*ОБРЪЩЕНИЕ До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил
Долапчиев

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,
На 18 юни 2012 г. възникна, а през следващите дни се разрасна тревожна конфликтна ситуация в
отношенията между Съюза на слепите в България (ССБ) и Национално-потребителната кооперация на
слепите (НПК на слепите). Управителният съвет на НПК на слепите взема решение да организира
кампания за подписване на декларации, в които член-кооператорите изразяват изричната си воля да
бъдат представлявани от НПК на слепите в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
към Министерския съвет. След като декларациите вече са били напечатани и изпратени до
член-кооператорите, в класически демагогски стил бях поканен на среща от г-н Кърлин, за да бъда
информиран за този факт и да дам съгласието си за кампанията. При условие че ръководството на
кооперацията многократно заявява, че желае да партнира с нашата организация, единственото
правилно поведение беше поканването ми да присъствам на заседанието на Управителния съвет, на
което е обсъждан този въпрос. Трябваше да бъде чуто становището на нашето Сдружение и обсъдени
аргументите "за" и "против" подобно действие, както и причините, които го налагат. Подобна
кампания се организира от стратезите на кооперацията за втори път и Управителният съвет на ССБ
имаше изградена позиция в миналото, което ми позволи на срещата с г-н Кърлин да изразя
категорично несъгласие срещу подобно начинание.
Аз се надявах, че след първоначалните силни емоции и прехвърчали искри ще надделее разумът в
полза на бъдещото партньорство. За съжаление разпространените в публичното пространство писма на
г-н Кърлин и особено това от 21 юни т.г. ме опровергаха и налагат да се обърна към Вас.
Съгласно чл. 3 от Устава на ССБ, основната цел на организацията ни е защитата на човешките,
гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и
интегрирането им в обществото. Тази негова 91-годишна мисия за първи път се оспорва чрез
действията на НПК на слепите.
Безспорно е обстоятелството, че кооперативното движение е форма на обединяване на дребни
собственици за извършване на определена дейност с цел получаване на доходи. Един поглед в
миналото и декларираните уставни цели на кооперацията доказват, че нейната основна задача е
решаването на проблема със заетостта на хората с нарушено зрение и повишаването на тяхното
благосъстояние. Отчетните материали, приемани от Общото събрание на НПК на слепите,
потвърждават, че Кооперацията няма трайна политика в областта на социалната рехабилитация,
професионалното обучение, административно-правните услуги, достъпността на архитектурната,
транспортната и комуникационната среда, достъпа до информация, художественото творчество, спорта
и туризма, които са значима част от основните приоритети на Съюза на слепите в България. Дейността
на двете организации се припокрива само в усилията им да осигуряват трудова реализация на хората
със зрителни увреждания. Трябва да подчертая и още една огромна разлика между Съюза на слепите в
България и НПК на слепите – само нашето Сдружение предоставя възможност за системни социални
контакти в общността и за извеждането на незрящите от тежката, травмираща социална изолация чрез
функциониращите 106 клуба за интеграция на хора с нарушено зрение в страната, посещавани от наши
членове средногодишно над 20 000 пъти.
Хората се сдружават, защото имат общи интереси и споделят целите, декларирани в учредителните
актове на легитимно представляващите ги неправителствени организации. Психологическото насилие,
което се оказва върху член – кооператорите, които са и членове на ССБ, да подпишат декларация за
изрично представителство с прикачен към нея талон за 40 лв. е неморално, лишено от логика и
ненужно. Съгласно действащото законодателство НПК на слепите и сега представлява своите
член-кооператори и в това си качество преди години Министерски съвет й е предоставил статут на

национално представителна организация на хора с увреждания. Проверката в страната, извършвана от
регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане, която възбуди духовете, цели да
констатира достоверността на цитирания брой член-кооператори - има ли между тях починали, които
да се водят на отчет, и дали структурите на кооперацията функционират. От информацията, която
получих от нашите регионални и териториални председатели, голяма част от проверяващите са се
обърнали към структурите на Съюза на слепите в България за необходимите данни. Този факт
показва, че не са им известни локалните представители на кооперацията, което по категоричен начин
доказва, че тя не извършва системно дейност по места в полза на социалното включване на хората с
нарушено зрение. Категорично твърдя, че в момента няма нормативен акт или решение на държавен
орган, които да налагат всеки незрящ да се самоопредели от коя организация да бъде представляван в
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
Нямам причина да чувствам, че в изпратеното от мен писмо до структурите на нашата организация с
указание за действия в ситуацията, предизвикана от абсурдното поведение на НПК на слепите, са
нарушени нечии права. Нашата организация е доброволна и никой от членовете й не е принуждаван да
се включи в нейния организационен живот. Писмената декларация, на който и да е член на нашето
Сдружение да бъде представляван от друга организация, е негово право, но и израз на категоричната
му воля, че не споделя целите на Съюза на слепите в България, че не желае неговите права да бъдат
защитавани от нашето Сдружение и да получава широкия кръг услуги, предоставени от структурите
ни. По-честно и морално би било към разпратената от НПК на слепите декларация да бъде прикрепена
и молба за прекратяване на членството в ССБ, тъй като тя има подобна формална роля. Всички
събрани декларации в обем на 2400 броя, ако всички член-кооператори подпишат, ще бъдат
представени в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) като част от документацията
за покриване на изискуемите критерии за придобиване на статут за национално представителство.
Управителният съвет на ССБ и лично аз категорично считаме, че с този акт ще се демонстрира пред
държавата и обществото изключително негативното отношение към дейността на ССБ от 15 % от
членовете му и ще се урони непоправимо националният авторитет на нашето Сдружение.
Тези действия категорично не са в унисон с декларираните желания за партньорство.
Различни източници посочват, че в България има регистрирани над 100 000 неправителствени
организации, като голяма част от тях декларират, че ще работят и за хора с увреждания. Съгласно
определените критерии от Министерски съвет само 21 организации на и за хора с увреждания имат
статут на национално представителни и участват активно в диалога с държавата за формиране на
социална политика в унисон с европейските социални модели и в съответствие с Конвенцията за
правата на хората с увреждания, приета от ООН. В работата на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания към Министерски съвет участват представители на държавата, национално
представителните организации на работници и служители, национално представителните организации
на работодателите, Националното сдружение на общините и национално представителните
организации на и за хора с увреждания. Да представляваш в този орган хората с увреждания е много
голяма отговорност и изисква компетентност, много работа и отдаденост на нашата кауза да създадем
условия за по-достоен живот на хората с увреждания.
През последните десет години представители на Съюза на слепите в България са участвали в
изменението и допълнението на десетки закони и подзаконови нормативни актове и са внасяли
множество предложения за защита правата на хората с нарушено зрение. Поради невъзможността те да
бъдат изброени тук ще припомня най-значимите от тях:
1. През 2000 г. ръководителите на Съюза на слепите в България, Съюза на инвалидите в България,
Съюза на глухите в България и Централния съвет на кооперациите на инвалиди, след трудни
преговори с министъра на труда и социалната политика Иван Нейков, успяха да защитят правото за
получаване на 25% от социалната пенсия, регламентирана в член 101 от Кодекса за социално
осигуряване. Извоювайки това право за всички хора с увреждания в България, дадохме възможност на
членовете на нашата организация да получават тази месечна добавка, варираща по стойност през
годините. За периода от 12 години те са получили не по-малко от 45 млн. лева.
2. През 2001 г. ръководствата на Съюза на слепите в България и Съюза на глухите в България успяхме
да направим промяна в Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. С нея
Съюзът на глухите в България извоюва правото за техните членове да ползват целева помощ за

жестомимичен преводач, а ние въведохме новото право на целева помощ за придружител в размер до
50 лв. на хората със зрителни увреждания с намалена работоспособност над 90%. В знак на голямо
доверие към Съюза на слепите в България правителството възложи на нашето Сдружение, чрез
структурите ни в страната, да предоставя тази услуга. Трябва да отбележа, че това е много отговорна и
голяма по своя обем работа, без организацията ни да получава целево средства за нея. През изминалите
12 години правоимащите хора със зрителни увреждания са получили целева помощ за придружител в
размер над 5,8 млн. лева.
3. През 2005 г. основно ръководителите на Съюза на инвалидите в България, Съюза на слепите в
България, Съюза на глухите в България, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения,
Националната асоциация на сляпо-глухите в България, Център за психологически изследвания,
Централен съвет на кооперациите на инвалиди, Национален съюз на трудово-производителните
кооперации и няколко родителски организации на деца с увреждания работихме върху новия Закон за
интеграция на хората с увреждания и включихме в него правото на интеграционна добавка за хората с
трайни увреждания. За 7-годишния период правоимащите членове на нашата организация са получили
над 30 милиона лева. Тук трябва да подчертая, че нашето Сдружение и малобройна група от
национално представителните организации на и за хора с увреждания на три пъти не допуснахме
обвързването на интеграционната добавка с подоходен тест. С този акт щеше да бъде накърнено
правото на 14 000 наши членове.
Поради обстоятелството, че значима част от хората с нарушено зрение са с много ниски доходи от
пенсии и без работа, в повечето коментари се слага акцент върху паричната подкрепа, повишаваща
качеството на живот на незрящите. Трябва обаче да отбележим, че от огромно значение за бъдещите
поколения и политики за хората с увреждания има активното участие на нашата организация в
изработването на много нормативни актове и стратегически документи, като най-значимите през
последните години са:
1. Стратегията за равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.
2. Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
3. Законът за ратификация на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН.
4. Приемането на краткосрочните планове за действие в изпълнение на цитираните стратегии и
годишните отчети за това.
Публично достояние е, че Съюзът на слепите в България е сред най-активните национално
представителни организации на и за хора с увреждания. Председателят на Съюза на слепите в
България:
- редовно и активно участва в заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
към Министерски съвет;
участва в различни работни групи, провеждащи многократни заседания и разработващи необходимите
нормативни промени, национални стратегии, програми и други;
- по решение на национално представителните организации на и за хора с увреждания системно
отстоява официалните им позиции пред Народното събрание, Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания към Министерски съвет и при многобройните срещи с различни институции;
- разработва или участва при разработването на всички становища на национално представителните
организации на и за хора с увреждания относно правата на хората с увреждания;
- представлява национално представителните организации на и за хора с увреждания в Комитета по
наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" и е предложен за участие в работната група за определяне референтната рамка за
следващия програмен период 2014-2020 г.
- участва при разработване на операциите и процедурите за кандидатстване по тях по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" за целево финансиране на специализираните предприятия и
кооперации, национално представителните организации на и за хора с увреждания и изграждането на
социални предприятия към общините с определени четири предмета на дейност.
Считам за необходимо да оповестя, че претендиращата НПК на слепите да Ви представлява в
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания много години не е участвала със свои
представители на експертно ниво в различните работни групи, разработващи предстоящи за обсъждане

нови или изменяни и допълвани документи. Те нямат принос при изработването на становища на
национално представителните организации на и за хора с увреждания. Ролята на НПК на слепите се
изчерпва с полагането понякога на подпис върху вече създадени документи за защита правата на
хората с увреждания, разработени от Съюза на слепите в България и други национално представителни
организации. Това мое твърдение се доказа по категоричен начин от отговорите на господин Кърлин
на въпроси в тази посока при съвместното ни участие на 24.06.2012 г. от 14.00 часа в "Неделна
конференция без мишка - FREE".
Никой не може да оспори значимостта на активния диалог, който провеждат нашите регионални и
териториални организации с общините. Те единствени представляват хората с нарушено зрение в
България във функциониращите областни и общински обществени съвети, в които се обсъждат и
формират различни аспекти на местната социална политика. Безспорен е техният принос за
създаването на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрително увреждане
в градовете София, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Тополовград и Добрич, които
предоставят средногодишно услуги на 800-900 членове на нашата организация. През 2012 г. успешно
приключи проект за разкриване на такива центрове в градовете Русе и Перник, финансиран по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". За да гарантират устойчивост на тази
необходима услуга, локалните ни представители полагат усилие за разкриването й като делегирана
държавна дейност. Достъпността на архитектурната и транспортната среда системно се подобрява
благодарение отново на тяхната ползотворна работа.
Трябва да отбележа, че регионалните и териториални председатели системно оказват подкрепа на НПК
на слепите при набиране на член-кооператори, провеждане на общи събрания, раздаване на талони и
парични дивиденти и други.
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,
През 1921 г. нашите предшественици се обединяват, за да принудят държавата и общините да създадат
условие за по-достоен живот на слепите в страната и да променят обществените нагласи към тази
уязвима социална група. Днес нашата главна задача е същата и е духовно сляп онзи, който не разбира
това. Ако съпоставите размера на публичния ресурс, който е защитил Съюзът на слепите в България,
съвместно с още няколко национално представителни организации на и за хора с увреждания, пред
правителството и Народното събрание, с предоставената помощ от НПК на слепите, ще разберете коя е
правилната посока на бъдещата защита на правата на хората с нарушено зрение. Политиката на нашата
организация е изцяло в унисон с националните организации на слепите, членове на Европейския съюз
на слепите, които са единствените легитимни представители на хората с нарушено зрение в своите
страни и са признати като социален партньор на държавата при разработването и реализацията на
активни политики за социално включване на хората без зрение. В мен винаги е будило тревога, че
многообразната дейност на Съюза на слепите в България понякога е подценявана и сравнявана с един
талон и четиридесет лева годишно.
Трябва да Ви е направило впечатление, че в писмата на г-н Кърлин никъде не се говори за дейността
на НПК на слепите за защита правата на хората със зрителни увреждания на национално и регионално
ниво. Оставям този факт без коментар, вярвайки във Вашата интелигентност, информираност и точна
преценка.
Ние, хората, сме странни същества. Започваме да разбираме колко са безценни зрението, здравето,
любовта, приятелството и много други неща в живота ни, едва когато ги загубим. Изпратеното от мен
писмо до регионалните и териториални структури на организацията, с указания за противодействие на
кампанията за подписването на декларациите, имаше за главна цел да Ви накара да се замислите какво
прави Съюзът на слепите в България за Вас. От Вашата реакция е видно, че то постигна своя ефект.
Много наши членове в един миг осъзнаха многообразната и изключително полезна дейност, която
извършва ССБ за защита правата и интересите на хората с нарушено зрение и усилената му работа за
интеграция в обществото. Далеч съм от мисълта, че сме постигнали всичко необходимо, за да създадем
условия за съществено повишаване качеството на Вашия живот. Искрено съжалявам, че се създаде
ситуция, в която Ви объркахме, раздвоихме и принудихме да правите своя ненужен избор. В случай че
някой се е почувствал обиден, моля да приеме моето извинение, но все още съм категорично убеден, че

като ръководител на организация с 91-годишна история, най-старата на Балканския полуостров, нямах
право на бездействие и бях длъжен да защитя интересите на обичания от всички нас Съюз на слепите в
България.
Уважаеми членове на Сдружението, надявам се, че ще осъзнаете дълбоките последици за нашата
организация, ако подпишете декларацията, поради което Ви приканвам да не правите това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВ

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ XVI Национално общо събрание на пълномощниците на
ССБ

Второ заседание
Второто заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ бе проведено на 29
май в почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани.
От 57 избрани пълномощници на него присъстваха 50, като двама бяха представили нотариално
заверени пълномощни, с което кворумът достигна 52 човека. Присъстваха председателят на
Контролния съвет и всички негови членове, както и управителят на холдинга, управителят на
"Релакстур" и главният счетоводител на ССБ.
След като бяха избрани двама преброители и бе гласуван и приет дневният ред на заседанието,
пълномощниците започнаха своята работа. С гласуване бе прието лимитът за изказванията да бъде 3
минути.
Като първа точка от дневния ред пълномощниците обсъдиха отчета на управителния съвет за
дейността на ССБ през 2011 г. и програмата за дейността му през 2012 г.
Пръв се изказа един от младите пълномощници - Николай Тодоров, който апелира за по-добра
поддръжка на сайта на ССБ с цел приобщаване на младите към дейността на организацията и тяхната
информираност.
Той предложи да се създаде месечен електронен бюлетин, чрез който желаещите незрящи да получават
информация за ССБ директно в електронната си поща на абонаментен принцип. Отговорът, който г-н
Тодоров получи от председателя на ССБ по първия въпрос, бе, че се сформира екип, който да се заеме
със задачата да поддържа сайта, а по второто предложение г-н Долапчиев разясни, че нормативната
база на ССБ, както и националното законодателство, свързано с хората с увреждания, своевременно се
актуализират и са достъпни във всеки един момент за всички, които проявяват интерес. След гласуване
предложението на Николай Тодоров за създаване на месечен електронен информационен бюлетин бе
прието.
Изказа се и Иван Янев, още един от пълномощниците, представляващи по-младата част от членовете
на ССБ и председател на спортната федерация, който изказа благодарността си към ръководството на
Съюза за оказваната материална подкрепа на федерацията и призова всички регионални организации
да обединят усилията си по места за популяризирането на спорта сред незрящите и увеличаването на
видовете спорт в спортните клубове. Той също така призова Контролния съвет и районните контролни
съвети да проявяват по-строг контрол по отношение на така наречените "мъртви души", които на места
все още фигурират в списъците с членове. На трето място той акцентира върху ниското ниво на
авторитет, който ССБ в момента има сред преобладаващата част от младите хора и липсата у тях на

интерес и мотивация да членуват в организацията.
Янев напълно основателно припомни един от постулатите на марксизма, че битието определя
съзнанието. В момента огромна част от незрящите хора в България, както младите, така и
по-възрастните, имат изключително лошо битие, което води до натрупване на нихилизъм, особено сред
хората до 35-годишна възраст. Не за пръв път се дискутира този въпрос по различни форуми, но
тенденцията така или иначе си остава много тревожна и колкото и да се правят пробиви на някои места
с избиране и привличане на младото поколение в съюзния живот, факт е, че на решаващи ръководни
длъжности и във висшите ръководни органи на ССБ всички ние виждаме и чуваме от десетки години
основно едни и същи хора. Г-н Янев призова към по-решителни действия за отстояване на
придобитите през годините социални права. Той призова и към организиране на национален протест
на 15 октомври срещу все по-застрашителните тенденции към отнемане на социални придобивки и
орязване на средства за рехабилитация. Според Николай Тодоров, който отново взе думата, за да бъдат
привлечени и заинтересовани младите хора, организацията ни трябва да започне да говори на техния
език, т.е. комуникацията с тях би трябвало да започне и на езика на новите технологии - актуален сайт,
страници в популярните социални мрежи и т.н., което би дало възможност и за пълноценна обратна
връзка.
Предложението на Иван Янев подкрепи и г-жа Катя Кряжева, която с конкретни примери отбеляза не
просто безхаберното, а умишлено и целенасочено насажданото негативно отношение от страна на
държавата към хората с увреждания.
На тези изказвания председателят на ССБ противопостави като проблем огромните очаквания от
страна на незрящите Съюзът на слепите да реши личните им съдби. По неговите думи ССБ може да
оказва помощ в рамките на ресурсите си, може да отстоява общите проблеми пред държавните
институции, но няма инструментите да реши битовите проблеми на всеки отделен свой член.
Вследствие на многобройните проведени срещи с различни организации, председателят обясни, че
основният проблем навсякъде е липсата на работа, която в момента Съюзът не е в състояние да
осигури, освен на отделни незрящи основно чрез програми на бюрата по труда.
"През тази година се нагнетиха много тежки проблеми, които предстои да бъдат решавани. Те касаят
нова реформа в медицинското освидетелстване на инвалидността и нова система на пенсиониране и на
възможностите за получаване на интеграционни добавки."
Г-н Долапчиев каза, че по всички тези реформи никой от правителството не дава никакви разяснения и
в тази връзка Националният съвет на хората с увреждания ще изгради конкретна тактика за
противодействие. Въпреки постоянните твърдения на социалния министър, че няма да се допусне да
бъдат отнемани права, тенденцията е към постепенно орязване на доходите на хората в неравностойно
положение, вероятно с цел попълване на бюджета. Набелязва се една изключително тежка битка, като
не е изключено и организирането на общонационален митинг-протест, но механизмът предстои да
бъде обсъден и утвърден.
Като председател на комисията за младежта и кадровата политика думата взе Борислав Лазаров. За
едногодишното си съществуване комисията е провела едно-единствено заседание по скайп, а на
писмото си до членовете на комисията нейният председател не е получил отговор. Г-н Лазаров
подчерта финансовата помощ, оказвана ежегодно от ССБ на учещите се, но и подчерта, че реалната
възможност за намиране на работа е почти нулева.
В изказването си Стефан Пенчев наблегна на необходимостта от популяризирането на проблемите ни в
централните електронни и печатни медии, тоест призова към сериозно медийно присъствие за
получаване на активна обществена подкрепа.
Г-н Иван Крумов определи отчета като много добър. Той призова към повече реализъм и разделяне на
нещата, които реално могат да се осъществят, и тези, които не могат да се случат. Много скептично бе
изказването му по повод на субсидираната заетост, тъй като в този въпрос държавата не е до нас.
Веселина Стоилова отправи препоръка към комисията за младежта да състави анкета, чрез която да се
видят очакванията на младите хора от нашата организация. Друга цел на комисията, според нея, би
могла да бъде събирането на съществуващи разработки по темата за обучението на деца и младежи, за
да може да им се оказва адекватна логистична подкрепа.
Г-н Долапчиев се обърна към съпричастните по темата за младежта - Иван Янев и Николай Тодоров,
като ги прикани да формулират по-конкретно желанията и потребностите на възрастовата група, която

в случая неформално представляват.
Може би тук му е мястото да се отбележи, че огромна крачка по отношение на приобщаването на
младежта към Съюза бе направена в София, където освен навлизането на млади хора в ръководните
структури на организацията се наблюдава и много активна посещаемост на различните мероприятия,
събрания и клуба на РСО, което все пак е нагледно доказателство, че причините могат да бъдат и
твърде субективни, тоест приобщаването на младежите зависи и от подхода на централното и местните
ръководства.
С това темата за включването на младежите за кой ли път си остана отворена, а пълномощниците
преминаха към гласуване и с мнозинство приеха отчета за дейността на ССБ за 2011 г. и програмата за
дейността през 2012 г.
Без въпроси и коментари бе приет за около минута финансовият отчет на ССБ и се премина към
приемане на отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 20.04.2011 г. - 30.04.2012 г.
От последния се вижда, че през отчетния период Контролният съвет и Регионалните контролни съвети
са работили като единна контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната
съюзна дейност съгласно Устава на ССБ, приетите съюзни документи и решенията на органите.
През отчетния период Контролният съвет на ССБ е провел 3 заседания, на които са обсъждани
резултатите от проверки, извършени в почивната база на ССБ хотел "Хоризонт" в Обзор, в почивна
станция "Релакс", Шипковски минерални бани, както и на 4 РСО - РСО Стара Загора, РСО Шумен,
РСО Русе и РСО Силистра.
Както обикновено, регионалните контролни съвети са изпратили до КС приетите от тях програми и
отчети за дейността си и протоколи от извършените проверки. Регионалните контролни съвети са
представили в КС горецитираните документи в срок. За този период РКС са извършили проверка на 20
ТСО.
Тъй като отчетът е твърде резюмиран, г-жа Веселина Стоилова помоли за повече допълнителни
разяснения около проверките, извършени в хотел "Хоризонт", Обзор и проверката на изчезналия
филиал в град Попово.
Става въпрос за следния пасаж от отчета:
"Във връзка с получена информация от председателя на КС на заседание от 07.07.2011 г. на УС на ССБ
за демонтиране и кражба на обект в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, представляващ
производствена сграда от 515 кв.м, котелно, гаражи и склад 77 кв.м, общежитие и битова сграда от 117
кв.м, сгл. с панела тип сандвич, К.П.П. - 16 кв.м - монолитна, застроени в ПИ - 3185 по регулационния
план на гр. Попово, обл. Търговище, одобрен със заповед №РА - 02-14-2226/00 г., З.Д.№162/1993 г.,
стопанисвани и управлявани от "Успех Металпринт ССБ” ЕООД гр. Шумен, по силата на заповед
№2/15.07.2011 г. на председателя на КС контролният съвет се самосезира и извърши проверка на
случая, като получената информация бе внесена за разглеждане в КС и УС на ССБ.
Накратко следва да отбележим, че случаят е от компетентността на РПУ - Попово, респективно
органите на МВР".
Разяснения направи председателят на КС г-н Узунов. Той обясни, че повече информация за случая в
Попово не може да даде, тъй като той вече е от компетентността на други органи, а проверката в Обзор
е констатирала някои неточности и протоколите от нея са на разположение на всеки един от
пълномощниците във всеки един момент.
На свой ред ексуправителят на предприятието в Шумен г-н Изворски информира Общото събрание, че
органите на реда вече разполагат с конкретен заподозрян с инициали Ж. Ж.
В тази връзка г-н Долапчиев обясни колко тежко бреме е в днешно време да си собственик на
практически неизползваеми имоти, чиято поддръжка изисква огромен финансов ресурс - охрана,
данъци, режийни разноски и т.н. Той заговори за базата в Шкорпиловци, която през последните години
почти не се стопанисва и препоръча на г-жа Соня Иванова да направи необходимото да се запази
единствено теренът, собственост на Съюза.
След такива дебати около съюзното имущество и неговото стопанисване отчетът на Контролния съвет
бе приет.
Следващата точка от дневния ред бе "Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на
търговските дружества на ССБ през 2011 г.".
Г-н Крумов попита управителя на холдинга какви са промените, които са настъпили или ще настъпят

във връзка с трансформирането на дряновското предприятие в клон.
Отговорът на г-н Лъчезар Шекеров бе, че трансформацията се е наложила с цел достигане на
необходимите квоти на съотношение на зрящи и незрящи работници в холдинга. По този начин е
постигнато съотношението от 34 процента, което пък дава на холдинга статут на специализирано
предприятие при регистрация в Агенцията за хората с увреждания.
На апела на г-н Крумов за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения на персонала
председателят на ССБ отговори, че всяко едно работно място струва на системата стотици хиляди лева
и че предприятията успяват да се издържат преди всичко благодарение на средствата, придобити от
отдаване на помещения под наем.
След известни дебати около Националната стратегия за трудова заетост информацията за дейността на
търговските дружества бе приета.
С мнозинство бе приета и информацията за дейността на НЦРС Пловдив през 2011 г. През изтеклата
2011 г. основната рехабилитация и професионалното обучение са осъществявани в интернатна, дневна,
надомна и дистанционна форма.
Извършвано е диагностично оценяване на зрително затруднени лица, обучение на зрително затруднени
лица и лица с множество увреждания. Осъществявани са различни форми за обучение и консултации
на близките на новоослепелите, центровете за рехабилитация и социална интеграция, интегрираните
ученици, ресурсните и масовите учители, работещи със зрително затруднени лица.
Екипът на Центъра е поддържал тесни контакти с дневните рехабилитационни центрове, като им е
оказвал консултантска помощ в областта на рехабилитацията на зрително затруднените. Оказвана е и
методическа помощ при разкриване на дневни рехабилитационни центрове.
Сдружението има разкрити обучителен и тест-център, и лиценз от Европейската сертификационна
програма European Computer Driving Licence (ECDL). Тази програма е препоръчана от Европейската
комисия в качеството си на основен сертификат по компютърни умения за страните-членки на
Европейския съюз. Центърът е първият в България, специализиран за хора с увреждания. В
обучителния център през 2011 г. са проведени два курса за придобиване на европейски сертификат за
компютърни умения (ECDL). В тях са включени 16 лица със зрителни затруднения от цялата страна.
Те усвоиха нови знания в рамките на всичките 7 модула от текущата версия на учебната програма Syllabus 5.0. В тест-центъра 16 зрително затруднени лица положиха изпит за придобиване на
сертификат START и съответно сертификат CORE по стандарта ECDL. Всички те успешно положихa
тест и защитиха сертификат CORE. Този тип сертификат е безспорно най-разпространеният измерител
на компютърни умения в Европа и в света.
В лицензирания от Националната агенция за професионално образование и обучение към
Министерския съвет на Република България Център за професионално обучение към НЦРС е проведен
входен тест, обучителен курс и държавен изпит за придобиване на квалификация по специалността
"Масажист" като част от лицензираната професия "Козметик". В курса са включени 9 лица със
зрителни увреждания. Всички те успешно са положили държавен изпит и са получили удостоверение
за професионално обучение. Проведен е подбор на зрително затруднени лица за обучение в
лицензираната професия "Офис секретар". В него са включени 8 лица със зрителни увреждания.
Всички те успешно са положили държавен изпит и са получили свидетелство за професионална
квалификация.
През отчетния период е проведено обучение на комплексни инструктори на хора със зрителни
увреждания за нуждите на центровете за рехабилитация и социална интеграция, работещи със
зрително затруднени лица в градовете София, Русе и Перник. В обучението са включени 15 лица.
Всички те са го завършили с успешно положен изпит и са получили удостоверение.
През 2011 г. е проведено обучение на ресурсни учители, работещи със зрително затруднени деца. В
обучителните курсове са взели участие 21 ресурсни учители от регионалните ресурсни центрове в
градовете Разград, Русе, Враца, Бургас, Пловдив, Търговище, Кърджали, Ловеч, Сливен, Пазарджик и
София.
Центърът поддържа добри контакти със сродни организации, български и европейски финансиращи
програми. Перманентно се проучват възможностите за включване в техните схеми на финансиране.
През изминалата година са предприети редица мерки, осигуряващи по-добра разгласа на предлаганите
от Центъра услуги - поддържането на уеб страница, дипляни с информация за предлаганите

рехабилитационни услуги и професионално обучение, публикации, репортажи и интервюта в местни и
национални медии по проблемите на обучението на зрително затруднените лица, срещи на
ръководството на НЦРС с ръководствата на регионалните структури на ССБ и самите зрително
затруднени лица - потенциални ползватели на рехабилитационни услуги, и др.
Дългосрочна стратегия на Центъра е непрекъснато да повишава квалификацията на човешкия ресурс,
да повишава броя и подобрява качеството на предлаганите рехабилитационни услуги и
професионалното обучение, да прилага и споделя добрите практики и да обновява материалната си
база.
Единствен коментар по този пункт от дневния ред на заседанието направи г-жа Лиляна Елицина,
обръщайки внимание върху факта, че НЦРС е отделно юридическо лице и не би следвало да се отчита
пред друго юридическо лице, каквото е Съюзът на слепите в България. Като свой личен пропуск тя
отчете, че предоставянето на такава информация от страна на НЦРС се извършва по решение на ОС. В
тази връзка Елицина предложи в бъдеще подобна информация да не фигурира в дневния ред на ОС.
Г-н Долапчиев поясни, че неслучайно тази точка е формулирана не като отчет на НЦРС, а като
информация за дейността му, която пълномощниците да приемат за сведение, тъй като дейността на
Центъра има непосредствено отношение към дейността на ССБ и неговите членове. Това бе
единственият дебат по тази точка, след който се премина към следващия пункт от дневния ред обсъждането на бюджета на ССБ за 2012 г.
В него и без това оскъдните средства са разпределени така, че да могат да бъдат захранени основните
дейности на организацията.
За промяна в бюджета единствено изказване направи Николай Тодоров, който предложи ССБ да
отдели от бюджета си 8000 лева, с които да подпомогне училището за кучета-водачи за сметка на
разходите, определени в бюджета по перата "Разходи на ръководителя" - 3000 лв., и перото за
извънредни разходи, откъдето да се отпуснат 5000 лв. Г-н Тодоров аргументира своя апел, като
подчерта, че България е една от малкото страни, където кучетата-водачи на слепи са достъпни като
стойност, а в същото време в последните години се явяват едно, ако не основно, то твърде
разпространено средство за рехабилитация и мобилност.
Той също така предложи Общото събрание да възложи на управителния съвет да разгледа и обсъди
възможност за опрощаване на дължимия от фондация "Очи на четири лапи" наем.
От своя страна г-н Долапчиев заяви, че счита, че направеното от ССБ за фондацията до момента никак
не е малко, като на първо място е предоставена на училището за кучета-водачи една немалка площ от
над 400 кв. м за символична сума, както и над 400 декара площ за учебен полигон. Въпреки това,
председателят подчерта, че ССБ подкрепя дейността на фондацията и че до момента дължимата от нея
сума за наем е в размер на 8000 лв., тъй като повече от две години училището не е заплащало наем.
Пълномощниците отхвърлиха и двете предложения на г-н Тодоров, като се обединиха около
становището, че в бъдеще училището за кучета-водачи трябва да стане ангажимент на държавата.
Като цяло Бюджет 2012 на ССБ бе утвърден от Общото събрание.
Като последна точка от дневния ред на това заседание пълномощниците разгледаха постъпили молби и
жалби до XVI Национално общо събрание и конкретно постъпилите сигнални жалби от г-жа Живка
Павлова - гл. специалист ОМД при ССБ. След като комисията по жалбите, с председател Велик
Атанасов и членове Славчо Аврамов, Невяна Сотирова, Катя Кряжева и Атанас Иванов, се запозна с
предоставените материали, излезе единодушно с решение по тях.
Първата сигнална записка на г-жа Павлова се отнася до сливането на три ТСО - "Триадица",
"Оборище" и "Витоша", към РСО София в една обща ТСО "Съединение". Изтъкнатите в жалбата
мотиви са, че сливането на трите организации е в противоречие с Устава на ССБ, тъй като е извършено
с решение на РУС, а не на УС на ССБ, а също, че сливането подменя и противоречи на вота на
членовете на трите организации.
На проведеното обединително събрание на 24.11.2011 г. са присъствали едва 57 човека от общо 470
съюзни членове в трите организации.
Всички членове предварително са били уведомени за провеждането на събранието по надлежния ред и
при такъв кворум наистина е необяснимо за каква подмяна на вота може да става дума, тъй като
изключително ниската посещаемост на събранията като цяло говори и за степента на заинтересованост
от страна на съюзните членове. От своя страна УС на РСО София е предоставил на вниманието на

пълномощниците на ОС обяснения във връзка със сигналната записка на г-жа Павлова.
"Управителният съвет на ССБ, приемайки Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране
и прекратяване дейността на териториални съюзни организации, е регламентирал реорганизирането на
ТСО. Наредбата наистина е актуализирана през 2006 г., но записът в нея не противоречи на
действащия устав и същата действа и към момента.
В член 2 от наредбата е записано, че Териториални съюзни организации се създават, реорганизират,
наименуват и прекратяват дейността си с решение на УС на съответната РСО."
Изводът, до който стигна комисията по жалбите, е, че е налице решение на РУС на РСО София за
сливане на трите ТСО, на основание чл. 8 от Устава на ССБ и чл. 2, чл. 3, ал. 1 и параграф 1, т. 3 от
Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране и прекратяване дейността на ТСО, и при
изпълнението на това решение комисията по жалбите не констатира нарушения, поради което
отхвърля сигналната записка-жалба на г-жа Живка Павлова като неоснователна.
Втората жалба на г-жа Павлова се отнасяше до опит за приемане за съюзни членове на двама ученици,
които нямат навършени 18 години и следователно нямат правото да бъдат приемани за членове на
ССБ. В този случай става дума за неволно допусната техническа грешка от сътрудника на пет ТСО в
София г-жа Елена Димитрова, която при приемането на документите на двамата незрящи ученици за
така наречените "петолевки" чисто автоматично е подготвила документите им за приемане за членове,
като им е събрала по 2 лв. за членски внос.
След като в много кратки срокове грешката е установена, на двамата ученици и по-точно на техните
законни представители веднага е възстановена сумата от 2 лв., с поднесени извинения от страна на
председателя на РСО, както и на председателя на съответната ТСО, към която са били подготвени
документите за приемането им като членове.
Всички работещи в системата на съюза, които познават г-жа Елена Димитрова, могат да потвърдят, че
през дългогодишната си работа в ССБ тя винаги е била много стриктен счетоводител и изключително
коректен човек, каквато е и сега в качеството си на сътрудник на 5 териториални организации.
Няколко дни след допуснатата грешка УС на ТСО "Младост" решава, че приемането на лицата е в
противоречие с Устава на ССБ и следва сумата да бъде възстановена, а приходните квитанции да бъдат
анулирани. Г-жа Павлова поставя този въпрос на отчетното събрание на организацията на 7 май и
внася жалба до Общото събрание. В случая изводите сами се натрапват. Явно тук става въпрос за
чисто междуличностни отношения между г-жа Павлова и председателя на РСО Асен Алтънов.
Безспорно става дума за нечия некомпетентност, защото за няколкото години откакто е председател на
РСО г-н Алтънов категорично доказа своята работоспособност, своята ефективност и всички незрящи
софиянци могат да потвърдят осезаемите положителни резултати от неговата работа.
Затова, напълно логично, комисията по жалбите към Националното общо събрание на ССБ отхвърли и
втората жалба като неоснователна, с препоръката към всички сътрудници на ТСО и РСО да познават
Устава и вътрешносъюзните нормативни документи.
С гласовете си пълномощниците подкрепиха решенията на комисията и с това второто
заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ приключи своята
работа, и бе закрито.
Марина ПЕТКОВА

Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.

В изпълнение на приетата програма за дейността на ССБ през мандата на ХVІ Национално общо
събрание през 2012 г. сдружението трябва да осъществи следните мероприятия:
І. 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 и да предлагат експертни
становища и въздействие в процеса на приемане на законови и подзаконови нормативни актове,
стратегии, национални програми и други документи, регламентиращи правата на хората с увреждания.
Да се положат необходимите усилия за приемане на:
- План за действие 2012 - 2013 за реализация на дългосрочната стратегия за заетост на хората с
увреждания 2011 - 2020 г.
- Двугодишен план за действие за адаптация на националното законодателство към Конвенцията за
правата на хората с увреждания, приета от ООН и ратифицирана от българския парламент през месец
януари 2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
- Проект за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за социално
подпомагане.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
- Национална стратегия за равен шанс на хората с увреждания 2013 - 2015 г.
- И други нормативни документи, които да влязат в дневния ред на Министерския съвет и Парламента,
отнасящи се за 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 нормативни актове, национални стратегии, методики и др.
3. Председателите на РСО и ТСО активно да се включат в работата на областните и общинските
обществени съвети за хората с увреждания. Да се положат усилия за превръщането им в значим
инструмент за формиране на регионална социална политика, обезпечена с необходимия финансов
ресурс.
4. Ръководството на ССБ да организира среща с представители на НЕЛК и очните ТЕЛК от София,
Варна, Пловдив и Плевен, с участието на председателите на РСО. На нея да бъдат обсъдени
устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, на регионалните
картотеки, на медицинските експертизи и въпроси, свързани с оценка на вида и степента на увреждане.

5. Да се актуализират вътрешносъюзните нормативни документи и базата данни за правата на хората
със зрителни увреждания, публикувани в уеб сайта на ССБ.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ.
1. Ръководството на ССБ да осигурява подходящи условия и финансов ресурс за организиране на
Националното общо събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ, и за дейността на регионалните и
териториалните управляващи и контролиращи органи.
2. Да се организира и проведе пропагандна кампания за привличане на хора с увредено зрение за
членове на организацията.
3. Комисията за работата с младежите и кадровата политика на организацията да представи за
обсъждане в УС на ССБ доклад за дейността си и програма за действие.
4. Управителният съвет на ССБ и регионалните управителни съвети да приемат програми за кадровата
политика и работата с младежите с цел:
- по-активното им включване в дейността на сдружението;
- осигуряване на резерв от потенциални кадри на организацията на национално, регионално и
териториално ниво;
- организиране на семинари за подготовка на кадрите и участие в курсове, организирани от
лицензирани фирми за обучение.
5. Ръководители и специалисти на всички нива в структурата на ССБ да положат необходимите усилия
за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи чрез
Националната програма за субсидирана заетост, програмите на АХУ за оборудване на работно място и
за самостоятелен бизнес и чрез преки контакти с фирми и други институции.
6. При отваряне на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", операция "Разкриване
на социални предприятия към общините в областта на озеленяване, обществено хранене, обществена
пералня и копирни услуги", централното и местните ръководства да съдействат за реализация на
проекта.
7. Да се изготви списък с примерни професии за хора със зрителни увреждания, отчитайки
националния и европейския опит, който да служи за професионална ориентация на младежи и девойки,
придобиващи по-висока образователна степен.
8. Да се разработят мотивационно писмо, европейско СV и съвети при явяване на интервю за работа и
да се качат на сайта на ССБ.
ІІІ. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА
СРЕДА.
1. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална
рехабилитация за хората с увреждания и да съдействат за осигуряване на клиенти, проучване на
потребностите на нашите членове, усъвършенстване и разширяване на предлаганите услуги.
2. Ръководството на ССБ, като доставчик на социални услуги, да участва на обявените конкурси за
разкриване на Центрове за социална рехабилитация и интеграция в Русе и Перник като делегирана
държавна дейност.
3. Ръководството на ССБ да направи необходимото за поредно участие в обявения конкурс за Център
за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в Габрово и Шумен.
4. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО, съвместно с НЦРС в Пловдив, да информират членовете на
организацията за предлаганите услуги и да насочват незрящите за включване в курсове за основна
рехабилитация и професионално обучение.

5. Да се анализират възможностите за получаване на лицензии и организиране на обучение по нови
професии от НЦРС Пловдив, отчитайки потребностите на пазара на труда.
6. Да се продължи активно да се работи за задоволяване потребностите на хората със зрителни
увреждания с помощно-технически средства и предоставянето им на доставни цени. При проявен
интерес през 2012 г. да се доставят: бели бастуни, говорещи апарати за измерване на кръвно налягане,
термометри за измерване на телесна температура, кантари, часовници с релефен циферблат или
синтетичен говор, шивашки метри, сгъваеми метри, линии и триъгълници, шах, табла, домино, "Не се
сърди, човече!", дама, морски шах и др.
7. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО да предложат конкретни мерки за подобряване достъпността на
средата чрез:
- озвучаване на светофари, цветови маркировки, релефни настилки;
- озвучаване на основни административни, здравни, търговски и други обществени сгради;
- осигуряване чрез маркировка и гарантиране ползването на паркоместа за инвалиди в основните
градски зони;
- въвеждане на система в по-големите градове, предоставяща говореща информация за маршрутите и
спирките на градския транспорт;
- поставяне на ограничители на скоростта и табели на конфликтни точки с повишен трафик на хора без
зрение.

ІV. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
1. Периодично да се популяризира дейността на ССБ чрез печатните и електронни медии на
национално и регионално ниво.

2. Списание "Зари" да набира и публикува информация за важни проблеми, предприети мерки, взети
решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и др.
3. ССБ да осигури финансирането и издаването на брайловите и говорещите книги и списания.
4. Да се организира и отбележи по подходящ начин 50-годишнината от създаването на Студиото за
запис на говорещи книги.
5. Да се организира конкурс за написване на есе на тема "Говорещата книга - моя паралелна вселена".
6. Да продължи организирането на репетиции и публични изяви на художествено-творчески състави и
индивидуални изпълнители по повод чествания на национални и регионални празници, събития от
историята на организацията и др.
7. ССБ да разработи и реализира проект, финансиран от АХУ, за посещение на активисти на
организацията с цел запознаване с богатото историческо наследство в столицата и посещение на
културни паметници и театрален спектакъл в София.
8. Да се разработи проект пред Фонд "Социална закрила" към МТСП за организиране на изложби,
включващи картини, стъклописи, дърворезба и керамика, изработени от хора с увреждания на
зрението, слуха и опорно-двигателния апарат. Изложбите да се открият в Народното събрание (март,
2012 г.) и в Галерията на Съюза на българските художници, София, ул. "Шипка" 6 (април). Да се
изработи каталог с най-добрите творби и филм за мероприятието.
9. Да се разработи проект по програма "Култура" на Столична община в зависимост от приоритетните
цели на програмата.
10. По повод първата спартакиада за незрящи през 1962 г. да се отбележи по подходящ начин 50
години организиран спорт за слепи.
11. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО да съдействат на Федерацията "Спорт за хора със зрителни
увреждания" за създаването на спортни клубове в Русе, Смолян и други градове.
12. ССБ и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" да участват на Националната
спортна панорама, организирана в София, с цел демонстрация и популяризиране на спортовете за
незрящи.
13. ССБ да съдейства за изработването на проект от Федерацията "Спорт за хора със зрителни
увреждания", финансиран от АХУ, за спортна табла, канадска борба и шоудаун.
14. ССБ да съдейства за изработването и реализирането на проект на СК "Витоша", финансиран от
АХУ, за голбал и спортен риболов.
15. ССБ в партньорство с Българската параолимпийска асоциация да осигури средства за участие в
индивидуалните и отборни олимпийски игри по шахмат в Индия.
V. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО
ДЕЛО
1. Ръководството на ССБ, регионалните и териториални структури системно да запознават членовете
на организацията с нормативните документи, уреждащи правата им.
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. В центъра и по места да се осигурят средства от бюджета на ССБ и да се търсят други източници за
подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
4. На основание чл. 44 от ЗИХУ и чл. 52 от правилника за неговото приложение, ССБ съвместно с
Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряване на средства, подписване на
договор за 2012 г. и да организира изплащането на целеви помощи за придружител на лицата с
намалена работоспособност от 90 до 100%.
5. УС на ССБ да създаде подходящи условия за почивка на членовете на организацията през 2012 г. в
рехабилитационните бази на сдружението и ползване на правото им за санаториално лечение, съгласно
Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
VІ. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. ССБ да продължи активно да участва в работата на Националния съвет на организациите на хората с
увреждания.
2. Организацията да разшири двустранните си контакти на национално и регионално ниво със сродни
организации в страната и да направи необходимото за реализиране на съвместни мероприятия, акции,
кампании, семинари, кръгли маси и др.
3. ССБ да осигури необходимите финансови средства за участие на представители на ССБ в следните
международни мероприятия:
- ІХ Генерална асамблея на Световния съюз на слепите, която ще се проведе през месец ноември 2012
година в Бангкок, Тайланд.
- Заседание на Балканския консултативен съвет към Европейския съюз на слепите в град Обзор,
България - м. септември 2012 година.
- Заседание на женската подкомисия при Балканския консултативен съвет в Република Сърбия.
- Заседание на Комисията за правата към ЕСС.
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНО ИМУЩЕСТВО
1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на субсидия за дейността на организацията от
държавния бюджет.
2. Ръководствата на РСО и ТСО да работят за осигуряване на финансиране от общинските бюджети за
дейността на организацията.
3. Председателите на ССБ и РСО да продължат усилията за намиране на алтернативни източници за
финансиране на организацията чрез по-ефективно стопанисване на имуществото, проекти, дарители и
др.
4. Председателят на ССБ да изготви и внесе за обсъждане от УС на ССБ подробен анализ за
разпореждане с имотите на ССБ през периода 1990-2011 г., който да бъде представен за обсъждане на
третото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Асеновград

Една силна жена
В рамките на майските културни тържества ТСО на слепите и сляпо-глухите Асеновград, заедно с
Литературен клуб "Орфей", организира тържествено представяне на новата книга на поетесата Лушка
Маджарова. В препълнената зала на Градската библиотека на фона на музикален съпровод 6 дами
прочетоха нейни стихове. Г-н Иван Шопов поздрави Лушка с народна песен, а г-жа Руска Димитрова
рецитира стихотворението "Разсечена душа".
Поетесата успява с таланта си в света на писменото слово като амбициозна и интелигентна личност.
Нейните стихове са истински, живи, откровени. В поезията й е силно застъпена вярата в светлината,
любовта и надеждата. Маджарова има издадени 6 книги.
По предложение на Литературен клуб "Родолюбие", в който авторката членува дълги години, Лушка
Маджарова е приета в Съюза на независимите български писатели. Тя е и активна участничка в живота
на ТСО и никога не излъчва отчаяние, а напротив - винаги е усмихната и приветлива. Със силата на
духа тя устремено върви напред. Печелила е много конкурси и награди на национално ниво.
Поздравленията, както и цветята за Лушка бяха много. Г-жа Кирчева от Съюза на сляпо-глухите също
поднесе своето приветствие. Накрая всички пожелахме на талантливата поетеса много здраве, борбен
дух и пролетно вдъхновение.
Славка СТАВРЕВА

Пловдив

Бони Милчева отвори сърцето си за дует "Настроение"
26 май ще остане незабравима дата в живота на дует "Настроение" от град Пловдив. Най-после беше
осъществено едно дългоочаквано и мечтано от неговите представители събитие - участие в
предаването "Ако зажалиш" на ТВ "Скат" с водеща емблемата на градската песен Бони Милчева.
Това предаване е в десетката на най-гледаните в националния ефир и да минеш през него е невероятно
преживяване, свързано с доста голямо напрежение.
В навечерието на петия рожден ден на дуета телевизията предостави възможността на пловдивските
изпълнители да покажат пред нейната публика част от своя репертоар.
На 26 май ТВ "Скат" в лицето на г-жа Милчева посрещна измокрените от силния дъжд гости. Настани
ги в удобната гримьорна, поднесе им по чаша горещо кафе и ги остави да се приготвят за предаването.
След това тя ги заведе в своята "обител". Заедно с изпълнителите направи списък на песните, въведе ги
в политиката и структурата на предаването и по-късно ги поведе към самото студио. То е страхотно!
Оборудвано по последна дума на техниката, климатизирано, широко и равно, супер подходящо за
незрящи изпълнители. А какво да кажем за самата Бони!? Бог е дарил не само с глас, но и с

благородство! Сякаш цял живот е водила слепи! Просто няма думи, с които да се изрази вниманието, с
което обгрижваше пловдивчаните!
Те от своя страна се отблагодариха с пет от своите песни, изпети с много любов, като ги посветиха на
водещата и нейната публика. Дует "Настроение" за пореден път доказа, че ненапразно носи това име.
Заразявайки с чара и сърдечността си, изпълнителите накараха присъстващите в студиото да се
присъединят към тях, когато запяха своята визитна песен "Трендафила мирише".
За дуета това гостуване в телевизия "Скат" наистина е паметно, защото песните идват и си отиват, но
спомените от срещите с личности като Бони Милчева са вечни.
Кирил ДАМЯНОВ

Перник

Отчетно събрание на ТСО
Девети май. Слънцето се усмихва ласкаво и приветливо - един чудесен пролетен ден, предразполагащ
към добри дела и хубави преживявания. В клуба на ТСО Перник е оживено, поздравяват се съюзните
членове, разговарят, събират се за годишно-отчетно събрание. ТСО Перник обхваща общините
Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.
Гости на събранието бяха Асен Алтънов - председател на РСО София, Христо Христов - председател
на РКС София, и заместник-кметът на община Перник Станислав Владимиров. Събранието бе открито
от председателя на Териториалната организация Соня Захариева, която предложи преди да започне
деловата работа с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на починалите през отчетния
период. След избора на преброител, водещ събранието, протоколчик и комисия по проектопрограмата
бе гласуван и дневният ред.
Отчетният доклад на УС даваше възможност изцяло да се проследи дейността на една сплотена
организация. В доклада бе отбелязано, че изпратихме юбилейната година - 90 години ССБ, с
проведени множество разнообразни мероприятия. По случай юбилея на съюза бе наградена с плакет за
положен труд и неуморна работа нашата председателка Соня Захариева, получила наградата си от
председателя на ССБ Васил Долапчиев на 7 ноември 2011 година, когато бе проведено тържественото
събрание за 90-годишния юбилей в София. Удостоени бяха с юбилейни грамоти и активисти от ТСО
Перник за приноса им за развитието на съюзната дейност.
В отчетния доклад бе упоменато и разкриването на Център за социална рехабилитация и интеграция на
незрящи в Перник по линията на спечеления от ССБ проект. Целта бе да се подобри качеството на
живот на хората със зрителни затруднения и техните семейства. Рехабилитационният център в Перник
бе разположен в клуба на Териториалната организация на Съюза на Слепите на улица "Радомир" №1.
Там се предлагаха рехабилитация, социално-правни консултации, образователни мероприятия. За
незрящите от областта се откри възможност да преминат през компютърно обучение и обучение по
брайл. За тях бяха предвидени полезни умения за справяне в ежедневието, мобилност и ориентиране и
зрителна рехабилитация. В центъра имаше и занимателна терапия, и осмисляне на свободното време.
Близките на зрително затруднените лица получаваха консултации и повече информация. Услугите се
осъществяваха в зависимост от идентифицираните индивидуални нужди на потребителите и бяха
съобразени с желанията и възможностите им. Очакваме в най-скоро време центърът да продължи да
работи, като премине на делегирана дейност.

Бе отчетено, че на 18 април тази година се събраха 13 от членовете ни и бе учреден Спортен клуб за
интеграция "Кракра" в Перник, който в момента е в процес на регистрация. Целта на клуба е
насърчаване и повишаване на двигателната и жизнена активност на хората със зрителни увреждания,
живеещи на територията на Пернишка област, и създаване на възможности за зрително затруднените
да удовлетворят необходимостта си от движение, и да живеят по-здравословно. Председател на
новосъздадения спортен клуб за интеграция е Румен Трендафилов, а за председател на контролния
съвет бе избран Венцислав Цветков. Членовете на ТСО Перник могат да се включат според
интересите, желанията и възможностите си, обединени около идеята да бъдат развивани всички
спортни занимания, подходящи за хора с увредено зрение, към които членовете на сдружението
проявяват интерес - спортен риболов, табла, шахмат, лека атлетика, туризъм и други.
Бяха отправени въпроси към заместник-кмета на общината за неправилното паркиране на
автомобилите и за озвучаването на светофарите на някои кръстовища. Владимиров обеща, че ще
направи всичко възможно за решаването на тези проблеми.
Председателят Захариева изказа благодарност към Асен Алтънов за подкрепата, която ни оказва при
решаването на проблемите на нашата организация.
Накрая Венета Цанова, бивш председател на организацията ни, почерпи за 84-годишнината си. Всички
й пожелаха много здраве и късмет.
Параскева ИЛИЕВА

Шумен

Румъния - близка и непозната
Тази година екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни
увреждания, съвместно с РСО Шумен, реши да проведе практически семинар в Румъния.
На 10 май 40 човека безпроблемно потеглихме с автобус от Шумен за Русе, където ни очакваше
нашата екскурзоводка г-жа Юлия Фратева. Работната среща с ръководството на Регионалната
организация на слепите от румънския град Гюргево бе насрочена за 11 часа.
Бяхме любезно посрещнати от домакините - председателя Павел Бурлаку, неговата заместничка и
секретаря им.
Те ни предоставиха информация за структурата на организацията на слепите в тяхната страна и
предлаганите социални придобивки от държавата и институциите. Имахме възможност да разговаряме
за помощно-техническите средства, за социалните услуги и рехабилитацията.
Срещата бе ползотворна, премина в добро настроение, размяна на подаръци и контакти.
Потребителите на Центъра и съюзните членове имат възможност да сравняват социалната политика на
България и съседните ни страни Румъния и Турция. Какво е отношението към хората с увреждания у
нас и изводите със съжаление запазваме за себе си...
Пътуването продължи към столицата на Румъния и към най-известната и красива сграда в Букурещ Двореца на парламента.
Дворецът на парламента (Palatul Parlamentului) е многофункционална сграда, в която заседават и двете
камари на Румънския парламент. Според книгата на Гинес дворецът е най-голямата, най-скъпата и
най-тежката цивилна административна сграда в света. Той е конструиран и почти завършен по време
на режима на Чаушеску. Николае Чаушеску го кръщава "Къщата на републиката", но много румънци

го наричат "Къщата на народа". Разполага с 1 100 стаи, разпръснати на 12 етажа. За направата му се
изразходвани огромни количества мрамор, кристал, дърво и други. Архитектурният стил, в който е
претворена сградата, е еклектична неокласика.
На следващата сутрин, наспали се и в добро настроение, разгледахме Замъка Бран (Bran Castle), който
е една от най-популярните и интересни туристически атракции в Румъния. Издига се величествено на
висок хълм до град Бран, между румънските провинции Трансилвания и Влашко.
Първоначално той е бил крепост, построена от рицарите на Тевтонския орден, но известността на този
национален румънски паметник се дължи на другото му име - "Замъка на граф Дракула".
Жителите на Бран, чиито предци издигнали замъка, го подарили на румънската кралица Мария.
Замъкът скоро се превърнал в нейната любима резиденция и днес могат да се видят традиционни
мебели и вещи, събирани лично от нея.
Разходката ни из Румъния продължи с посещение на град Брашов. Беседата на екскурзоводката
разказваше за историята на това прелестно градче, излязло сякаш от приказка. Всичко, което успяхме
да видим, беше приказно, но нищо не може да се сравни с това, което видяхме на третия ден. Той беше
отреден изцяло за посещение на двореца Пелеш, издигнат между годините 1873 и 1883 като лятна
резиденция на румънския крал Карол I и неговата съпруга кралица Елисабета. Той е вторият по
посещаемост исторически обект в страната след Замъка на Дракула.
Творение на австрийски и немски архитекти, румънският дворец не може да те остави равнодушен с
изящната си аристократична осанка. Картината наистина е идилична - тучни хълмисти полянки,
приютили красивите тераси на градини с фонтани и скулптури в късноренесансов стил, а над тях се
извисяват кулите на дворцова сграда в немски неоренесанс, секващи дъха на всяко пораснало момиче,
което някога си е мечтаело да се чувства като истинска принцеса.
Внушителна е кралската колекция от бойни оръжия, около 4000 екземпляра, най-старите сред тях
датират от XIV век. Пелеш е и първият дворец в Югоизточна Европа, който е електрифициран,
разполага със собствена отоплителна система, асансьор и система за почистване - от отварящи се
капаци в стените на дворцовите стаи се изтеглят маркучи за прахосмучене, които после се прибират и
отново стават все така невидими.
Впечатляващи са грижата и вниманието към детайлите, с които румънците поддържат доброто
състояние на това забележително архитектурно наследство.
Потеглихме за България, но всички бяхме единодушни, че сме изживели малка приказка и сме били
герои в нея. Така всеки отнесе в сърцето си по една мечта от един друг по-красив и вълшебен свят...

Добрич

Поредната гражданска инициатива на сдружение "ХобиСклуб"
Ние, представителите на сдружение "ХобиСклуб", желаем да изразим нашето задоволство от факта, че
за поредна година Община град Добрич осигури финансов ресурс за реализиране на различни
граждански инициативи. Екип на организацията представи за одобрение проект "Нашите права",
свързан с популяризирането на основните човешки права, описани в ратифицираната на 26 януари
2012 г. Конвенция за правата на хората с увреждания.
Проектната инициатива цели повишаването на информираността на хората с увреждания, живущи на
територията на Община град Добрич, по отношение на техните права, регламентирани в Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания. Планирани са обучения, в които да се разяснят

принципните положения в новоприетия документ. Ще се изготвят и разпространят брошури,
представящи накратко философията на Конвенцията. В заключителната част на проектната
инициатива ще се проведе състезание по тематиката. Идеята е да се постигне ново ниво на познанията
на целевата група за човешките права и необходимите гаранции за качественото им упражняване.
Всички гореизложени дейности ще се реализират с партньорството между сдружение "ХобиСклуб",
Териториалната съюзна организация на слепите и Регионалното сдружение на инвалидите - Добрич.
Иван ТОДОРОВ
Форум с европейско участие
От 4 до 6 юни 2012 г. в хотел "Мелия Гранд Ермитаж" в курортен комплекс Златни пясъци се проведе
VІІ национален форум на доставчиците на социални услуги на тема "Социални политики, социални
услуги - по-добър живот".
Организатор на мероприятието бе Националният алианс за социална отговорност (NASO) с подкрепата
и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на
общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с
увреждания (EASPD).
От Добрич във форума участие взеха Иван Тодоров - председател на НПО "ХобиСклуб" и координатор
на NASO за Добричка област, Христина Стойкова - секретар на НПО "ХобиСклуб" и ресурсен учител в
Ресурсен център - Добрич, както и представители на Община Добрич - г-жа Кайчева - зам.-кмет, г-жа
Титова, г-н Нейчев и други. Вече шест години този форум събира водещата част от отговорните и
заинтересовани страни в България, реализиращи социални политики и социални услуги. Работата на
предходните форуми бе характерна с активни, позитивни и професионални дискусии, създаване и
реализиране на активни, национални и европейски партньорства, възможности за обмен на опит и
търсене на решения на важни въпроси и проблеми.

През тази година в програмата на седмия форум се проведе национална среща на представители от
Министерството на труда и социалната политика - г-жа Зорница Русинова, г-жа Манолова - АСП, г-жа

Албена Атанасова - НСОРБ, г-жа Правда Игнатова - директор на Дирекция "Международно
сътрудничество и европейска интеграция", с общини, доставчици и ползватели на социални услуги.
Обвързването на тази среща с темата за социалните политики (национални и местни), социалните
услуги и партньорството за по-добър живот в България е нов момент, надграждащ постигнатото в
предходните години и доразвиващ традицията за активно партньорство между държавата, общините,
доставчиците и ползвателите на социални услуги.
Наред със социалната тематика на форума се разглеждаха и дискутираха въпроси, свързани с
включващото образование. Лектори на срещите бяха г-н Люк Зелдерлоо - генерален секретар на
Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги, г-н Золтан Варконин от Унгария Асоциация за учене през целия живот, проф. д.п.н. Владимир Радулов - Софийски университет "Свети
Климент Охридски", г-жа Лидия Широкова - директор на Ресурсен център - Варна, директори на ЦДГ
и ОДЗ.
В рамките на форума участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и
опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси и решения на проблеми, както и да реализират
национално и международно партньорство.
Христина СТОЙКОВА
Годишно отчетно събрание
На 22 май 2012 г. се проведе годишно отчетно събрание на ТСО на слепите от град Добрич. Гости на
събранието бяха г-н Методи Андонов - председател на Районната организация на слепите във Варна, и
г-жа Димитрова - сътрудник на РСО Варна. Присъства и г-н Масурски от дирекция "Социално
подпомагане" град Добрич. Той поздрави участниците и им пожела успешна работа, но си замина
бързо, тъй като имаше друг ангажимент.
Изслушахме доклада и се разбра, че тази година членовете на ТСО на слепите в Добрич са намалели от
412 до 308 човека. Голямото намаление Паунка Пеева обясни с текучеството и многото починали. Но
ние знаем, че драстичното намаление се дължи на това, че Пеева прогони много от неудобните й хора.
Критични изказвания направиха Димитър Кънчев, Недялка Вълчева и други. Калинка Ковачева
отправи някои забележки към ръководството и даде свежи идеи. Иван Тодоров - председател на
ХобиСклуб, даде предложение за общи мероприятия в защита на социалните придобивки.
Паунка Пеева изглежда не очакваше толкова критика и започна да обвинява изказващите се.
Членовете на организацията бяха недоволни от факта, че в приемните дни не са създадени условия за
организационен живот, а клубът на ТСО се е превърнал само в една канцелария. Хора идват
единствено по работа. Председателката Пеева действа избирателно. Ако има някое мероприятие, не
слага обява на лично място, а се обажда по телефона, на които хора тя реши.
Най-главната цел на П. Пеева е създаването на групи за народно пеене. Макар че предишните две
групи се разтуриха, тя сега създаде трета, но и сегашната не е според устава на организацията участниците да са над 50% със зрителни увреждания.
Считаме, че ръководството на ССБ трябва да вземе мерки и да даде указания на Паунка Пеева за
по-отговорна и позитивна работа, а не да ползва заплахи и шантажи!
Димитър КЪНЧЕВ

София

Пътят към сърцето на Балкана
В изпълнение на приетата програма за 2012 г. на туристическата секция към Спортния клуб за
интеграция "Пираните" София, в ранната лятна утрин на втори юни група, състояща се от десетина
членове на РСО София и трима придружители, се настани в бързия влак за Бургас, който се устреми
към сърцето на Розовата долина.
В 10 часа бяхме посрещнати на перона на гара Карлово от директора на Държавно горско стопанство
"Карлово", който любезно ни предостави служебния си микробус за по-бързо прекосяване на града.
Крайната стръмна уличка, по която потеглихме, пресичаща крайградските вили, обградени с лозя и
овощни градини, постепенно премина в тясна криволичеща пътека. Вилната зона достига до малка
полянка с дебела сянка, наречена "„Почивалото", където са границата и началото на Националния
природен парк "Централен Балкан", маркирани с масивна дървена порта.
"Централен Балкан" е един от трите национални парка в България. Сред величествени пейзажи паркът
съхранява удивително многообразие от животни и растения, обитаващи Средна Стара планина. Обявен
е за национален парк през 1991 г. Разположен е на площ от 716 кв. км в сърцето на България, обхваща
вековни букови гори, просторни била, покрити с тучни пасища, и низ от сурови върхове, сред които е и
най-високият в Стара планина - връх Ботев. Пространството около Стара река е един от деветте
резервата, заемащи около една трета от територията на парка.

Маршрутите и атракциите в парка помагат на посетителите да осмислят природата, да я разберат и
преживеят по естествен, достъпен и вълнуващ начин.
След около половин час изкачване по стръмната снага на Балкана стигнахме до чешма, където имаше
пейка. Там направихме и първата почивка.
След това минахме покрай млада борова гора и излязохме на равна скалиста площадка в местността
Стесни магаре, от която се открива поглед към каньона на Стара река. Там ни застигна воят на
сирените, звучащ в знак на почит към загиналите за свободата на България. Почетохме паметта на
героите с триминутно мълчание, докато отшумят звуковите вълни, идващи от равнината под нас.
Пътеката сви вляво и стръмно се спусна към речното корито. През реката преминахме по бетонен
мост, след който пътеката продължи да криволичи през гъстата сенчеста букова гора и набирайки
височина, пресече отново реката. След доста усилия, свързани с преодоляването на стръмните и остри
скали, които ни създадоха огромни трудности, с мъка и загуба на ценно време и сили стигнахме до
сравнително равно място край неголямо изкуствено езеро.
В базата на ВЕЦ "Левски" Карлово направихме дълга и освежаваща почивка, посрещнати от

гостоприемен служител, който се постара да получим пълна информация за работата на водния
изравнител. Баражът, както го наричат местните, е езеро, захранващо с вода турбините по система от
тунели и тръби, като осигурява пад от близо 500 метра.
Заредени и освежени с вода и малко калории, се устремихме отново към сърцето на Балкана.
Стръмните изкачвания приключиха, движехме се по малък наклон, макар и по скали. Пътеката
следваше западния горист бряг. Подминахме чешмичка и по нов мост се прехвърлихме от източната
страна на реката. Пътеката се виеше бавно срещу течението на реката, старите буки ни обгръщаха с
тъмни сенки, миришеше на здравец.

Притъмня и заръмя! А не след дълго дъждът се усили - добре че времето беше сравнително топло.
Изкачвахме се неусетно, навлизахме все по-навътре в Националния парк "Централен Балкан". На
около два часа ходене от Баража стигнахме хижа "Хубавец". Точно пред хижата пътеката се
разклонява (има табелки). Напред продължава пътят, който прехвърля билото и слиза на хижа
"Амбарица" в Троянския балкан. А вдясно, по малко мостче покрай хижата, се продължава за хижа
"Балкански рози" и хижа "Левски". Хижа "Хубавец" е голяма и действаща, може да подслони до 50
туристи. Вън има пейки с масички, разположени под дебелата сянка на дърветата. Това я прави
привлекателно място за много хора. Над хижата се разстила вековна букова гора. Измерената
надморска височина е 1040 м, което беше потвърдено с малко отклонение и от нашата любителска
техника.
На следващия ден, отпочинали и освежени от чистия въздух, се спуснахме обратно надолу по каньона
на Стара река към Карлово, където ни чакаше отново директорът на Държавното горско стопанство.
С безценната му помощ, влязъл в ролята на екскурзовод, разгледахме ВЕЦ "Левски". Последната има
три работещи турбини, инсталирани през 1925 г., 1938 г. и 1948 г., работещи с максимална мощност от
3,4 мегавата. Край централата има чудесен водопад, около който хората си правеха плаж.
След това разгледахме къщата-музей на Васил Левски. Посетихме и параклиса, издигнат в памет на
Апостола през 2002 г., където видяхме част от косите му. Поклонихме се и пред гроба на майката на
Васил Левски - Гина Кунчева.
Пред паметника на "Страшното" почетохме паметта на изкланите на 20 юли 1877 г. няколко хиляди
жители на Карлово от редовна турска армия при повторното завземане на града от турците по време на
Руско-турската освободителна война (1877-1878).
Снимахме се пред величествения паметник на Апостола на Свободата, построен в центъра на града.
Накрая запалихме свещички за здраве в Православната катедрала на Карлово и поехме към гарата,
където се настанихме в единствения вагон на пътническия влак, който гордо потегли по пътя си към

София.
Благодарни сме за моралната и финансова подкрепа на РСО София и лично на председателя Асен
Алтънов!
Иван БАКЪРДЖИЕВ
Спортен риболов
На 7 юни софийската РСО организира и проведе вече традиционното състезание по спортен риболов за
незрящи край водоема в софийския квартал Панчарево.
В състезанието участваха 19 незрящи риболовци от двата софийски спортни клуба - "Витоша" и
"Пираните", както и състезатели от Перник, където скоро също ще бъде регистриран местен спортен
клуб.
Главен съдия на състезанието беше Стоян Вълчев от Българския ловно-рибарски съюз, а
помощник-съдии бяха Любомир Павлов и Светлозар Цанков.
След четиричасова надпревара победителят в състезанието безспорно бе Атанас Ботев с улов от 2 кг и
100 г. Негова бе и най-голямата уловена риба.
Второто място справедливо спечели Атанас Здравков с улов от 2 кг и 40 г, както и приз за първа
уловена риба.
На трето място се класира Спас Карафезов с улов от 1 кг и 300 г.
В този ден дори времето бе настроено благоприятно за всички участници и гости на съревнованието.
Те се насладиха на състезателната тръпка, чистия въздух и топлото, вече лятно, слънце.
Марина ПЕТКОВА
Снимки от събитието:

КОНКУРСИ Конкурси за четене и писане на брайл

Поддържането на една традиция
И през тази година на 14 и 22 май, съответно в Пловдив и в София, се проведоха регионалните
състезания по бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт.
За съжаление през тази година не се затвърди тенденцията за включването на повече млади участници

в конкурсите. За това има много фактори, някои от които имат напълно случаен характер, но от това
тяхното въздействие не става по-слабо.
От основно значение при организацията на конкурсите е тяхната разгласа между незрящите ползватели
на брайловото писмо. Бих казал, че в това отношение от регионалните организации на ССБ акуратно
си вършат работата, но това, както се оказва, невинаги е напълно достатъчно.
За това, че броят на участниците в София беше по-малък от очаквания имаше и някои наистина
обективни причини. Сутринта на 22 май беше сутринта след земетресението в Перник и нямаше нищо
изненадващо в това, че записалите се за участие трима човека от Перник въобще не пристигнаха в
София. Вълненията около земетресението и проливния дъжд, който заваля на практика от сутринта,
повлияха на ентусиазма на някои, живеещи в Студентски град, младежи и девойки.

Все в този ред на мисли може би си струва да се поразсъждава и върху левовите измерения на
наградния фонд. Вярно е, че никой от явилите се на конкурсите не е поставял този въпрос, но
наградите, които се дават на печелившите, са наистина почти символични. Вярно е и това, че повечето
хора се включват най-вече за удоволствието от самото състезание, но все пак едно, макар и не кой знае
колко голямо, увеличаване на паричните еквиваленти на наградите вероятно би спомогнало за
увеличаване на броя на участниците.
И накрая немалка роля за неголемия интерес към тези конкурси има и фактът, че няма сигурност
относно това дали след провеждането на регионалните конкурси ще се състои и така нареченият
национален кръг. От дълги години имам удоволствието да организирам провеждането на такива
конкурси и съм убеден, че перспективата за участие вече в едно национално състезание е значителен
стимул за включване на повече незрящи в това само по себе си много приятно, красиво и наистина
полезно начинание. Наличието на национален кръг на конкурса и съответно включването на тези
състезания в годишния календар на Съюза на слепите ще означава, че такива състезания ще се
провеждат и в повечето от регионалните организации на Съюза и дори и в някои от по-големите
териториални структури.
Практиката от последните години доказа, че организирането на конкурсите за четене и писане на брайл
не изисква разходването на някакъв голям човешки и финансов ресурс. Нещо повече - винаги и
навсякъде самото провеждане на състезанията и съпътстващите ги емоции са превръщали тези дни в
малки празници за съответната съюзна организация.
Традицията е наистина с многогодишна давност. Първото такова състезание в България е било

проведено в Пловдив през вече много далечната 1958 година. Имаме и натрупан опит, и разработени и
утвърдени с времето правила за провеждане на конкурсите. Макар и без излишно бързане, успяваме да
възприемем и някои наложени от самия живот нововъведения. Имам предвид, че след проведеното
преди повече от две години национално състезание възприехме възможността в състезанието по
правилно писане, по избор на самите състезатели, да се участва или с плоча и шило, или с пихтова
машина.
В едно отношение проведените през май два конкурса много си приличат. Става дума за това, че и на
двете места текстовете за диктовката и тези за четене бяха едни и същи. Очаквано, нямаше някакви
съществени разлики както в скоростта на четене, така и в точността на писането. Сам по себе си обаче
експериментът беше интересен, макар че той едва ли би бил възможен при условие, че се провеждат
повече от два конкурса.
И накрая, след толкова много информации и размисли, да не забравя да оповестя и списъка на онези,
които завоюваха съответните призови места. Първият конкурс се проведе в Пловдив. Наградният фонд
за него се осигурява по традиция от Фондация "Рехабилитация на слепи". В Пловдив имахме отделни
класирания за четене и за писане, а инак, както си е по правилника, участниците бяха разделени на две
категории - участници, които са се ограмотили в използването на брайловото писмо в
специализираните училища за деца с нарушено зрение и такива, които са се ограмотили по други
начини и на други места като например в курсовете към рехабилитационните центрове и т.н.
В състезанието за бързо и правилно четене от групата на ограмотилите се в специализираните училища
първа награда убедително завоюва Петя Алексиева. Поради практически равния резултат журито
присъди две втори награди - на Мария Вълчева и Елисавета Стоянова, а третото място остана за Иван
Михайлов.
В същата категория в състезанието за правилно писане първа награда отново завоюва Петя Алексиева.
Второ място зае Елисавета Стоянова, а две трети награди останаха за Мария Вълчева и Иван
Михайлов.
В категорията на самоограмотилите се резултатите по четене са следните - първо място за Кирил
Дамянов, второ за Иван Шопов и трето за Кирил Симеонов. В частта за правилно писане в тази
категория журито прецени, че резултатите са такива, че дават възможност за присъждане само на една
трета награда, която отиде при Кирил Дамянов.
В София наградите се присъждаха, като се вземаха предвид резултатите както от четенето, така и от
писането. Това понякога може да създаде известни проблеми, но в сегашния случай такива не се
породиха, защото на практика съответните места бяха заети от един и същ участник и в двете части.
И така резултатите - в категорията на обучилите се в специализираните училища класирането е: първо
място за Хари Хараламбов, второ за Стоян Стоянов и трето за Виолета Василева.
В групата на самоограмотилите се първо място отново зае Живка Павлова, на второ се класира
Димитър Веселинов, а на трето Петър Кръстев.
В заключение още веднъж искам да поздравя не само победителите, но и всички участници, както и
ръководствата на регионалните организации на ССБ в Пловдив и София, и да изразя личната си
благодарност за доброто партньорство на членовете на оценителните комисии на двете места - Данчо
Данчев, Коста Дечев, Йордан Младенов, Марина Петкова и Румяна Димитрова. И още веднъж - да си
пожелаем повече незрящи да се включват в конкурсите, традицията да не секва и да се прехвърли и
върху провеждането и на втория национален кръг на тези състезания.
Петър СТАЙКОВ

ОБЯВА Помощни технически средства

От 4 юни 2012 г. в клуба на ул. "Цар Симеон" 110 са налични за продажба накрайници за български и
вносни бастуни с въртящ се долен сегмент (познати и като rolling tip). Цената за 1 брой е 15 лв.
Произведени са в България. Повече подробности за производителя инж. Андрей Василев могат да се
намерят в бр. 6/2011 г. на списание "Зари". Може да използвате и следния линк
http://zari-bg.net/feature/935.html.
Клубът е отворен всеки делничен ден между 9.00 и 16.30
За допълнителни въпроси относно закупуването на накрайниците можете да се обадите на тел.:
02/8033549. Лице за контакт - Румяна Янева.

ПРОЕКТИ БГАсист - с нови сили на българския пазар

Не е тайна за никого, че през последните години почти всяка дейност, свързана с хората с увреждания,
се осъществява най-вече благодарение на различните програми и проекти, финансирани от
Европейския съюз. За щастие на фирмата и косвено на нашите клиенти БГАсист спечели свой проект
с наименование "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАсист
ООД", който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси". Проектът ще влее нови сили във фирмата и ще повиши компетентността и
мотивацията на служителите й.
На 11 май 2012 г. в София се проведе информационна среща за представяне на проекта. На нея
присъстваха журналисти, заинтересовани лица с увреждания, служители на фирмата и други.
Управителят Николай Станчев направи презентация за създаването и развитието на БГАсист, от която
стана ясно, че въпреки специфичните продукти, които предлага, и условията на икономическа криза,
през последните години БГАсист е постигнала значителни успехи. Представени бяха и целите,
дейностите и очакваните резултати от проекта, след което г-н Станчев отговори на зададените
въпроси.
Проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАсист ООД",
финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички", ще даде
мощен тласък в развитието на фирмата и ще повиши нейната конкурентоспособност на пазара.
Основните цели на проекта са:
- Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и
пълноценна трудова реализация.
- Повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие чрез инвестиране в
човешки капитал.
За постигането на тези цели са предвидени дейности, съответстващи на идеите и насоките, заложени в
конкретната схема за финансиране "Шанс за всички".
- Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация както за служителите,
работещи във фирмата, така и за още две лица с увреждания, които впоследствие ще бъдат назначени
на работа. Общо 5 служители на фирмата ще придобият професионалната квалификация маркетолог,

което е съобразено с дейността на фирмата.
- Обучение за придобиване на ключови компетентности. Двама служители ще изучават английски
език, а други четирима - инициативност и предприемачество. Това ще повиши способността им за
ефективна работа и комуникация с доставчици и клиенти. Чрез повишаването на професионалната
квалификация и ключовите компетентности на служителите осезателно ще се подобри качеството на
предлаганите от фирмата услуги, възможностите за консултации и участие в други проекти, свързани с
хората с увреждания.
- За новоназначените двама служители ще бъдат оборудвани работни места, ще бъдат създадени
най-добри условия за работа, съобразно тяхното увреждане, ще бъдат осигурени наставничество и
асистентска помощ, като всичко това ще допринесе за тяхната пълноценна трудова заетост.
Проектът е на стойност 62 155,01 лв., а неговата продължителност е 16 месеца.
Срещата завърши в духа на надеждата и оптимизма, присъщи за всяко ново начало. С вярата, че ще
постигнем неподозирани успехи, ще преживеем много нови радости както ние, така и нашите бъдещи
клиенти.

ЮБИЛЕЙ Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти

На 1 юни 2012 г. залата на читалище "Природа и наука" в София едва успя да побере почитателите на
старата градска песен - музиката на романтиката, любовта и бурните страсти. Празнуваха дамите от
вокална група "Люлин". Празнуваха, защото това беше десетият рожден ден на тази популярна
формация, позната на всички организатори на фестивали на старата градска песен, които не пропускат
да ги канят за участие. Представяли са се на фестивалите "Море и спомени" Варна, два пъти са
участвали на "Златен кестен" Петрич, "Под липите златен прах се рони" Стара Загора, в Хасково - "С
песните на Ари", в Пловдив - "Нежни чувства", в Кюстендил - "Пей, сърце", във Враца - "Мара
врачанка", и много други, на които се популяризира този песенен жанр. Почти винаги дамите от
"Люлин" се завръщат с ценни трофеи - грамоти, дипломи и много призови места. Групата има участия
в радиопредавания като "Жива вода", в предавания на телевизия "Скат". През 2009 г. гостуват и имат
съвместно участие със своите колеги от Тетово. Това е много накратко визитната картичка на тази
формация.

Разбира се на всеки рожден ден, особено на юбилей, е хубаво да има много гости.
За да засвидетелстват своето уважение към дамите и почетат техния празник, в концерта участваха
група "Веселите момчета", представителки на най-младата по възраст и наскоро формирана група
"Феникс" с ръководител Георги Холянов, певицата Деси Иванова и техните верни приятели от група
"Еделвайс" Варна с ръководител Недялка Митева.
Празникът на вокална група "Люлин" се реализира благодарение на Регионалната организация на ССБ
София и Национално читалище "Луи Брайл 1928", които винаги са подпомагали всички техни изяви.
По случай празника певиците от вокална група "Люлин" бяха поздравени от председателя на ССБ
Васил Долапчиев, от председателя на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" Спас
Карафезов, от председателя на РСО София Асен Алтънов и от завеждащия социални дейности към
общината г-жа Иванова. Получиха и възторжената подкрепа на многобройната отзивчива публика.
Ръководител на вокалната група е г-жа Райна Митина. Нейният богат опит като певица във вече
несъществуващия професионален хор към ССБ „Акад. Петко Стайнов” я подтиква да продължи да се
занимава с музика.
- Как започнахте?
-Всичко започна с няколко подхвърляния да се съберем и да си попеем, след това се събрахме в клуба.
Спомням си, че беше на 31 януари 2002 година. Тогава решихме да започнем да разучаваме стари
градски песни.
- Защо предпочетохте да работите в този музикален жанр?
- Защото тази музика се възпроизвежда и възприема много по-лесно. Тя е наситена със силни емоции,
носи наслада и доставя радост както на изпълнителите, така и на публиката. Например фолклорните
произведения са много по-трудни. Това мое убеждение се затвърди в течение на годините.
- С разучаването на коя песен поставихте началото?
- Имах касета със стари градски песни в изпълнение на две дами от Плевен. От нея избрах песента
"Докато сме млади". Научих я. Дадох песента на момчетата от група "Рубин" - Тодор Митев,
Светослав Калвин, Николай Найденов и Радостин Георгиев, с молба да направят синбек. В началото
пеехме с тях, но аз исках да имам този музикален съпровод за случай, че се наложи да пеем сами. С
много топло чувство си спомням за този период. Когато пеехме заедно с тях, беше много приятно и
винаги весело. След това разучихме още няколко песни и така началото вече беше поставено.
- Кой беше първият фестивал, на който се появи вашата група?
- През март 2002 г. подадохме заявка за участие на фестивала във Варна "Море и спомени". Всичко
вървеше нормално, но липсата на пари щеше да осуети нашето явяване. Тогава, благодарение на г-н
Спас Карафезов, участието ни стана реалност. Той пръв ни подаде ръка. На този фестивал друга
награда освен грамота за участие не получихме, но се радвахме, че хората ни забелязаха. И досега си

спомням това наше първо участие като много весело и хубаво преживяване.
- А после?
- След това последваха много изяви и награди, но аз ще ви разкажа за участието ни на фестивала
"Листопад на спомените". Това е едно изключително мащабно мероприятие, тъй като включва
различни направления - художествено слово, фолклор, стари градски песни, песни от 60-те, песни от
80-те години на миналия век и т.н. Наложи се фестивалът да се разпростре в рамките на 4 дни и беше
много уморително за всички. Там, на "Листопада", получихме един златен лист. Това всъщност беше
втора награда, групата беше отличена и с диплом, а аз спечелих трета награда с народно пеене.
- Разкажете как мина посещението ви в Тетово!
- Спас Карафезов ни покани заедно с неговите служители да посетим Тетово и да попеем заедно с
нашите съсъдбеници там. Предостави ни се възможност да се разходим до манастира "Свети Наум".
Видяхме и прочутата скопска чаршия. Времето беше много лошо, но въпреки това изживяването си
струваше.
- На вашия юбилеен концерт сте поканили и групата за стари градски песни от Варна
"Еделвайс", явно не ги приемате като конкуренти, а като приятели…
- Връзката ни с "Еделвайс" е много стара. С повечето от тях се познаваме още от училище. През 2008 г.
те също честваха своя 10-годишен юбилей, на който ние бяхме техни гости и това е един от
най-хубавите спомени за нашата група. Концертът се проведе на сцена "Раковина" в морската градина.
Организатор беше тяхната община. Ние чакахме такъв удобен момент - тъй да се каже да си върнем
жеста, и съжалявам, че не ги посрещнахме както ние бихме искали. С тях работим в един и същ
музикален жанр и ни беше много приятно да се видим и да се повеселим заедно. Смятаме занапред да
продължим контактите между двете групи.
- Постоянен ли е съставът на групата и откъде черпите репертоара си?
- В началото започнахме 10 певици, но съставът се променя. Първо пеехме на два гласа, но след това аз
си позволих да правя песни и на три гласа. Доволна съм, защото, въпреки че дамите не са
професионалистки, се учат и се поддават на обработка. Ние живеем заедно, повечето са работили в
един цех и като си говорим, започваме да си спомняме: "Ти помниш ли тази песен? А тази?". Така се
подсещаме. После аз намирам песните, научаваме ги и те влизат в нашия репертоар.
- Вие ли аранжирате песните?
- Някои аз разработвам, но повечето песни давам на мои колеги да ги правят срещу заплащане.
Опитвам се да правя нещо, но по-лесни песни, не всеки има таланта да аранжира.
- Доколкото разбирам, не само техника, но за аранжировките са необходими и финансови
средства. Как се справяте с тази част от проблема?
- Всеки месец ние си събираме по три лева, за да имаме готовност да си помогнем - било за синбек,
било за някой аранжимент, а иначе разчитаме или на регионалната организация, или на читалището.
Преди много ни помагаха "Веселите Момчета", но вече и те нямат време.
- Доволна ли сте от юбилейния концерт като цяло?
- Смятам, че моите момичета пяха добре. Искам да благодаря на всички, които ни уважиха и взеха
участие в нашето специално честване. Благодаря и на публиката, която показа, че харесва нашата
музика, тъй като залата беше пълна.
- Какво пожелавате на вашите момичета?
- Да бъдат здрави, дълги години да сме заедно и да имаме и ние красиви униформи, за да изглеждаме
винаги като истински дами.

На всеки рожден ден има много подаръци. И този път традицията си беше традиция. Варненските
колежки подариха на групата прекрасни сувенири, които ще им напомнят за тях, като красят
репетиционната им стая. Най-ценнният подарък за момичетата от "Люлин" може би е песента, която
ръководителката на "Еделвайс" Нели Митева е разработила специално за тях. Николай Боев и
председателят на читалището им направиха приятни малки финансови изненади.
Известна народна поговорка гласи, че "Много хубаво не е на хубаво!", та затова вероятно имаше и
изненадващ пробив в организационно отношение. Надявам се, гостите от Варна вече да са ни
простили, че не се представихме като съвършени домакини.
Димитрина МИХАЙЛОВА

