случаи даже и със смърт. Едно малко удоволствие може да ви донесе страдание за
цял един живот" - съветва изстрадалата жена.
След злополучния инцидент 11-годишната тогава Марийка се лекува близо година в София, Пловдив и
Одеса. Пораженията на очите й са тежки и зрението й остава невъзвратимо. Година по-късно се
записва в ЕСПУ за слепи деца в София. Само за една година Мария успява да изучи до съвършенство
брайловата азбука. Докато й гостувах, имах възможност да видя колко бързо, чрез сетивността на
пръстите си, тя четеше новото списание на Съюза на слепите в България "Женски свят". На другия
край на масата имаше цяла купчина от бели, изписани на брайл, списания. Тя сякаш прочете мислите
ми и каза – "Ще задоволя любопитството ти – това също са списания на Съюза на слепите – "Зари",
"Вариант" и "Спортен преглед". Очаквам с нетърпение тия списания, защото от тях научавам каква е
съдбата на незрящите хора по света. Хората като мен се ползват с голямо уважение в Дания, Швеция,
Холандия, където нито един незрящ човек няма безработен. Правителствата на тия държави се грижат
за тяхното интегриране и реализация в обществото. А тук в България държавата с лека ръка унищожи
всички производствени предприятия на слепите в София, Пловдив, Шумен, Дряново и други, които
имаха филиали във всички градове на страната. По този начин всички слепи хора останаха на улицата,
без работа и препитание, единствено с мизерни пенсии, с които да издържат семействата си. Ние,
слепите хора, сме обречени на бавна и мъчителна смърт. Съпругът ми също е незрящ и от осем години
е безработен.".
След успешното завършване на училището за слепи деца в София Марийка още същата година е
приета да учи в полувисшия медицински институт в София. Тя го завършва през 1980 година с
придобита специалност - лечебен масаж. От 21 януари 1981 година до днес тя работи като масажист в
рехабилитационен център в Павел баня. Семейна е, има две деца - момче на 21 години и 16-годишна
дъщеря.
За 50-те си години Мария е много жизнена и с лъчезарна усмивка. Макар да й липсва светлината на
света, тя успява да се радва на всичко - на птиците, на цветята, на живота и хората. С всичките си
сетива тя чувства живота с пълната му сила и усеща красотата му, както и красотата на света на
тъмнината. Тя украсява своя свят с нюанси, които често са непознати за нас зрящите, като
уравновесено примирение и голяма обич към хората.
Мария е твърда и непримирима към всичко, което разделя и отчуждава хората. "Осъзнаваме ли, че сме
преходни на тоя свят? Поне аз не съм чула някой да е надминал орлите по дълголетие! За нас коренът
на дълголетието трябва да започва от спокойствието. Спокойният човек е уравновесен, обмислящ
всяка своя стъпка. Такива хора често сочим за пример за уважение. Много са малко хората обаче,
които са се запитвали какво печелят, разбивайки здравето и живота си с никому ненужни сплетни,
омраза, завист..." – разсъждава на глас Мария.
Мария не се отказва в мисията си да свързва зрящите и незрящите, да се опитва да ги накара да
проумеят света на другия, да го опознаят и приемат. "Зрящите, които виждате света в светлина, и ние,
незрящите, трябва да се обединим върху най-съществения факт в живота - да разбираме хората около
нас. Всеки от нас е различен, но не бива само да съдим хората за грешките им. Трябва да им помагаме
да преодоляват негативните черти от характера си, трябва заедно с него да търсим пътя за
отстраняване на негативната енергия натрупана в него. И ако го направим бързо ще се уверим, че този

човек ще се преобрази. И обезателно ще ни благодари, че сме го извадили от летаргията на
отчуждението към света и хората. Такъв трябва да бъде животът около нас - на слепия подай ръка, на
гладния дай къшей хляб, на удавника подаденият пръст е достатъчен, за да излезе от ямата на
безизходицата. Навсякъде, всеки от нас трябва да бъде човек, за да търси отплатата. Човещината не се
купува с пари" – оптимистично реди съветите си Мария.
Отново, като че прочела мислите ми, тя ме сепва с въпроса – "Разбирам, че искате да ме попитате как
се справям със света на тъмнината, в който живея почти 40 години?" И ми отговаря, все така просто и
мъдро – "За мен животът е ежедневна борба, в която трябва да побеждавам първо себе си, а после
живота. Но колкото и неравна да е тази борба, аз на всяка цена трябва винаги да съм победител в нея и
никога да не отстъпвам макар и крачка само назад от извървения път. Никога не трябва да унивам, да
се огъвам пред трудностите, които ежедневно мачкат психиката и мислите ми, натрапчиво ми
внушават чувството за малоценност, стремят се да изпият последната капка от самочувствието ми на
човек."
"Светът на незрящите е много подреден, в него всяка вещ си знае мястото. За нас този ред е жизнено
важен, защото е част от нашата ориентация. А вие, зрящите, често го губите. Стремя се да науча на
този ред и децата си, но те живеят в друг свят, различен от моя." - разсъждава още Мария, правейки
паралели между себе си и нас, зрящите. Разказът си тя продължава с още паралели.
"30 години изминавам с придружител двукилометровия път от вкъщи до работното ми място. Този път
за мен е станал съдба. Движа се по него спокойно, защото зная че пред мен, край мен, зад мен се
движат хора, които обичам и ме обичат. Ако ме спрат приятели, отговарям им на име, защото познавам
гласовете им."
Способностите, които Мария е развила в годините на живота си в мрака, тя прилага успешно и в
работата си с пациентите - "Ето, аз сега не виждам пациента пред мен, а усещам само, че лежи на
медицинската кушетка, но по тона на изречените думи, по учестеното му дишане, по нервните му
движения, разбирам моментното му състояние. Затова го изчаквам няколко минути да релаксира и чак
тогава започвам лечебния масаж. Няколко процедури с пациентите и ставаме приятели! А моите
пациенти и приятели са много. Налага се понякога в рамките на работния ден да обслужвам дори по 15
пациента."
"За 11-и път съм тук на лечение" - споделя Мария Лазарова от град Златица, една от пациентките на
Марийка. "Много съм доволна от масажите на моята адашка. Благодарение на нейните златни ръце
имам голямо подобрение. Затова винаги идвам при нея. Тя е добър специалист и прекрасен човек.
Лекува пациентите си с усмивка. Природата й е взела зрението, но й е дала в замяна човечност, която
лекува по-добре от най-добрите лекарства." - Разказва с благодарност жената.
Вече бях прибрал записките си в чантата и се готвех да се сбогувам с любезната си домакиня, когато я
видях, че в минутката си за отдих тя бе застанала до прозореца и милваше едното листо на
трилистника. С изумление видях, че докато правеше това по лицето й се стичаха сълзи. Смутих се и
смятах да не питам за причината за сълзите й, но тя отново като че ли чу въпроса, който напираше в
главата ми и каза -"Колко живот има около нас. Но ние нито го виждаме, нито го чувстваме. Ето, този
трилистник плаче, защото съм го затворила в този кабинет. А той иска да живее под слънцето, да се
радва на звездите, иска да го милва вятър, да прави сутрешните си бани в росата. Имам чувството, че
някой ден ще скочи от прозореца и никога, никога няма да се върне в този затвор. Такива сме хората,
всеки от нас е в плен на своята суета и затворник на примирението си. Това ни прави слаби и
невзрачни пред природата, която ежедневно се бори за живот и оцеляване след безбройните рани,
които сме и нанесли и продължаваме да й нанасяме."
Думите й просълзиха и мен. Стиснах ръката й за сбогом, а тя промълви -"Колко сме нищожни пред
величието на природата!". Навън, в света на светлината, думите й продължиха дълго да отекват в мен,
зрящия, а красотата и светлината, сякаш станаха по-силни.
Кольо НИКОЛОВ
Използван източник: в-к "Долина"

СПОРТ Една добра и вече утвърдена традиция

И тази година софийската РСО организира поредното регионално състезание по спортен риболов за
незрящи, провело се на 9 юни край панчеревския водоем.
Домакините отново не отказаха любезно да предоставят базата си безвъзмездно, като спонсорираха
съревнованието и с един безплатен шаран.
Това беше най-голямата уловена риба, а неин притежател стана Румен Трендафилов от Перник. Той се
изхитри да измами шаран с тегло 3,180 кг.
Общо в съревнованието взеха участие 14 незрящи рибари, някои от които участваха за пръв път и
естествено късметът им проработи. Такъв беше случаят с Иван Янев, който изглежда вече е зарибен от
рибата. За разлика от по-старите членове на спортния клуб към РСО София, на които буквално им
беше каръшки ден, на въдицата на Иван се хванаха шарани, при това с твърде внушителни размери.
Както всеки път, и сега главен съдия на състезанието беше Любомир Павлов. След 4 часа, прекарани в
радост, надежди, напрежение и разочарование за някои беше оформено и класирането.
Първото място грабна безапелационно Михаил Михайлов от Перник с улов от 4,230 кг. Негова бе и
първата за състезанието уловена риба – бял сом.
На второ място се класира Атанас Здравков от София, чиито късмет проработи буквално в последните
минути от съревнованието. На неговата въдица се закачиха 3,200 кг. улов.
Третото място остана за Румен Трендафилов с уловения от него най-голям шаран – 3,180 грама, което
пък си беше неговият късмет.
Изобщо, в това състезание, като че ли късметът бе на страната на перничани, защото най-много риба се
съблазняваше от тяхната стръв.
Класиралите се на първите три места получиха скромни парични награди, а всички участници в
състезанието – грамоти, както и огромна порция чист въздух и добро настроение.
Марина ПЕТКОВА
Виж снимки:

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ Специални
средства за зрително увеличение

Телескопични очила
(Очила лупи)
Телескопичните очила са едно много ценно увеличително средство, което в случаите на напреднала
макулна дегенерация често се превръща в единствената разумна алтернатива за запазване на
задоволителен зрителен комфорт у пациента. Базират се на двете основни телескопични системи ГАЛИЛЕЙ и КЕПЛЕР, и дават възможност за увеличение до 4 пъти. Използването на вече създадени у
повечето пациенти навици за носене на нормални очила, както и липсата на специални изисквания по
техническата поддръжка и ползването на продукта, го прави лесно адаптивен, ясен и практичен.
Тук трябва веднага да се направи разграничение между индивидуално изготвените телескопични очила
и готовите унифицирани модели, които не осигуряват абсолютно точно съответствие към позицията на
зеницата (нещо изключително важно за зрителния комфорт), не разрешават монтиране на
индивидуална корекционна добавка, не предлагат избор в удобството на рамката и най-често ползват
евтини материали за направа. Разликата е идентична с тази между евтините, готови, диоптрични очила
и тези направени по стойности от лекарска рецепта.
Основното предимство на индивидуалните телескопични очила пред различните видове лупи и други
класически увеличителни пособия e, че те могат да се ползват за гледане на различни дистанции:
далечна, средна (TV) и близка, т.е. те са едно комбинирано средство за зрително увеличение. В
зависимост от състоянието, а и от желанието на пациента, могат да се изпълнят като:
монокулярни (с корекция само на едното око) и
бинокулярни (с корекция и на двете очи).
Ценна за лекаря и пациента е възможността да се добави допълнителна корекционна леща към
системата, което повишава индивидуалността на очилата и ги прави възможно най-близки към данните
от направената рефракция (очния преглед). Индивидуалността прави всъщност голямата разлика
между телескопичните очила и останалите специални средства за увеличение, които най-често се

базират на закръглени, приблизителни стойности.
Макар че използването им изключва дейности свързани с динамични движения на тялото и главата,
пациентите оценяват високо многофункционалността на индивидуалните телескопични очила
(продължително четене и разглеждане, различни писмени и графични дейности, гледане на телевизия,
възприемане на текстове и образи в далечина). Комфортът се допълва и от факта, че ръцете остават
свободни, а позицията на тялото и главата до голяма степен независими.
Сложните и комплексни изисквания по изписването и направата на индивидуални телескопични очила
ги е превърнало за съжаление в малко познат и дори екзотичен продукт в практиката на офталмолозите
и оптиците не само в България.
У нас те се изработват единствено в лабораторията на СИТИ ОПТИКА и със съдействието на
специалисти от SCHWEIZER (Германия).
Ръчни монокулярни телескопични системи
Това са специални увеличителни средства, ползващи принципа на телескопа (КЕПЛЕР-система) и
осигуряващи големи увеличения (до 10 пъти, а със специална приставка до 30 пъти). При гледане се
налагат само върху едното око и могат да се фокусират за дистанции от 250 mm до безкрайност.Те са
отлично помощно средство при ползване на кратка информация от по-голяма дистанция
(информационни табла на спирки, летища и гари, улични табели, обекти и надписи в далечина и др.).
Поради малкия си размер са предпочитани за пътувания и разходки. Доставят се с подходящ, мек
калъф, снабден с шнур за носене през врата.
Като особено подходящо за на път се препоръчва комбинирането им с мобилен вариант лупа, която
поема ангажиментите при гледането наблизо.
Призма на Бузер-Бауерфайнд
Специално увеличително средство, ползващо се като 45° призмена приставка към ръчните
монокулярни телескопични системи на КЕПЛЕР.
Помощно средство за слабо зрящи ученици и студенти при следене на текстове, графики или други
образи от черната дъска или презентационното табло.Предлага се в комбинация с малка и сравнително
лека, регулируема стойка.
Въпреки развитието на електронните средства за зрително увеличение, все още широко използвана в
училища, аули и конферентни зали.

