БОЙНА СЛАВА Тихоокеанската война и последствията й

Предлагаме ви първата публикация от написаните от доктора по международни отношения и
международно право Цветан Пенчев специално за нашето списание исторически материали,
посветени на по-малко известни факти от великите битки на човечеството.
Въпросът за подялбата на сферите на влияние между великите сили в азиатско-тихоокеанския район се
поставя още от времето на първите опити на европейците трайно да се установят там. Почти веднага
след покоряването на местните жители следва период на сблъсъци, в който самите империи на
испанците, британците, французите и руснаците започват помежду си кървави конфликти с
изключителна жестокост. Всъщност религиозните войни и революциите, които потопиха европейския
континент в кръв, бушуваха и в района на Тихия океан.
В крайна сметка европейското политическо пространство се разделя на четири основни
взаимновраждуващи зони - англосаксонско-нордическа, романско-католическа,
германска-централноевропейска и руска-православна. Началото на ерата на индустриализацията кара
европейците да се хвърлят стремително към богатствата на тихоокеанския район и неговите необятни
пазари. Между тях започва непрестанен остър хроничен сблъсък, който донякъде продължава и до
днес. В Индия, Индонезия, Индокитай, Манджурия и Филипините европейските армии ожесточено се
бият както с местните, така и помежду си. Но непрестанните конфликти между британци, руснаци,
французи и американци дават възможност на някои тихоокеански народи, като например японците, да
създадат свои империи. След антифеодалната революция на император Мейджи в средата на ХІХ век
японската държава започва стремителна индустриализация. Това й дава възможност в началото на ХХ
век да разполага с модерна, отлично въоръжена армия и мощен военноморски флот.
В средата на ХХ век обаче самите европейски империи започват да се разпадат, както под ударите на
мощни национално-освободителни движения, така и вследствие на социални революции. На арената за
борба в района на Тихия океан застават един срещу друг само Япония и САЩ. Участието на японците
на страната на Антантата през Първата световна война им дава възможност бързо да създадат своя
империя. Те окупират Манджурия и Корея и установяват там свои марионетни правителства. В
японската философия и обществено-политическа мисъл се възраждат старите идеи за превъзходството
на японската раса и създаването на японско-китайско-манджурска азиатска империя.
Всъщност японците нямат друг избор освен трайното установяване на азиатския континент, тъй като
островите им са бедни на суровини. Дори днес японската индустрия не може да работи повече от
седмица без непрестанния внос на суровини. Но тяхната инвазия на континента, особено след като
превземат Китай и Бирма, предизвиква недоволство в империята на американците, които искат на
всяка цена да господстват в Тихия океан. Сблъсъкът между интересите им става особено остър, когато
германците в началото на Втората световна война превземат Франция, Белгия, Холандия. Колониите
на завладените страни в района на Тихия океан остават безстопанствени и под носа на американците
японците ги окупират светкавично. Щатите реагират веднага, като налагат тежки икономически
санкции на Япония, а тя им отвръща със страховитата унищожителна атака на военноморската база
Пърл Харбър. Воят на пикиращите бомбардировачи, чиито великолепни машини са производство на
Мицубиши и Кавазаки, грохотът на торпедата, майсторски насочени от точните японски изтребители,
разоряващи тенис-игрищата и разстрелващи в упор безхаберно играещите там нещастници, вдигат
американците на бойна нога.
Диви кланета и пожари ознаменуват нахлуването на японските войски в Индонезия и Филипините, на
Соломоновите острови и Нова Гвинея, в Малайзия и Сингапур. Дори и онези местни националисти,
които са вярвали, че Япония им носи свобода, разбират ужаса на робството, което ги чака. Обаче
никой в момента не може да се противопостави на милионната отлично въоръжена японска армия
освен САЩ. Започва една от най-интересните страници в световната военно-политическа история, тъй

като тихоокеанската война се води едновременно по суша, море и въздух. Това изисква изключителна
концентрация и координация от страна на главнокомандващите - адмирал Нимиц и генерал Макартър,
защото те трябва да водят операции с кораби, самолети и пехотни части. Американците много бързо се
разделят с дълбоко погрешните и остарели военни идеи на "черните ботуши" и светкавично въвеждат
нова стратегия и тактика и нови технически средства като самолетоносачи, амфибии и
телекомуникации.
Макар и малко, американските кораби веднага отиват на помощ на обединения флот на съюзниците
против Оста, за да спрат японските десанти. В жестоките морски битки край бреговете на Индонезия
смели ескадрени миноносци в нощни атаки потопяват десетки японски бойни и транспортни кораби,
превръщайки морето в кървава каша от труповете на моряци и войници от силите на инвазията.
Храбрите американски подводничари дебнат скрити в тинята на потоците на Филипините, Индонезия
и тихоокеанските архипелази, жестоко жилейки грамадните морски авионосци и линкори на японците
с точни торпедни атаки. Блестящите летци на хидросамолетите безстрашно атакуват танковите
батальони на интервентите, разстрелвайки машини и хора с картеч и потапяйки ги в огън.
Япония е озверена от неочакваната съпротива на някакви, според нея, американски безполезни
плейбойчета, които в битката за остров Уейк със зъби и нокти вадеха червата на уж страшните
самураи. Наистина островът пада, но става ясно, че боят едва сега започва. И при остров Мидуей се
изправят двата гигантски флота на японците и американците в решаващата битка за господство над
Тихия океан, ръководени от военните гении на адмиралите Ямамото и Нимиц. Свирепите муцуни на
тъмните чудовищни японски линкори с техните 400-милиметрови оръдия изобщо не плашат
американските моряци, усвоили новото оръжие - авионосците. Битката се води по съвсем нови правила
и тактики за поразяване на вражеския кораб, без да е необходимо той да се вижда. Едни след други в
огнения ад на зенитните снаряди великолепните американски торпедоносци налитат върху врага и
изчезват в сладката за всеки войник смърт във вихъра на боя. Привличайки върху себе си вниманието
на високомерните, но непредпазливи японски моряци и летци, те отварят небето за грозната, тъмна,
огнена маса на пикиращите бомбардировачи. За нула време японският авионосен флот е унищожен и
иначе удивително добре направените самолетоносачи изчезват завинаги в кипящите води на океана.
Свирепата дързост и пълното презрение към смъртта на американците стъписват японците, които
всъщност дори печелят боя за остров Мидуей. Въпреки загубите, адмирал Ямамото е можел да стовари
десант на острова и да превземе разположената на него американска база. Той обаче решава да се
оттегли. Решението му е продиктувано от психологически, а не от военностратегически съображения.
Ямамото, един от най-способните офицери в световната история, идеално разбира, че срещу него се е
изправил страховитият боен дух на решените на всичко американци.
Най-новите модели кораби и самолети, превъзхождащи напълно японските, модерните
телекомуникации и информационни технологии недвусмислено му показват, че с японските имперски
утопии е свършено.
Разбира се, боят не е свършил, въпреки че при остров Мидуей настъпва преломът в тихоокеанската
война. Започват свирепите схватки между морската пехота на двете страни в джунглите на Нова
Гвинея и Соломоновите острови, по ледените скали на Алеутските острови, където млади американски
момчета може би по-скоро с боен дух, отколкото със сила, с голи ръце душат закалените японски
самураи. Използвайки умело гънките на местността, отлично подготвените американски пилоти смело
маневрират сред зъберите на тропическите планини и пронизват неочаквано в сърцето огромните
военноморски бази на японците, заливайки ги с огън и жупел.
Гордо изправен, генерал Макартър със своите железни дивизии скоро се връща на филипинска земя,
както бе обещал на народа й. Тежката корабна артилерия на американските линкори превръща в прах и
пепел японските крепости по островите и отваря път на американските танкове и амфибии. В битката в
залива Лейте американските авионосци под великолепното командване на адмиралите Хелски и
Шърман смазват японския флот от тежки оръдейни кораби и ликвидират Япония като военноморска
сила в Тихия океан.
Но боят продължава, защото японците се бият като зверове по скалите и бункерите на Окинава и
Иводзима. Превърнатите в крепости острови са последното укрепление срещу американското
настъпление към самата Япония и затова битките се водят свирепо за всеки камък. Но най-новите
бойни кораби, фрегати, артилерийски катери и амфибии на американците стоварват морета от отровни

пламъци и смърт, в които потапят неустрашимите, но безнадеждно сами японски бойци. Над
японските градове се извисява в ужасния си огнен ръст демонът на атомните взривове, за да обяви на
света, че идва ерата на тоталната смърт, от която спасение няма.
Япония пада на колене, за да проси мир, който се приема от генерал Макартър на борда на крайцера
"Мисури" при условията на безусловна капитулация. Най-сетне над океана настава тишина, оръдията
млъкват, а свирепите самолети прибират крилата си.
Само понякога в ужасните нощи на бушуващите урагани, сред грохота на гръмотевиците и огнения ад
на светкавиците, Ямамото и Нимиц, Макартър и Ямасита и техните великолепни, славни и смели
войници, моряци и летци се сблъскват в нови кървави битки за славата на техните народи.
Цвeтан ПЕНЧЕВ

ВЕЛИКДЕН Откъс из Евангелие от Матея

Уважаеми читатели,
Великден е най-светлият празник за всички православни християни. Забързани в суетата на
ежедневието, ние често пъти се отдалечаваме от истинския смисъл на учението и
саможертвата на Иисус Христос. Ето защо си позволяваме да публикуваме откъс от
Евангелието от Матея, с който да си припомним най-важния символ на нашата вяра. Нека
Чудото на Възкресението да озарява дните ви! Желаем ви здраве и късмет!
ГЛАВА 27
1. А когато се съмна, всички първосвещеници и старей народни направиха съвещание против Иисуса,
за да Го убият;
2. и като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата.
3. Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника
на първосвещениците и стареите,
4. като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли.
5. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси.
6. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото
са цена за кръв.
7. И като направиха съвещание, купиха с тях грънчаревата нива, за да погребват странници;
8. затова и доднес тая нива се нарича кръвна нива;
9. тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва: "и взеха трийсетте сребърника - цената
на Оценения, Когото оцениха синовете Израилеви,
10. и дадоха ги за грънчаревата нива, както ми заповяда Господ."
11. А Иисус се изправи пред управителя; и управителят Го попита и рече: Ти ли си Иудейският Цар? А
Иисус му отговори: ти казваш.
12. И когато Го обвиняваха първосвещениците и стареите, Той нищо не отговаряше.
13. Тогава Му казва Пилат: не чуваш ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе?
14. И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много.
15. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха

поискали;
16. тогава у тях имаше един прочут затворник, на име Варава.
17. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви пусна: Варава ли, или Иисуса,
наричан Христос?
18. защото знаеше, че Го бяха предали от завист.
19. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо
на Тоя Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.
20. Но първосвещениците и стареите надумаха народа, да изпроси Варава, а Иисуса да погуби.
21. Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха: Варава.
22. Пилат им каза: а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат!
23. Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат!
24. Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и
рече: невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете.
25. И целият народ отговори и рече: кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни.
26. Тогава им пусна Варава, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.
27. След това войниците управителеви взеха Иисуса в преторията, събраха срещу Него цялата чета
войници
28. и, като Го съблякоха, облякоха Му багреница;
29. и оплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръст; и като
заставаха пред Него на колене, присмиваха Му се и думаха: радвай се, Царю Иудейски!
30. И след като Го заплюха, взеха тръстта и Го биеха по главата.
31. И след като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го
поведоха на разпятие.
32. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха да носи кръста Му.
33. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи: лобно място,
34. дадоха Му да пие оцет, смесен със жлъчка; но Той вкуси и не иска да пие.
35. А след като Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от
пророка: "разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото Ми хвърлиха жребие";
36. и седяха, та Го пазеха там;
37. и туриха над главата Му надпис, който показваше вината Му: Този е Иисус, Царят Иудейски.
38. Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а Другият отляво.
39. А минувачите Го хулеха, като клатеха глава
40. и думаха: Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си! Ако си Син
Божий, слез от кръста!
41. Също и първосвещениците заедно с книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и думаха:
42. други спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега слезе от кръста, и ще
повярваме в Него;
43. надяваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм.
44. Също Го хулеха и разбойниците, разпнати с него.
45. А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час;
46. а около деветия час Иисус извика с висок глас: Или! Или! лама савахтани? сиреч, Боже Мой, Боже
Мой! Защо си Ме оставил?
47. Някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия.
48. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да
пие;
49. другите пък думаха: чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави.
50. А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.
51. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се
разпукаха;
52. и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
53. и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина.
54. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко
станало, твърде много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!

55. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и Му
служеха;
56. между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Иакова и Иосия, и майката на Зеведеевите
синове.
57. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше
ученик на Иисуса;
58. той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото;
59. а Йосиф, като взе тялото, обви Го в чиста плащаница
60. и Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък върху вратата
гробни, отиде си.
61. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.
62. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата
63. и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще
възкръсна;
64. затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го
откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от
първата.
65. Пилат им рече: имате стража; идете завардете, както знаете.
66. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.
ГЛАВА 28
1. И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата
Мария да видят гроба.
2. И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата
гробни и седеше върху него;
3. видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;
4. и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.
5. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;
6. няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
7. и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в
Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
8. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.
9. А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се
приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;
10. тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме
видят.
11. Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за
всичко станало.
12. И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
13. и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
14. и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
15. А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите
доднес.
16. А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
17. и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до
свършека на света. Амин.

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на Съюза на слепите в България

На 13 и 14 март 2013 г. Управителният съвет на ССБ проведе своето поредно редовно заседание в
рехабилитационната база в Шипково.
По точка първа членовете на УС разгледаха организационния отчет на ССБ за 2012 г. И през тази
година се потвърди тенденцията към намаляване на броя на съюзните членове. Управителният съвет
обърна внимание на всички съюзни активисти върху необходимостта от продължаване и
интензифициране на контактите с ТЕЛК. Има много хора със зрителни увреждания, особено такива
които са причинени от глаукома, и те трябва да бъдат издирвани и привличани в организацията, за да
се спре свиването на членския състав. Данните показват, че за десет години числеността на Съюза
върви надолу и от над 19 000 човека в началото на този период сега ние отчитаме около 15 600. Спадът
е приблизително 550 човека годишно.
След дискусията управителният съвет прие анализа на сборния организационен отчет на ССБ за 2012 г.
Като втора точка от дневния ред беше разгледана докладна записка, внесена от Васил Долапчиев председател на ССБ, и Т. Радев - председател на комисията по организационните въпроси, относно
актуализирането на годишния организационен отчет на ССБ. Г-н Долапчиев като вносител на
предложенията за промени мотивира необходимостта от тях. Става дума най-вече за това, че от
структурите на държавата идват изисквания за промени в отчетността на организациите. ССБ вече ще
трябва да предава подробни отчети за всяко тримесечие, в които да се отразят извършените за периода
дейности. Все повече ще намаляват възможностите за представяне на обобщаващи годишни отчети.
Особено важно е да се има предвид и ориентацията на дейностите, които и в своята конкретика трябва
да се отнасят до социалната интеграция на хората и да подпомагат тяхното социално включване.
Неслучайно в новите форми, в които трябва да се правят отчетите, се включват много нови параметри
и изисквания.
Дискусията по тази точка беше започнала преди заседанието и членовете на УС се бяха обединили
около приемането на необходимите промени в отчетните форми. Тя продължи и на самото заседание и
в резултат направените предложения бяха единодушно приети.
По точка трета управителният съвет реши - свиква ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на
пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и 30 май 2013 г. в Почивна станция "Релакс",
Шипковски минерални бани.
По точка четвърта "Обсъждане на Дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено
зрение за периода 2013-2020 г." по-подробна информация представи Борислав Лазаров – председател
на комисията за работа с младите хора.
За да изработи наистина добра и прагматична програма, комисията е провела две заседания - първото
от които е проведено във формата на скайп-конференция. Той счита, че програмата е много
амбициозна, напрегната и за нейната реализация съюзните структури ще трябва доста да поработят. Тя
обхваща хората със зрителни увреждания още от ранна детска възраст до навършване на 35 години.
Управителният съвет прие Дългосрочната програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение
за периода 2013-2020 г. и възложи на председателя на ССБ да я внесе за обсъждане и приемане на
третото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Пета точка от дневния ред бе "Обсъждане на програма за дейността на ССБ през 2013". По нея се
обсъди младежката програма, отделен раздел, отнасящ се до дейностите, предвидени в проекта за
създаване на Центъра за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ)
с изнесени офиси, и, разбира се, всички заложени дейности, които организацията ежегодно извършва.
Управителният съвет реши: приема предложената програма за дейността на ССБ през 2013 г. и възлага
на председателя на ССБ да я внесе за обсъждане и приемане на третото заседание на ХVІ Национално
общо събрание на пълномощниците на ССБ.

Последва точката за прекратяване на дейността и започване на процедура по ликвидация на
търговското дружество "ГОЛДКАПС" ООД.
Дружеството беше основано през 2010 г. с цел повишаване на ефективността при производството и
реализацията на капачките "Туист оф". В хода на работата се оказа, че нашите очаквания по отношение
на партньорите от Гурково не се оправдаха. Като цяло от този стопански експеримент ние не сме
отчели никакви загуби, само че не виждаме и никакви ползи от продължаването на съвместната ни
работа. След като внимателно обсъди детайлите при реализирането на предложението за прекратяване
на дейността и откриване на процедура по ликвидация на "ГОЛДКАПС" ООД, управителният съвет
реши: дава мандат на представителите на "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД в общото събрание на
съдружниците на "ГОЛДКАПС" ООД, Гурково - Велик Стефанов Атанасов и Борислав Георгиев
Лазаров, да внесат предложение в дневния ред на предстоящото общо събрание на търговското
дружество "ГОЛДКАПС" ООД да бъде включен въпросът за приемане на решение за ликвидация и
заличаване на дружеството.
По следващата точка членовете на управителния съвет обсъдиха информация за резултатите от
извършената проверка от Е. Узунов - председател на КС на ССБ, на "Успех Металкап ССБ" Плевен.
Докладва председателят на Контролния съвет на ССБ, който е ръководил извършването на проверката.
Тя е предизвикана от получен в контролния съвет сигнал от служител в предприятието. Направените в
нея констатации са подкрепени от съответните доказателствени приложения. По първоначални устни
обяснения на управителя Павлин Ангелов сигналът от страна на Илиян Георгиев е провокиран от
направени констатации от управителя на дружеството за слабости в работата на шофьора, както и за
противозаконно задържане на документи и други движими вещи от страна на Илиян Георгиев.
Във връзка с това управителят е поискал обяснения от Георгиев относно констатираните слабости,
както и връщането на задържаните документи и движими вещи.
Проверката е ограничена само до изясняване на посочените в сигнала факти и няма за задача да ги
разглежда откъм тяхната целесъобразност, а се произнася само по отношение на тяхната
законосъобразност. Тя е направена по отношение на всички изнесени в сигнала обвинения, но
проверяващите не са установили никакви закононарушения и данни за извършени престъпления.
Констатирани са някои слабости в организацията на отчетността в предприятието, но като цяло те са
допускани в интерес на работата. Проверката не намира данни за това, че констатираните пропуски и
слабости по какъвто и да е било начин са довели до злоупотреби със средствата на предприятието.
Членовете на управителния съвет се отнесоха с цялата си сериозност по случая и препоръчаха на
ръководството на "Успех Металкап ССБ" Плевен и на ръководството на холдинга да направят
необходимото за отстраняването на констатираните слабости.
Управителният съвет реши: приема информацията за резултатите от извършената проверка от Е.
Узунов - председател на КС на ССБ, на "Успех Металкап ССБ" Плевен.
След това членовете на управителния съвет обсъдиха отчета за дейността на почивните бази на ССБ
през 2012 г. и предложението за цени, графици и правила за ползване на хотел "Хоризонт" в град
Обзор и почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани за 2013 година.
Данните за 2012 година на хотелски комплекс "Хоризонт", град Обзор са:
- реализирани брой нощувки за периода 1 юни – 30 септември 2012 година – 3908, в това число: 218
чужденци, 96 българи извън системата на Съюза и 64 членове на ССБ;
- реализираните приходи (нощувки, храна, лихви и др.) за отчетния период възлизат на 186 977 лв., от
които 43 625 лв. от наеми. Приходите от основната дейност - настаняване и хранене, възлизат на 143
352 лв.;
- извършените разходи за тази дейност, включващи закупуването на хранителни продукти,
електрическа енергия, данъци, такси, фонд работна заплата и други, възлизат на 133 544 лв.;
- общият размер на печалбата за 2012 година е 53 433 лв.
Отчетните данни за почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани за 2012 година са
както следва:
- реализираният брой нощувки за периода 1 януари – 31 декември 2012 година е 8 804, в това число 7
807 от членове на ССБ и 997 от външни клиенти;
- реализираните приходи (нощувки, храна, лихви и др.) за отчетния период възлизат на 215 104, 81 лв.;
- извършените разходи за закупуване на хранителни продукти, дезинфекция, бензин, горива, материали

и за електрическа енергия, данъци, такси, заплати, осигуровки, пране, услуги и други възлизат на 169
980,15 лв. Като цяло обектът завършва финансовата година с положително салдо в размер на 45 124, 66
лв.
Допълнителна информация по предложения за обсъждане отчет даде г-н Кеворк Кабзамалян. Той
информира управителния съвет и за първите си впечатления от работата на новоназначения управител
на хотел "Хоризонт" в Обзор.
След проведената дискусия отчетът беше приет и както всяка година членовете на управителния съвет
утвърдиха цените, графиците и правилата за ползване на съюзните рехабилитационни бази през 2013
г., които изцяло ще бъдат публикувани на страниците на списание "Зари".
Следващото обсъждане беше по предложението на г-н Долапчиев за довършване на
ремонтно-строителните работи на хотелския комплекс на ССБ в Дряново.
Ремонтът на този обект беше започнат преди повече от десет години, но поради липсата на финансов
ресурс той все не можеше да бъде завършен. Председателят на ССБ информира управителния съвет, че
към сегашния момент организацията ни вече има възможност да пристъпи към решаването и на тази
задача. Част от необходимите за довършване на ремонта средства ще бъдат осигурени от продажби на
имоти и от бюджета на ССБ, а ще бъдат търсени и други възможности.
Управителният съвет реши: задължава председателя на ССБ и отговорника за почивното дело да
направят необходимото за минимизиране на разходите чрез подсигуряване на дарения, намаляване на
цени и т. н. За да се гарантира пускът на обекта, УС дава съгласие средствата в размер на 97 936 лв. с
ДДС да бъдат разплатени от продажба на активи (съюзни имоти) и при възможност от бюджета на
ССБ.
След това на заседанието на управителния съвет беше обсъдена докладна записка относно
Централната и базовите фонобиблиотеки в страната, Студиото за звукозапис и издателската дейност за
2012 година.
През 2012 година бяха записани 140 нови заглавия с продължителност 1780 часа върху 74 СD, а за
абонатите на говорещи списания са записани 260 часа в тираж 1920 СD. Възстановените заглавия са
180 с продължителност 2026 часа върху 82 диска. За абонатите за домашна фонотека, които са
петдесет и двама, се изработиха 1560 диска. Над 50 читатели от цялата страна получиха заявените от
тях книги за домашната им фонотека. Или общо на читателската ни аудитория са предоставени над
6000 СD с книги и списания.
През 2012 година фондът на Централна фонобиблиотека достигна 2149 диска. Сто и десет читатели са
посетили 920 пъти фонотеката, раздадените заглавия са 10800, а раздадените дискове - 1300. Продължи
практиката за абонаментно разпространение на книги на дискове, като броят на абонатите е 52. Тази
форма на разпространение на книгите се оказа изключително успешна, особено за регионите, където
нямаме базови библиотеки, а и по този начин читателите оформят лични библиотеки. Можем с радост
да отбележим, че богатата информация, която дава списание "Зари", получи доста почитатели. За 2012
година 160 абонати получиха своите списания. Имаме заявени абонати и от Турция, Украйна и
Македония.
И през тази година продължи издаването на брайл на списание "Зари" и останалите списания тип
дайджест. За ползвателите на компютър и интернет "Зари" редовно се качва на сайта на Съюза на
слепите.
Управителният съвет прие отчета за дейността на Централната фонобиблиотека, Студиото за
звукозапис, базовите фонотеки и издателската дейност на списание "Зари" и реши членският внос за
читатели с допълнителни увреждания, нечленуващи в ССБ, за 2013 г. да остане в размер на 20 лв.
На заседанието бяха разгледани и други въпроси, по-голямата част от които ще се дискутират и на
предстоящото заседание на пълномощниците на общото събрание на ССБ.
В заключение по отдавна установена традиция членовете на управителния съвет приеха и няколко
решения за удостояване на съюзни членове с отличия за принос към дейността на организацията и по
повод навършване на кръгли годишнини.
По тази точка от дневния ред управителният съвет реши:
1. За дългогодишна и активна дейност и по случай 60-годишния му юбилей награждава Васил
Трифонов Долапчиев - председател на ССБ, със съюзното отличие медал "За особени заслуги".
2. За дългогодишна и активна дейност и принос към каузата на слепите хора в България, и по повод

85-годишния му юбилей награждава Марин Матев Найденов от РСО София със съюзното отличие
медал "За особени заслуги".
3. За дългогодишна и активна дейност, за принос за развитието на ССБ и по повод 80-годишния му
юбилей награждава д.ф.н. Виктор Леонов Самуилов от РСО София със съюзното отличие медал "За
особени заслуги".
4. За дългогодишна и активна дейност и принос за развитието на културата и спорта, и по повод
80-годишния му юбилей награждава Борис Георгиев Бодичев от РСО Варна със "Златно отличие" на
ССБ.
Съвсем накрая членовете на управителния съвет взеха решения за промяна в наименования и
състави на комисии към УС на ССБ. С изчерпването на тази точка заседанието беше закрито.
Димитрина МИХАЙЛОВА

КОМУНИКАЦИИ Нашите мобилни помощници

Програмите за навигация под SYMBIAN
В предишната публикация заедно с г-н Ковачки се опитахме да ви представим най-популярните
програми и екранни четци, работещи под операционната система symbian.
Остана неизяснена само една от многобройните функции на мобилните телефони, използвани от
незрящите хора, а именно функцията, свързана с програмите за навигация.
Тук ще визираме конкретно програмите за nokia, тъй като апаратите от тази марка са най-популярните
и най-достъпните за ползване от слепи.
Едната от често използваните и доста полезни програми за навигация, работеща под symbian, е
специално създадената за незрящите програма loadstone.
За информация, сайтът на програмата е: http://www.loadstone-gps.com.
Ако трябва да се охарактеризира с една дума, това е преди всичко информационна програма, която
ползва няколко типа карти. Те могат да се конвертират за целите на програмата със специален софтуер
и по този начин картите придобиват loadstone формат, което означава, че от тях се отделя само
текстовият слой. Такива са картите на OSM и Garmin. Целта на конвертирането е, след като бъде
отделен текстовият слой от графичната карта, текстът да се импортира в програмата loadstone и да
може да бъде озвучен от съответния скрийн рийдър.
В този случай по-удачно е ползването на скрийн рийдъра talks, тъй като вторият екранен четец
mobil-speak изисква двойно натискане на всяка команда, за да я изговори коректно, и по този начин
прави работата на телефона твърде тромава, забавяйки самия ползвател. Всъщност програмата е
разработена специално за работа с talks.
Какво конкретно дава програмата на незрящия човек?
Още преди стартирането й е задължително да бъде включен gps-приемник – вграден или външен.
Програмата има два режима на работа – режим на изследване и режим за навигация.
В режима за навигация ползвателят може да намери дадена точка в населеното място и да получи
информация за разстоянието до тази точка по права линия от настоящото си местоположение, като в
същото време програмата уведомява за доближаването до въпросното място. В този случай обаче

незрящият е задължително да познава маршрута, по който трябва да достигне до него, защото
програмата не води човека, а само го информира. Ако обаче незрящият, движейки се, маркира по
собствена преценка някои контролни точки по своя маршрут, при следващото отиване до същото
място програмата вече става и навигатор. Например тя може да информира колко метра остават до
ъгъла или пък до спирката на градския транспорт. Дори по този начин обаче програмата не води, а
само информира и ни помага да се ориентираме докъде сме стигнали по дадения маршрут.
В режима за изследване след стартирането на програмата посредством джойстика на апарата може да
се получава твърде точна информация за най-близкостоящите обекти. Например при натискане на
джойстика нагоре програмата съобщава какво се намира отпред, съответно надолу – какво се намира
зад човека, както и вляво и вдясно. Това, разбира се, е съобразено с посоката на движение.
Интересното е, че в loadstone има два режима за ориентиране – часовник или компас. В режима
компас, който между другото не е сред предпочитаните, програмата съобщава посоките на света –
изток, запад, север и юг. Това обаче се оказва твърде нерационално за невиждащите, тъй като в града е
много трудно да се ориентират в тези посоки.
Затова най-често хората предпочитат режима часовник, който е съобразен с позицията на
часовниковата стрелка. Като пример програмата може да ви съобщи: пощенски клон на 25 метра, 2
часа, което означава, че пред вас, но леко вдясно се намира въпросното учреждение. По време на
движение в този режим програмата е ориентирана така, че съобщава за обекти право пред човека като
обекти, намиращи се на 12 часа, точно зад него – на 6 часа, и съответно на 3 и 9 часа са обектите,
разположени от двете му страни.
Програмата вече е преведена на български език, което я прави многократно по-достъпна за
българските потребители.
С какво конкретно тя би могла да бъде полезна на незрящия човек при неговото самостоятелно
придвижване? Програмата съдържа доста полезни информационни неща. Едното от тях например е с
колко сателита в момента е свързан gps-приемникът на телефона, което може да бъде много полезно за
точността на определяне на местоположението на обектите. Колкото повече сателити фиксира
програмата, толкова по-малка е точката на отклонение. При свързване с 8, 9 или 10 сателита
отклонението е неповече от 5 или 6 метра, за което програмата също информира. Освен това тя има
функцията да уведомява за нивото на надморската височина, дава информация за наличните мобилни
клетки, определя скоростта на движение на превозното средство, в което човекът се намира в момента,
а също и информира за намиращите се наоколо обекти – държавни учреждения, обществени сгради,
заведения за обществено хранене, магазини, бензиностанции и т. н. Програмата определя точното ви
местоположение, като съобщава улицата и номера, където се намирате в момента.
В общи линии приложението може да бъде твърде полезно повече като средство да се информираме,
отколкото като реален gps-навигатор.
Що се отнася до вградения в повечето мобилни телефони, особено в по-новите модели, gps-навигатор
(или програмата nokia maps), той може да се ползва като реално средство за навигация. При избор на
режим навигация - пешеходен или такъв за шофиране, програмата вече ни води по предварително
зададения маршрут.
След стартирането на това приложение ние можем да изберем от менюто му определяне на
собствената ни позиция. След като тя бъде определена посредством gps-връзката, се избира бутон
"Търсене", като в телефоните nokia това обикновено е на клавиш 1. След това в полето за писане, което
се отваря, следва да се въведе желаният адрес, до който трябва да ни заведе програмата. Когато този
адрес бъде намерен, навигаторът пита за начина на придвижване – пешеходен или с превозно средство.
При избор на пешеходния начин на придвижване, което е естествено за незрящ човек, програмата
обяснява подробно чрез вградения в нея човешки глас как да се стигне до желаното място.
Ето примерът, който даде г-н Ковачки. Намирайки се на автобусната спирка на столичния булевард
"Сливница", той е избрал адреса на софийския ЦСРИ – ул. "Цар Симеон" № 110. Ето какво му
съобщава програмата в този случай: "След 30 метра завийте надясно по ул. "Братя Миладинови", и
след като той го е направил, програмата напътства: "След 300 метра завийте наляво по улица "Цар
Симеон". Навигаторът е с предварително зададени параметри на колко метра да предупреждава за
действията, които би следвало да предприемете, независимо дали предстои завой или пък следва да
продължавате да се движите напред.

Отделно пък говорещият софтуер, за nokia maps е добре да се ползва mobil-speak, тъй като с него
програмата е напълно достъпна, съобщава постоянно текущия адрес.
Защо точно mobil-speak? Програмата nokia maps е напълно достъпна и за talks, но само за версиите от
5.20 и по-новите, които са платени и цената за тях, както беше споменато в предишната публикация, е
130 евро. У нас за момента масово достъпна е по-ниската версия на talks – 5.003. Що се отнася до
mobil-speak - сега всички, дори най-новите му, версии са достъпни и могат да се ползват свободно.
По този начин двете програми – навигаторът nokia maps заедно със скрийн рийдъра mobil-speak,
правят устройството ни реален и полезен gps-навигатор, който е в състояние да ни заведе от точка до
точка в което и да е населено място по напълно непознат маршрут.
Какво трябва да знаем, за да разполагаме с всеки компонент от програмата nokia maps?
По принцип, когато се изтеглят карти на nokia през интернет, предварително се задава за коя държава
да е картата и кои да са гласовете за навигация, така че картите и гласовете се свалят в комплект и се
копират в картата-памет на устройството в папка cities. За съжаление български глас за навигацията
има само за режим шофиране, докато за пешеходния режим има една особеност. Когато телефонът е с
меню на английски език, програмата ползва руския глас за навигиране, а когато езикът на менюто е
български, програмата ползва английския глас.
При закупуване на нов мобилен апарат с последните версии на symbian, повечето от които са или с
карта памет с голям обем, или с вградена разширена памет, трябва да се има предвид, че в тях
предварително съществува папката cities, която съдържа картите на почти цяла Европа. Но тъй като те
в повечето случаи са правени преди повече от година, добре е да бъдат актуализирани през интернет.
Това се отнася за телефоните, работещи под symbian версия 9.4 и по-новите.
Каква би могла да бъде обаче реалната полза от описаната по-горе програма loadstone?
Ако разполагате предварително с малко повече време, за да я стартирате за малко, тя би могла да ви
даде полезна информация дали сте вече свързани към сателит, в обсега на колко сателита сте в
момента и каква е точността на отклонението. След като сме сигурни, че устройството има връзка със
сателит, спокойно можем да изключим loadstone и да пристъпим към програмата за реална навигация.
Ако телефонът е с българско меню, програмата се нарича "карти", ако пък е на английски, в менюто тя
се вижда като "maps".
По мнение на г-н Ковачки, като цяло навигацията под symbian е по-лесна за ползване от незрящите в
сравнение с тази под android. В нея е достъпно въвеждането на координати, информативността е
по-висока, единственото предимство на навигаторите под android е, че там всичко се изговаря с ясен и
хубав български глас – гласа на Гергана.
Марина ПЕТКОВА
Консултант - Ивайло КОВАЧКИ

ЛИТЕРАТУРА Неочаквана награда

Неотдавна се срещнах с известната поетеса Румяна Каменска, чиито стихове и есета неведнъж
са публикувани на страниците на списание "Зари".
От свои познати вече знаех, че нейно стихотворение е спечелило награда в Италия.
- Руми, през 2011 г. излезе твоя книга със стихове. Разкажи ни за нея! Вярно ли е, че тя е
преведена на италиански език?

- За съжаление не става дума за цяла книга. През 2011 г. наистина излезе, но само на български, а не и
на италиански, поетичната ми книга "Трудно знание". Това стана възможно благодарение на един мой
познат, член на нашата църква, който много хареса стиховете ми и пожела да спонсорира издаването
на книгата. За мен това е чудо и знак, че тя наистина е трябвало да се издаде. Зарадвах се, че ще може
да бъде полезна на някого.
- Едно твое стихотворение е спечелило награда в Италия, би ли разказала нещо за конкурса?
- Става дума за ХХVІІ издание на поетичния конкурс на Европейския културен център "Алдо Моро" в
Лече, Италия. Всички участници трябва да представят по едно стихотворение на свободна тема.
Присъждат се десет награди - купа и диплом.
- Коя поетична творба ти донесе наградата?
- Наградата получих за стихотворението "Самота". Изказвам голямата си благодарност на поетесата
Ирина Йорданова, която не само го преведе, но освен това изигра отначало докрай ролята на добрата
вълшебница.Честно казано, наградата ми дойде като гръм от ясно небе. Няколко месеца по-рано тя ми
се обади по телефона и ме попита дали ще й позволя да преведе и изпрати мое стихотворение. Не знам
защо помислих, че това е конкурс за превод и спокойно й казах да избере каквото си хареса. През
януари дойде писмо от Италия, че съм получила награда и трябва да отида да си я взема. Не обърнах
особено внимание на това, но й се обадих, за да й кажа за писмото. Някак си и през ум не ми мина, че
това може да има отношение и към мен. В края на краищата Ирина ми донесе купата вкъщи. Едва
тогава осъзнах, че конкурсът е бил за поети, а не за преводачи и колко много е направила тя за мен –
една непозната, но вероятно много сродна душа.
Димитрина МИХАЙЛОВА
САМОТА
Румяна КАМЕНСКА
Безстрастно спокоен, денят изостави ме.
Прибирам се пак с вечерта.
В дома от надежди и хора забравен
посрещаш ме ти, самота.
С люлеещи звуци обгръща ме музика
и уж е добра песента,
ласкае ме тя, но това е илюзия.
Реална си ти, самота.
Безкрайна верига цитати и формули
за всичко добро на света.
Те други спасяват, на мене защо са ми,
щом още си тук, самота.
Желязна ръка бавно хваща сърцето ми,
смразява ме, страшна е тя.
Със злоба изричам най-тежките клетви.
Присмей се поне, самота.
Заспивам. Сънят ми е празен от чакане,
без капка живот, без мечта,
безличен, със хиляди други еднакъв.
Защо не поспиш, самота?
Будилников звън. Вече няма илюзия.

С въздишка отхвърлям нощта,
отново усмивката дневна нахлузвам.
Почакай ме тук, самота.
Почакай деня, в който порив на вятър
ще блъсне пак тази врата
и тук ще отекне смехът на приятел,
по-силен от теб, самота.

ЛЯТО 2013 Цени и графици за ползване на съюзните бази

ХОТЕЛ "ХОРИЗОНТ" - ОБЗОР
ЦЕНТРАЛНА СГРАДА
Единни пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т. ч. техните семейства или
придружители
Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.
- пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) - 20.00 лв.
- нощувка със закуска - 16.00 лв.
Период: 20 юни - 31 август 2013 г.
- полупансион - 23.00 лв.
- пълен пансион - 27.00 лв.
- нощувка със закуска - 20.00 лв.
Пакетни цени за външни клиенти
Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.
- полупансион - 23.00 лв.
- пълен пансион - 26.00 лв.
- нощувка със закуска - 20.00 лв.
Период: 20 юни - 31 август 2013 г.
- полупансион - 28.00 лв.
- пълен пансион - 32.00 лв.
- нощувка със закуска - 24.00 лв.
БУНГАЛА

Пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т. ч. техните семейства или
придружители:
Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.
- пълен пансион - 17.00 лв.
- нощувка със закуска - 13.00 лв.
Период: 20 юни - 31 август 2013 г.
- полупансион - 17.00 лв.
- пълен пансион - 20.00 лв.
- нощувка със закуска - 15.00 лв.
Пакетни цени за външни клиенти:
Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.
- пълен пансион - 19.00 лв.
- нощувка със закуска - 14.00 лв.
Период: 20 юни - 31 август 2013 г.
- полупансион - 19.00 лв.
- пълен пансион - 25.00 лв.
- нощувка - 16.00 лв.
ПС "РЕЛАКС" В ШИПКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
Период: 1 януари - 31 декември 2013 г.
1. Стая с две легла за двама за 1 вечер - 36,00 лв.
2. Стая с две легла за двама за 2 и повече вечери - 30,00 лв.
3. Стая с три легла - 54,00 лв.
4. Ползването на самостоятелна стая - плюс 10,00 лв.
5. Апартамент - 50,00 лв.
6. Нощувка плюс закуска - 20,00 лв.
7. Нощувка, вечеря, закуска - 26,00 лв. за 1 вечер
(за 3 и повече полупансиона - 23,00 лв.)
8. Нощувка, вечеря, обяд, закуска - 28,00 лв.
(за 3 и повече пълни пансиона - 25,00 лв.) - цена за организираните в групи членове на ССБ.
9. Деца до 6 години, ползващи легло на родител - безплатна нощувка, храна - 10 лв.
10. Деца от 7 до 14 години:
- нощувка - 10,00 лв.;
- храна - 10,00 лв.
11. От 15 години - цени за възрастни.
За дете, което ползва самостоятелно легло, независимо от възрастта, се заплаща пълният размер на
цената на услугата, която то ползва (отнася се за базата в Обзор).
За дете до 10-годишна възраст, ползващо леглото на родителя, не се заплаща нощувка, при желание за
изхранване на детето се заплащат 12 лв. за храноден - закуска, обяд и вечеря (отнася се за базата в
Обзор).
Всеки клиент освен стойността на съответната услуга трябва да заплати допълнително и туристически

данък, стойността на който се определя от община Обзор.
Приемането на организираните групи от почиващи членове на ССБ в ПС "Релакс" на Шипковски
минерални бани предлагаме да бъде извършвано съгласно приложения по-долу график. Той обхваща
периода от 26 юни до 13 септември 2013 г. включително или общо 80 дни, разбити в 10 смени по 8 дни
всяка една от тях.
За периодите от 1 май до 25 юни и от 14 септември до 30 октомври организираните групи за ПС
"Релакс" ще заплащат за осем пълни дни, а ще почиват 10 дни (2 дни храна и спане безплатно).
За нуждите на членовете и служителите на ССБ, желаещи да почиват в хотел "Хоризонт", Обзор
остават общо 18 легла за периода от 20 юни до 31 август 2013 г., разпределени както следва:
Централна сграда, І етаж - 6 стаи по две легла;
Бунгала - 2 стаи по 3 легла.
При възможност ще бъдат настанявани хора и извън лимита.
В периода от 1 май до 20 юни и след 1 септември 2013 г. ще бъде предоставен целият леглови
контингент.
За създаване на необходимата организация с цел максимално натоварване на наличната леглова
база се предлага:
1. Ръководството на "Релакстур ССБ" ЕООД в срок до 1 април 2013 г. да подготви и разпрати
уведомителни писма до всички РСО с правилата за ползване на базата в Шипковски минерални бани,
както и разпределението на полагащите им се легла за периода 20 юни - 31 август 2013 г. в хотел
"Хоризонт" в град Обзор:
от 20 юни до 30 юни 2013 г.
- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Монтана, Дряново, Плевен и
Шумен;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Сливен и Стара Загора;
от 1 юли до 15 юли 2013 г.
- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Плевен
и Шумен;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Дряново и Монтана;
от 16 юли до 31 юли 2013 г.
- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Силистра, Кюстендил, Бургас,
Благоевград, ЦУ на ССБ;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Кърджали и Смолян;
от 1 август до 15 август 2013 г.
- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен,
Дряново, Монтана;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Плевен и Шумен;
от 16 август до 31 август 2013 г.

- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Смолян, Кърджали, Варна, Благоевград,
ЦУ на ССБ;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Кюстендил и Силистра.
2. В срок до 31 април председателите на РСО трябва да разгласят възможностите за почивка в базите в
Обзор и Шипково сред членовете на ССБ и работещите в системата, включително и тези в
предприятията на територията им. В същия срок те са длъжни да направят резервация за групите,
които ще почиват в ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани и да съберат и преведат парите на
желаещите да почиват през сезона по банковата сметка на хотел "Хоризонт" - Обзор, придружени със
заявка по образец, копие от която се изпраща задължително в "Релакстур ССБ" ЕООД.
3. Заявки, изпратени след 31 април, не подлежат на обработка и удовлетворяване.
4. От 1 май 2013 г. свободните места в хотел "Хоризонт" в град Обзор и ПС "Релакс" в Шипковски
минерални бани се предлагат от управляващия почивното дело при ССБ – г-н Кабзамалян, на
свободния туристически пазар.
5. Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души в
крилата на сезона, заплаща по цена на пълен пансион за ден при водене на една група. При водене от
същия правоимащ ръководител на втора или трета група, състояща се също от не по-малко от 40 души,
ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно (без придружителя).
6. Управителите на базите да договарят цените както с външни клиенти, така и с членове на всички
организации на хора с увреждания при осигуряване на външно финансиране на предоставяните услуги
за тях – пари по проекти и други подобни. Тези цени да се съгласуват с председателя на ССБ и с
управляващия почивното дело при ССБ.
7. Управителите на базите да договарят цени за външни индивидуални и групови клиенти според
конюнктурата на местния туристически пазар след съгласуване с управляващия почивното дело при
ССБ.
Г Р А Ф И К
за ползване на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани от групи, организирани от РСО, за
периода от 26 юни до 13 септември 2013 г.
I смяна - от 26.06. до 03.07. включително;
II смяна - от 04.07. до 11.07. включително;
III смяна - от 12.07. до 19.07. включително;
IV смяна - от 20.07. до 27.07. включително;
V смяна - от 28.07. до 04.08. включително;
VI смяна - от 05.08. до 12.08. включително;
VII смяна - от 13.08. до 20.08. включително;
VIII смяна - от 21.08. до 28.08. включително;
IX смяна - от 29.08. до 05.09. включително;
X смяна - от 06.09. до 13.09. включително.
П Р А В И Л А
за функционирането на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани през 2013 година
1. Заявките за организирани почивки се подават до управителя на ПС "Релакс" в Шипковски
минерални бани в срок до 14 май 2013 г., като същият трябва да отговори след пълна обработка на
заявките в най-кратък срок.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 ч. в деня на пристигането, а освобождаването на
стаите в деня на заминаването се извършва до 09.00 ч.
3. В пакетната цена за всеки член на групата от всяка смяна е включена и една празнична вечеря с
дисководещ.
4. За индивидуални или малки групи до 20 души по линия на ССБ, желаещи да почиват в сезона,
почивките се съобразяват със заявките по графика и се настаняват от управителя на базата при наличие

на свободни места.
5. За периодите 1 януари - 25 юни и 14 септември - 31 декември 2013 г. времетраенето на
организираните почивки в базата се договаря директно с управителя на РБ.
6. От 1 октомври 2013 до 30 април 2014 г. базата ще работи за членове на ССБ само при осигуряване на
групи от минимум 50 човека и времетраене на почивката минимум 5 дни на база пълен пансион.
7. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползваните
услуги.
8. Заплащането на почивки за групи от съюзни членове се извършва на два транша - авансово 50% от
стойността и 50% в едномесечен срок след края на съответната смяна, като ръководителят на групата
подписва декларация по образец пред управителя на базата, че той се задължава с останалата сума в
срока, упоменат по-горе.
9. За групи от съюзни членове, проявили интерес за почивки от 8 дни нагоре за месеците май, юни и
септември, в срок до 45 дни от приключване на почивката сумите за изплащане на ползваните услуги
ще се изискват еднократно на 100% да се преведат от ръководителя на съответното РСО (на групата)
на сметката на базата, като същият попълва декларация по образец за това.
10. Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души,
заплаща по цена на пълен пансион за ден от 19.50 лв. при водене на една група. При водене от същия
правоимащ ръководител на втора или трета група, състояща се също от не по-малко от 40 души, той
ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно (без придружителя).
11. При желание от страна на някоя от групите за организиране на екскурзия ръководителят на групата
информира предварително управителя на базата. Услугата се заплаща допълнително.

ОФТАЛМОЛОГИЯ Терапия със стволови клетки при очни заболявания

Контактни лещи със стволови клетки ще се използват за лечението на заболявания на
роговицата на окото, съобщи ВВС. Смята се, че стволовите клетки ще окажат ключова роля и
при възстановяването на зрението при пациенти с дегенеративни изменения на очния апарат.
Австралийски учени от университета в Нов Южен Уелс са разработили революционните лещи. До
момента експерименталното лечение е приложено на трима пациенти – двама мъже и една жена. След
няколко седмици се отчело значително подобрение в зрението и на тримата доброволци. Резултатите
от експерименталната терапия са публикувани в научното списание "Transplantation".
При този експеримент австралийските учени успели да извлекат стволови клетки от здравите тъкани
на окото на всеки един от пациентите.
Стволовите клетки се считат за универсални и често дори са наричани „родоначалници“. Известна е
способността им да се превръщат във всякакъв вид тъкан и дори орган в човешкия организъм. След
като били извлечени от очната тъкан, стволовите клетки били поставени и култивирани върху
специални лещи. Лещите били сложени за период от 10 дни в очите на пациентите. Това време било
достатъчно стволовите клетки да се отделят от стъклената повърхност на лещата и да се интегрират в
засегнатата роговица. Наблюдението върху пациентите, подложили се на експерименталното лечение,
продължило през следващите осем месеца. Възстановяването им било значително, като зрението им
започнало да се подобрява още в първите седмици след интервенцията. Според учените резултатите от
новия начин на лечение на болестите на роговицата и свързаната с тях загуба на зрение са
изключително обнадеждаващи. Терапията със стволови клетки е значително по-безопасна в сравнение

със стандартните лечения, при които се прибягва до прилагане на стероидни лекарства, поставяне на
присадки или трансплантация от друг донор. При стволовите клетки практически липсва риск за
отхвърлянето им като чуждо тяло, тъй като те са идентични със здравите клетки на собствената
роговица.
Група британски учени пък са използвали стволови клетки за лечението на свързаната с напредването
на възрастта макулна дегенерация. Счита се, че патологичните изменения на макулата са основна
причина за загуба на зрението.
Макуларната дегенерация е хронично очно заболяване, свързано с прогресивно влошаване на
централното зрение. Засяга предимно хора над 50-годишна възраст, а над 65-годишна честотата му
още повече се увеличава. Патологичният процес ангажира макулата – участък от ретината, отговорен
за централното най-ясно и контрастно цветно зрение.
Очаква се първите пациенти да бъдат подложени на експериментално лечение до 5 години.
По материали от Интернет

ПОКАНА ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ

Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на
пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и 30 май 2013 г. в Почивна станция "Релакс" –
Шипковски минерални бани.
Заседанието да протече при следния дневен ред:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2012 г. и програма за дейността му през 2013
г.
2. Обсъждане на Дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода
2013-2020 г.
3. Годишен финансов отчет на ССБ за 2012 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. април 2012 г. - м. април 2013 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през 2012 г.
6. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2012 г.
7. Обсъждане бюджет на ССБ за 2013 г.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ Национално общо събрание на ССБ.

ПРОЕКТИ Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество

Представители на сдружение "ХобиСклуб" и други неправителствени организации от Добрич се
включиха активно в проведената на 26 и 27 март заключителна конференция, която се организира по
проекта "Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество". Двудневният форум затвърди
Черноморската социална мрежа за ефективно сътрудничество. Той премина под мотото "Черноморска
регионална конференция за иновативни практики и възможни механизми за публично-частни
партньорства в социалната сфера", проведе се във Фестивален комплекс Варна и бе организиран от
Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), асоциацията "Да съхраним жената" и
сдружение "Вяра и надежда" Варна.
Конференцията бе открита от Марияна Кънчева - изпълнителен директор на АБЧО, и премина под
формата на презентации и дискусии с представители от общините Варна, Бургас и Добрич и
гостуващите партньори от социалния кооператив от италианския град Анкона. Регионалната
конференция е заключителното събитие по проект "Черноморска социална мрежа за ефективно
сътрудничество", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси". След редица проведени срещи
и семинари по места в рамките на проекта, между неправителствения сектор, работещ активно в
социалната сфера, и местното партньорство на трите споменати варненски организации, на форума се
събраха над 120 експерти и представители на НПО, както и потребители на социални услуги на
територията на Българското черноморие. Главната цел бе да се набележат перспективите за
подобряване на взаимодействието между отделните социални институции и неправителствените
организации в черноморските общини, да се определят значимите каузи за черноморския регион, както
и да се сформира стратегия за развитие на новосформираната Черноморска социална мрежа.
Иван ТОДОРОВ

СПОРТ Триумфът на пловдивчани

На 6 и 7 април 2013 година в град Поморие се проведе държавното първенство по канадска борба.
Заедно със здравите спортисти в него взеха участие и хората с увреждания. Тазгодишното първенство
за пореден път определи националния отбор, който ще представя България на европейския шампионат
в град Друсканикайте, Литва.
След тържественото откриване в театралната зала на читалище "Просвета" започнаха борбите. На
масата, където се състезаваха хората с физически увреждания, първи излязоха жените в категория до
65 килограма. Спортен клуб "Марица" Пловдив взе участие в тази категория с три състезателки. От тях
до финала достигна единствено Ася Бурова. На лява ръка тя зае второ място. Във втория състезателен
ден на дясна ръка, след ожесточена борба, Ася успя да се наложи над досегашната фаворитка Лада
Хаджиева и напълно заслужено стъпи на най-високото място на почетната стълбичка. В горната
категория - над 65 килограма, на лява ръка на Снежанка Кирчева не й достигна много малко, за да
влезе във финалната тройка, а на дясна ръка донякъде и съдийското недоглеждане я лиши от медал.
При мъжете в категория до 80 килограма нашите представители направиха приятно впечатление в
лицето на стария боец Никола Стоянов и новото попълнение на клуба Венцислав Георгиев. Кольо
Стоянов след успешни схватки достигна до полуфинала и там отстъпи второто място на пазарджишкия
тигър Тихомир. В горната категория - над 80 килограма, страхотна изненада поднесе Венцислав
Георгиев. Той е при нас от една година. Венци се занимава с канадска борба съвсем отскоро, но в
Поморие доказа, че в бъдеще на него може да се разчита за добро представяне.
Спечелените от Венцислав Георгиев едно второ и едно трето място са успех и за него, и за

пловдивчани като цяло.
На държавното първенство в Поморие за пръв път се направи и отборно класиране за клубовете при
инвалидите. Когато започна обявяването, всички тръпнехме в очакване на резултатите. На трето място
се нареди отборът на "Родопи" Кърджали, на второ - "Успех" Дряново, а на първо място с 56 точки се
класира "Марица" Пловдив. Радостта ни беше неописуема и чак когато вече пътувахме към Пловдив,
осъзнахме колко е важно отборът да бъде сплотен и всеки освен за себе си да мисли и за представянето
на клуба. Този начин на мислене наистина води до големите успехи! Дано първата шампионска титла
не бъде единствена!
Кирил ДАМЯНОВ

Турнир по табла в София

На 24 март в клуб "Пираните" се проведе турнир по спортна табла за незрящи. Той беше организиран с
цел да се подготви представителен отбор за участие в различни състезания. Съревноваваха се 8 души
от РСО София. Те показаха достойни за уважение тактически умения и желание за победа. След
напрегната и оспорвана борба първото място спечели Иван Недялков, на второто се класира Пламен
Бакърдижев, третото място зае Петко Пътев, а четвъртото остана за Мариян Димитров. За пореден път
се доказа старата максима, че таблата е увлекателен и подходящ спорт за незрящи.
Стоян ГОСПОДИНОВ

ЮБИЛЕИ 85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

Наша слабост ли е, че не пропагандираме своята дейност?
Има кратки излъчвания по националната телевизия и по други медии, но като че ли това е
недостатъчно. Една малка организация заслужава да получи достойна оценка от българското
общество.
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" е основано на 29 април 1928 г. в София. Негов пръв
председател е популярният български композитор Петко Стайнов, чиито "Тракийски танци" са
обичани и се ценят в цялата страна.
Започва се с ръчно писане на книги на брайл. От издателства се събират и книги на плоскопечатен
шрифт, които се четат колективно. Комитет, съставен от представители на Дружеството на
българските слепи и Читалището, започва да издава списание "Съдба". Негов уредник става поетът и
писателят Димитър Пантелеев. Това списание излиза до 1943 г. в невероятния за днешното време
десетхиляден тираж. Сътрудници са му били Елин Пелин, Йордан Йовков, Фани Попова-Мутафова,
проф. Асен Златаров, акад. Асен Хаджийолов, Теодор Траянов, Елисавета Багряна, Антон
Страшимиров, акад. Георги Цанев, акад. Людмил Стоянов, акад. Петко Стайнов, Димитър Пантелеев,

Орлин Василев, Мария Грубешлиева, Константин Константинов, Младен Исаев, офталмологът акад.
проф. д-р Константин Пашев, Михаил Шекерджиев, Люба Шекерджиева, Стефан Ненков, Стоян
Орозов, Никола Стоименов, Николай Бехтеров и други. Настоятелството разгръща акции за събиране
на средства, организира концерти под диригентството на Саша Попов, отпечатване на календари и
други. Паметни ще останат вечерите (1935-1944), когато слепи музиканти заедно с хор "Балкан"
осъществяват на живо предавания по Българското радио. В тях участват и големите артисти Зорка
Йорданова, Олга Кирчева, Константин Кисимов, Николай Масалитинов, Христо Бръмбаров и др.
След края на Втората световна война първите ръководства полагат грижи за набиране на средства от
държавните институции. Пристъпва се към ускорено писане на брайлови книги. Те нарастват в
библиотеката многократно. Благодарение на отпечатани календари от настоятелството се закупуват
два апартамента на площад "Славейков". Читателите на брайловото писмо са от цялата страна.
През 1958 г. се купуват първите магнетофони. След четири години се изгражда малко студио. Създава
се говорещата книга. Участват десетки диктори, които правят записи в студиото на магнетофонна
лента. Образува се нов раздел на библиотеката. Разкриват се филиални библиотеки на брайловата и
говорещата книга в Пловдив, Варна и Дряново. Поради липса на място и средства от 1971 година тази
дейност е прехвърлена на Съюза на слепите в България. Читателите на магнетофонната лента и
касетата надвишават 1000 души от цялата страна.
През 1994 година е сменена технологията на брайловия печат. За това има заслуга фондация "Институт
Отворено общество". Започва се печатането на книги с помощта на брайлов принтер и компютър. По
това време се появява на бял свят електронната книга. Чрез говореща програма под DOS започват да се
слушат текстови файлове на магнитен носител.
От 2005 г. програмата под DOS се заменя с нова програма, работеща под Windows. Асоциацията за
компютърна лингвистика със средства на фирмата "Майкрософт" дарява на слепите хора програма с
човешки глас, която разкрива пред тях необятни възможности за достъп до информация.
Националното читалище на слепите се превръща в център за създаване на електронни книги. Ние сме
благодарни на българските издателства, които ни даряват свои книги на магнитен файл, и на
доброволците, които сканират. Разбира се, екипът в Читалището е този, който подготвя и обработва
електронния фонд. Ние разполагаме със сървър с мрежа между компютрите и възможност за
комуникация с нашите читатели от страната и чужбина.
Ще подчертаем няколко особености, характерни за единственото с толкова дълга история читалище за
хора със зрителни увреждания в страната. Ние доставяме брайловите си книги по домовете на
читателите от столицата и чрез Централна поща и филиалните си библиотеки и в цялата страна.
Електронните ни книги се слушат от стотици незрящи хора. Читалището извършва и услуги за
инсталиране на компютърни програми за своите членове, обучения за работа с тях, подкрепя
любителски състави и насърчава творчеството на слепи автори, допринася за изучаването на чужди
езици, за изучаването и разпространението на брайловото писмо, организира конкурси за бързо и
художествено четене и правилно писане.
След десетгодишна борба с противници от етажната собственост със средства на Агенцията за хората с
увреждания изградихме пътнически асансьор. Ние сме благодарни не само на тази институция, но и на
останалите многобройни наши дарители като фондация "Лале", мобилния оператор "Глобул",
"Райфайзенбанк", голямата ни сродна организация Съюза на слепите в България и др. За съжаление
подобни на нашата институции получават огромни средства за своята дейност. На нас ни бе
намалявана на два пъти оскъдната субсидия. Ние годишно търсим около 30 000 лева, за да допълваме
разходите си. Слава Богу, че през последните 20 години сме разработили повече от тридесет проекта.
По повод своя юбилей Читалището организира литературен конкурс "Книгата в моя живот". Предстои
провеждане на тържествено събрание на 22 май 2013 г. в Централния военен клуб. Проявите са под
патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.
Настоятелството, специалистите и доброволците продължават едно културно дело, създадено от
нашите духовни праотци. Запаленият пламък ще се разгаря и ще носи светлина в душите на хората без
зрение.
Спас КАРАФЕЗОВ

Кърлин - четвърти в света!!!

Ангел СОТИРОВ
Снимка: Александър КЪРЛИН
Със своите 39 години на председателското кресло Михаил Кърлин изпреварва много чужди и наши
диктатори и монарси, председатели на сдружения с идеална цел и на кооперации. Според наскоро
починалия Янаки Градев, по управленско дълголетие председателят Михаил Кърлин е четвърти в
света. Пред него били само Фидел Кастро, Васил Панев и Муамар Кадафи. Г-н Янаки Градев прави
своите изчисления с известна бяла завист, както е прието да се казва, но преди 3-4 години неговите
сметки сигурно са били доста точни. Но след свалянето от власт на либийския диктатор, властелинът
на слепите кооператори вече може и да се е преместил на третата позиция. А от българските монарси
Иван-Александър с владетелския си стаж от 40 години все още е пред г-н Михаил Кърлин. Засега
нашият кооперативен бос отстъпва и на Гинес-рекордьора от Съюза на глухите в България Васил
Панев с председателски стаж цели 48 години, най-вероятно защото юбилярят Кърлин е с десет години
по-млад от нечуващия си колега. Без съмнение, по продължителност на властване кооператорският
любимец Михаил Кърлин е с доста години и пред Тодор Живков, и пред цар Фердинанд! А сред
председателите на българските потребителни кооперации полуслепият свръхнадарен председател от
Банско изглежда е абсолютен шампион.
Разбира се, избухвали са на няколко пъти и определени брожения срещу многолетното управление на
супермениджъра Михаил Кърлин с желязна 10-годишна цикличност. Дори през 1983 г. и 1993 г. са
правени твърде сериозни опити за детронирането на председателя Кърлин и то все на 11 април, но и
двата пуча завършват с пълно фиаско за силно безкъсметните бунтари. И пак през три години
2300-2400 слепи и слабовиждащи кооператори посредством своите пълномощници почти единодушно
дават вота си на своя харизматичен лидер. Най-вероятната причина за любовта от страна на
кооператорите към своята управленска икона е може би и немаловажният факт, че председателят
Кърлин три пъти в годината се сеща за тях, раздавайки им несвидливо великденски, коледни и други
парични и материални бонуси.
Този изумителен кооперативен рекордьор на 3 април празнува своята 70-годишнина и повече от
половин век е лоялен член на любимата за много от нас кооперация. Въпреки тежко нарушеното си
зрение, Михаил завършва основно образование в родния си град, а средно в гимназията в Разлог.
Приет е за студент в Ленинград (сега Санкт Петербург) по математика и електроника, но талантливият
математик предпочита Софийския университет, в който завършва право. Вероятно компенсаторно,
слабовиждащият ученик и студент Михаил Кърлин винаги е пълен отличник. И нещо прелюбопитно банскалийското момче е трикратен шампион от републикански олимпиади по математика!
- Вашите обществени постове, г-н Кърлин?
- Още в първи клас бях приет за чавдарче и бях председател на класа. От шести клас бях председател
на пионерската организация и знаменосец на училището. В гимназията бях секретар на класа, а от 10-и
клас – секретар на УЧКОМА и знаменосец на гимназията. В университета бях отговорник по
културно-масовата дейност във ВУЗ-овския комитет на комсомола. Избиран съм за председател на
софийската първична организация на Съюза на слепите в България, също и два мандата за член на
Бюрото на неговия Централен съвет. Член съм бил и на УС на Народно читалище на слепите "Луи
Брайл 1928". В качеството на такъв няколко години бях редактор на първото в България говорещо
списание "Популярна просвета". Сега съм заместник-председател на Съюза на търговците в България,
а също и член на УС на ГКС и на УС на ЦКС.
- Кога и как попадате в Националната потребителна кооперация на слепите в България
(НПКСБ)?
- Като студент през 1962 година станах член на НПК на слепите в България. Тогава се наричаше

Народна потребителна кооперация на слепите. От 1 май 1963 година бях назначен за продавач в
кооперацията, а през март 1966 г. бях избран за член на Контролния съвет. През 1968 г. бях избран за
председател на Контролния съвет. През 1972 година бях избран за първи зам.-председател на
кооперацията, а от 1 април 1974 година и за неин председател.
- Кръглите годишнини са повод за равносметки. Вашите най-големи постижения като
председател на НПКСБ?
- Може би, че от 1986 година Националната потребителната кооперация на слепите в България няма
грам кредити към никого. Напротив, има само депозити. Второ – евтиното закупуване на тази
двуетажна сграда, в която се помещава управлението ни. Тя е 760 кв. м разгъната площ и е
разположена в парцел с размер от 2 100 кв. м. И като трето мое постижение мога да посоча запазването
на собствеността на кооперацията.
- Най-големият Ви председателски гаф?
- През 1983 година написах един доклад до първичната партийна организация на Българската
комунистическа партия и до управителния съвет за стила и методите на ръководството, като си
позволих да отправя критични бележки към всички членове на УС и КС, което предизвика огромен
гняв сред тях. Това доведе до предложение за моето сваляне като председател, но настъпи обрат –
много от членовете на УС бяха освободени. За друг гаф не си спомням.
- Вашето семейство?
- Произхождам от семейство на служител и работник. Баща ми Александър Кърлин работеше като
главен счетоводител и като директор. Майка ми Мария Кърлина работеше в ТКЗС, а след това като
главен готвач. През 1966 г. сключих брак с Елена Тодорова Астинова (по баща). Имам син
Александър, който работи като адвокат. Имам двама внуци - Михаил на 11 години и Кристиян на 4
години.
- И накрая - пожеланията Ви към нашите читатели?
- Както обикновено, към читателите ще отправя пожелание за крепко здраве, дълголетие и късмет.
Нека бъдат вярващи, изпълнени с надежда и любов, както и да бъдат обичани!

