24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА "Една малка нация като
вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"

Размисли на академик Дмитрий Лихачов за България като държава на духовността
"Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И чуждите
завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в
плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата."
"Кирил и Методий са символ на единението между хората. Културният феномен, който те създават
през Ранното средновековие, принадлежи на цялото човечество. На България се пада водещото място."
"Става така, че всяко чуждестранно завоевание нарушава единството на народа. Например
Византийската империя вследствие на нападенията както от Изток, така и от Запад (кръстоносците и
други) е била разрушена до такава степен, че е било невъзможно да се възстанови в предишния си вид.
Обаче османското иго не е постигнало същото по отношение на България. Защото единството на
езика, фолклора, писменото наследство е поддържало у народа съзнанието за единство. Когато се
обърнах към руската история, открих аналогичен процес и там."
"Църковнославянският език, пренесен от България в Русия не само чрез книгите, но и устно – чрез
богослужението, веднага става своеобразен индикатор за духовните ценности. България дава на
източните славяни висшия слой на езика, "полюса на духовността", който извънредно много обогатява
техните езици, давайки на езиците на източните славяни нравствена сила – способност да възвисяват
мисълта, понятията, представите, емоциите."
"Ние в Русия изпитваме чувство на голяма благодарност към България за своя литературен език, за
началото на руската литература и за ония забележителни идеи, които са били провъзгласени през
Симеоновия век – общочовешките идеи."
"Аз непрестанно говоря: ХХІ век ще бъде век на хуманитарните дисциплини, на хуманитарните
знания. Ако това не стане, изобщо ще престане да съществува човешката култура, ще тръгнем като
животните на четири крака."
"Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации
и то не само в Европа, но и в света.
Миналото го погълна античността, Древния Рим, Гърция и т. н., но България остана като жива отломка
от древната европейска култура.
И затова трябва да я съхраним, та днешната България да бъде не само последната отломка от
миналото, но и първата от бъдещето, първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще
понесе културата на бъдещето.
Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запазят в третото хилядолетие.
Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа."
(1997)

300 000 000 пишат с нашата азбука

Близо 300 милиона души пишат на кирилица. Това са славяни от Югоизточна Европа, руснаци,
украинци, белоруси, представители на десетки неславянски етноси в Русия - кавказки, сибирски,
далекоизточни, както и в бившите централноазиатски съветски републики и Монголия.
Това е грубата сметка на водещи славянски филолози, тъй като е невъзможно да се изчисли точният
брой на емигрантите от тези страни. Поне 50 езика по света използват или поне някога са използвали
кирилицата. Тя официално е писменост дори на чукчите (от 1936 година).
България все още единствена представлява кирилицата в Евросъюза. Културният ни принос с 30-те ни
букви е безспорен, тъй като до 2007 г. в елитния клуб имаше само две азбуки - латинската и гръцката.
Латиницата е най-широко разпространената система за писане в света, твърди енциклопедия
"Британика". Освен в Европа тя е основното писмо и в двете Америки, в по-голямата част от Африка
(без арабските страни от Магреба), Австралия, Нова Зеландия, Индонезия и Малайзия. Общо с
латински букви пишат близо 3 милиарда души.
Кирилицата върви веднага след латиницата в класацията на азбуките. Това е така, защото нито
арабската писменост, нито китайската, нито индийската спадат към строгото определение на
лингвистите за азбука - набор от знаци, които представят отделни фонеми.
Наборът от символи в арабското писмо се състои само от съгласни букви, а гласните звуци се изписват
със специални знаци, които дори не са задължителни. Затова писмеността на арабите се нарича
абджад. Към тази категория спада и еврейската писменост.
Заради разпространението на исляма (Коранът е на арабски език) редица други страни възприемат
арабското писмо. С някои незначителни промени и добавки буквите са едни и същи в персийския език
в Иран, пущунския и дори в Афганистан, урду (на мюсюлманите в Южна Азия) и други. Общо ги
ползват около половин милиард души.
Повечето езици в Индия, чието население също е над 1 млрд. души, както и в съседните Пакистан и
Бангладеш, се изписват на деванагири. Тази писменост спада към определението абугида - в нея
гласните звуци се обозначават с модификация на предхождащите ги съгласни. Такива са още
писмеността на древния южносемитски език геез, който днес се говори само в литургиите на
етиопската православна църква, и малдивската таана.
Писмената система на китайците, които са най-многобройният народ в света (1,3 млрд. души само в
Китай), се нарича логограма. Йероглифите изразяват цели думи, а не само фонеми или дори срички.
Издаденият за първи път през 1716 г. речник "Канси" съдържа 47 035 йероглифа, много от които са
архаични или се употребяват изключително рядко.
Освен кирилицата и латиницата същински азбуки са още грузинската, арменската и гръцката.
Съвременният вариант на писмеността в Грузия се нарича мхедрули (от мхедари – "войник"). Тя
съдържа 33 букви - 28 съгласни и 5 гласни. Използва се от грузинския и още три сродни езика. До 1940
г. с грузински букви са писали и абхазците, но те вече употребяват кирилицата.
Арменската азбука се използва от около 8 милиона души, основно в Армения, Грузия, Русия, Иран,
Турция, Ливан и Сирия. Тя е създадена още в началото на V век и в модерния си вариант има 39 знака.
Писмеността на гърците е най-старата модерна азбука, която съдържа всички гласни и съгласни звуци
в езика. Наборът от 24-те букви на южните ни съседи се употребява в сегашния си вариант още от VIII
век преди Христа.
От гръцката писменост са произтекли и латиницата, и глаголицата, и кирилицата. Географски днес тя
се използва основно в Гърция и Кипър. Но в по-общ смисъл може да претендира и за най-широка
разпространеност - гръцките букви се ползват в математиката, физиката, астрономията, за
обозначаване на университетски братства и за други цели.

Най-старите букви?
Учените смятат, че писмеността е създадена независимо от поне два древни народа - шумерите в
Месопотамия и предшествениците на маите в Централна Америка. Най-ранното открито досега
доказателство, че те са имали писменост, е табличка от шумерския град Киш (от около 3500 г. пр.
Христа). За сравнение - най-старата египетска находка датира от 3200 г. пр. Христа.
Но две сравнително скорошни открития - в Румъния и в Пакистан, връщат времето назад с около 2
хилядолетия. През 1961 г. край румънското село Тертерия са открити 3 таблички от глина с изписани

върху тях символи. Първоначално се смята, че те са от около 2300 г. пр. Христа, но въглеводородно
изследване на други изкопани предмети от същия слой земя определя вероятната дата на създаването
им на 5300-5500 г. пр. Христа. Значението на писанието обаче още не е дешифрирано.
През 1999 г. в Пакистан, при разкопките на древния град Харапа, са открити отломки от глинен съд с
издълбани символи, които наподобяват система за писане. Учени от Харвард твърдят, че възрастта на
находката е 7500 години и че тя е принадлежала на народ от древната Индуска цивилизация.
По материали от Интернет

9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА 70 години от разгрома на Третия Райх

Ако не беше Червената армия, над Европа щеше да се развява флаг с пречупен кръст
Петър ВОЛГИН
"Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира
миналото." Този прословут цитат от антиутопията на Джордж Оруел "1984" прекрасно илюстрира все
по-засилващите се опити да бъде пренаписана и направо фалшифицирана историята на Втората
световна война. Такива опити се правят в редица държави, включително, за огромно съжаление, и в
България. Целта на тези недостойни упражнения е да бъде омаловажена до крайна степен решаващата
роля на Съветския съюз в победата над нацистка Германия. Фалшификаторите много искат всички да
повярват, че хитлерова Германия е победена не от съветското оръжие, а от някакви мистични и
трансцедентални евроатлантически ценности. Разбира се, подобни съждения могат да бъдат изречени
или от крайно ограничени, или от крайно злонамерени коментатори. Преди юни 1941 г. Хитлер е
абсолютен господар на Европа. Европейските държави са или негови съюзници, или са пометени за
отрицателно време от мощта на Вермахта. Що се отнася до Съединените щати - те блестят със своето
отсъствие, а така наречените им ценности са описани най-добре от президента Рузвелт с циничната
фраза: "Ако СССР нападне Германия, ние ще помагаме на германците. Ако Германия нападне СССР,
тогава ще помагаме на руснаците".
Нито Франция, нито Англия, нито която и да е друга държава е в състояние да спре непобедимата
нацистка военна машина. Хитлер прави с континентална Европа каквото си поиска, британската
капитулация изглежда неизбежна, Америка преди Пърл Харбър не показва никакво желание да се
включва във войната. Единствената грешка, която фюрерът допуска, грешка, оказала се фатална и за
него, и за Третия Райх, се нарича планът "Барбароса".
Началото на края на нацистка Германия е поставено именно на 22 юни 1941 година. Съветският съюз,
който мнозина тогава си представят като колос на глинени крака, който ще рухне при най-малкото
побутване, не само не се сгромолясва за няколко месеца, както предвижда германският план, ами
изиграва решаваща роля в победата на анти-хитлеристката коалиция във Втората световна война.
Именно героизмът на съветските хора и тяхната жертвоготовност най-напред спират победоносния ход
на Вермахта, а след това и го разбиват. Европа, която с такава лекота е прегазена от германската
военна машина и вече е свикнала с мисълта за новия световен ред, наложен от нацистите, с огромна
почуда наблюдава как непобедимите до този момент тевтонци сега губят битка след битка. Да, руската
зима, заградителните отряди, камионите, които Америка подарява на руснаците, имат своята роля в
победата. Само че всичко това са спомагателни фактори. Основната причина за победата е смелостта и

готовността за саможертва на хората, защитаващи страната си. Не мога да кажа дали са умирали за
Сталин, но че са умирали за родината си е извън всякакво съмнение.
Днес, когато русофобията отново е на мода, когато стремежът е да бъде демонизирана Русия на всяка
цена, спомените за Втората световна война са много неудобни. Много е тъжно да гледаш как въртят и
сучат редица европейски лидери в опитите си да обяснят отсъствието си от честванията в Москва,
отбелязващи Деня на Победата.
И колкото повече обясняват, толкова повече се оплитат в несъстоятелната си аргументация. Техният
отказ от присъствие в страната, изиграла решаваща роля в победата над нацистка Германия, по
същество е не толкова обида към Путин, а е пренебрежение към милионите жертви, които даде
Съветският съюз във войната. Да, разбирам, че натискът от американските посолства е много силен, но
не трябва ли преклонението към загиналите да е по-силно, отколкото страха от някой третостепенен
чиновник в Държавния департамент? Нека поне ние тук в България да не забравяме, че българската
армия участва заедно със съветската в разгрома на Германия, че хиляди български войници загиват в
тази битка. Омаловажаването на ролята на Съветския съюз в победата е и омаловажаване и на тяхната
саможертва. Да, знам, че на днешните бг русофоби страшно им се иска тогавашната ни армия да се
беше сражавала редом с войниците на Вермахта, а не срещу тях, обаче, sorry, историята не може да се
пренапише. Фактите си остават факти, независимо от истеричните напъни на грантовите анализатори.
А те говорят, че ако руската сила не беше смазала нацистите, днес нямаше да има нито Ден на Европа,
нито Европейски съюз, нито обединена Европа.
Всъщност обединена Европа май щеше да съществува, само че над нея щеше да се развява не милото
синьо знаменце със златните звезди, а строгият германски флаг с пречупения кръст. В тази обединена
от нацистите Европа щяха да са избити всички евреи, както и повечето славяни. А онези славяни,
които биха имали щастието или нещастието да оцелеят, щяха да бъдат превърнати в роби, напълно в
съзвучие със статуса им на унтерменши, предвиден в грижливо подготвения от германците Генерален
план "Ост". Това не се случи, благодарение основно на руската смелост и руското оръжие. И този факт
си остава. Въпреки всички опити за фалшифициране на историята
Източник: pogled.info

"Вашингтон Пост": Не забравяйте, че СССР спаси света от Хитлер

Съветският съюз по време на Втората световна война е поел върху себе си основния удар и е изиграл
най-важна роля в разгрома на съюзниците на Хитлер. Това се казва в коментарна статия, публикувана
във вестник "Вашингтон пост".
В статията се отправя призив да не се забравя как Съветският съюз спаси света от Хитлер. "Започвайки
от 1941 г. Съветският съюз пое на себе си основния удар на военната машина на нацистите и изигра
очевидно най-важната роля в разгрома на съюзниците на Хитлер", пише в текста. "Според една от
оценките - на всеки американски войник, убит в боевете с немците, се падат по 80 убити в такива боеве
руски войници."
По мнението на автора сегашните отношения между Запада и Русия затъмняват същността на
юбилейните тържества по случай 70-годишнината от Победата. "Във въображението на западната

общественост, особено американската, Втората световна война - това е конфликт, в който ние сме
победили. Но в Русия, където Втората световна война се нарича Великата отечествена война, я помнят
в съвсем друга светлина."
"Епичните сражения, спрели и в крайна сметка отблъснали назад настъпващите нацисти, не са имали
паралел на Западния фронт", пише авторът, който споменава като примери свирепата зимна обсада на
Сталинград и най-големите в историята танкови сражения при Курск. Дори и зверствата, извършвани
там, също са имали съвсем различен характер - не като тези, които са преживели хората на Запад",
заключава авторът.

IN MEMORIAM Валентина Мардеросова

С дълбока скръб съобщаваме, че на 18 април след кратко и тежко боледуване почина Валентина
Методиева Мардеросова.
Родена е на 28 февруари 1952 г. в село Славовица, Плевенско. Завършва основно образование в
Плевен, а средното си образование получава в музикалното училище "Панайот Пипков" в същия град.
Работи като преподавател по солфеж в средното музикално училище в Широка лъка, а впоследствие
преподава пиано в читалище "Карл Маркс" в Павликени. През 1982 година завършва висшето си
образование по специалност "Музикална педагогика" във ВМПИ Пловдив. През 1983 година съдбата я
отвежда в Съюза на слепите в България и от май 1983 до септември 1984 работи като опаковчик в ПП
"Успех" Русе. От септември 1984 до преждевременната си кончина е председател на РСО Русе към
Съюза на слепите в България.
В спомените на всички нас, нейните приятели и колеги, тя завинаги ще остане като добър и отзивчив
човек и принципен и последователен ръководител със силно развито чувство за справедливост.
Почивай в мир, Валя! Поклон пред паметта ти!

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "Епъл" представи официално своя смарт часовник

Компанията "Епъл" (Apple) представи дългоочаквания си смарт часовник "Епъл уоч" (Apple Watch) с
надеждата да се наложи на пазар, където присъстват вече няколко нейни конкуренти, предаде Франс
прес.
"Епъл уоч" ще може да бъде персонализиран от купувачите си и ще съществува в три модела, сред
които са "Епъл уоч спорт" (Apple Watch Sport) и луксозният вариант "Епъл уоч едишън" (Apple Watch
Edition).
Луксозният модел ще е от жълто или розово злато 18 карата и кристали от сапфир.
Цената на часовниците ще се движи от 349 до 10 хиляди долара в зависимост от размерите на екрана,
материала на корпуса и на каишката.
Смарт часовниците "Епъл уоч" ще разполагат с всички функции на смартфоните на "Епъл",
включително социални медии, съобщи шефът на компанията Тим Кук, цитиран от ТАСС. С тези
часовници клиентите ще могат да се включват в социални мрежи, да четат новини, да следят спортни
резултати, а с функцията Сири (Siri) ще научават прогнозата за времето.
Със смарт часовниците на "Епъл" може да се приемат обаждания и да се четат есемеси. Те може да
играят роля и на личен треньор, отчитайки физическата активност на потребителя. С тях човек може да
се свързва с други подобни устройства и да прехвърля на тях рисунки, текстове и дори пулса си.
Смарт часовниците "Епъл уоч" работят до 18 часа без презареждане. Продажбите им в САЩ започват
на 24 април.
На стилното си пролетно събитие в Сан Франциско компания "Епъл" представи не само продукт като
дългоочаквания си смарт часовник "Епъл уоч" (Apple Watch), но и новия свръхтънък модел "Макбук"
(MacBook).
"Предизвикахме се да преоткрием лаптопа", заяви изпълнителният директор на компанията Тим Кук.
Той представи още по-тънък "Макбук", който всички взеха за новото поколение на "Макбук Еър"
(MacBook Air). Според Кук обаче това е бъдещето на "Макбук", който е 13,1 мм тънък. Новият лаптоп
се присъединява към гамата "Макбук Еър" и "Макбук Про" (MacBook Pro), които получават леки
обновления в характеристиките. 12-инчовият "Макбук" е с Ретина - дисплей и резолюция 2304х1440.
Оказва се, че това е и първият "Макбук" без вентилатори за охлаждане. Процесорът е двуядрен Интел
– "Intel Core M", от пето поколение.
Интересно е, че новият лаптоп на "Епъл" има един порт – Ю ЕС БИ-СИ (USB-C), който се използва за
всичко (включително и за зареждане).
Цените за "Макбук" започват от 1300 долара.
Компанията оповести и своя нова инициатива, насочена към общественото здравеопазване –
приложения, които превръщат 700-те милиона айфони в света в средства за медицински изследвания,
предадоха Ройтерс и ДПА.
Платформата с отворен код "РисърчКит" (ResearchKit) на "Епъл" е нова софтуерна рамка за
приложения, които използват съществуващите сензори и инструменти на айфоните, за да събира данни
за здравето и заболяванията на пожелалите да се включат потребители. От "Епъл" отбелязват, че
отвореният код на платформата ще позволи на многобройни медицински специалисти да разработват
приложения за собствените си изследователски проекти.
В сътрудничество с болници и университетски медицински центрове от компанията първоначално
предлагат пет разработени приложения, насочени към болести като астма, рак на гърдата,
сърдечносъдови заболявания, диабет и болест на Паркинсон.
Демонстрираното диагностично приложение за болестта на Паркинсон например може да отчете леки
трептения чрез обикновен гласов рекордер и пръстов тест върху сензорния екран на айфона.
Идеята, обяснява Джеф Уилямс от "Епъл", е да се "впрегне" повсеместността на айфоните, за да се
осъществи връзка между медицинските изследователи и потребителите, желаещи да се включат в

събирането на данни или други масови обществени здравни инициативи. Петте налични засега
апликации ще позволят традиционните здравни проучвания да станат по-всеобхватни и да излязат
извън ограниченията на личното присъствие и попълването на тестове на хартия.
За пациентите с хронични заболявания приложенията улесняват всекидневното проследяване и
отчитане на здравословното им състояние и прилаганото лечение. За изследователите предоставените
данни ще премахнат необходимостта от преглеждане на множество въпросници на хартия, попълвани
от доброволци, които често разчитат на спомените си, вместо на непосредствените си наблюдения.
"Вече ще можем да ангажираме безпрецедентен брой индивиди в големи географски райони, които
поради ограниченията не са били в състояние да участват в здравни изследвания", казва Рей Дорси,
професор по неврология от Медицинския колеж към университета на Пенсилвания.
Така например в проучване ще може да се включи Китай, където живеят половината от пациентите с
Паркинсон в света.
По материали от Интернет

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на ССБ

На 3 май 2015 г. Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе своето последно
редовно заседание преди петото заседание на ХVІ общо събрание на пълномощниците на
организацията. След одобряване и приемане на протокола от предходното тяхно заседание членовете
на УС преминаха към своята работа по същество, която започна с обсъждане на отчета за дейността на
ССБ през 2014 година. Структурата на ССБ включва 16 регионални организации, обединяващи 103
териториални. В началото на разглеждания период в ССБ са членували 15 007 души, а към 31.12.2014
г. те са 14 437. От тях 6 зрящи. От членския ни състав с намалена работоспособност от 71 до 90% са 4
323 човека, а над 90% - 10 108. Новоприетите са 724 души. Прекратилите членството си в ССБ са 355.
Починалите са 1 000. За пореден път беше обърнато внимание върху продължаващата тенденция на
намаляване на числения състав на организацията. В последвалата дискусия г-н Тодор Радев председател на регионалната организация на ССБ в Сливен, изрази становище, че може би ще бъде
по-добре нещата да се оставят на техния естествен ход, защото иначе рискуваме да се превърнем в
пенсионерски клубове. От своя страна председателят на ССБ препоръча да се направи по-широка
дискусия по време на предстоящото в края на месеца заседание на общото събрание на
пълномощниците. Наистина трябва да помислим за мерки, които могат да доведат до увеличаване на
членската маса. В основата на нашата по-нататъшна работа трябва да се постави задачата да се
опитаме да направим ежедневието на съюзните членове, ако не по-леко, то поне по-приятно.
На сериозно обсъждане членовете на УС подложиха и въпроса с трудовата заетост на младите хора.
Борислав Лазаров - председател на РСО Кюстендил, постави въпроса за квалификацията и активността
на младите хора. Председателят на Съюза информира, че по проблемите на заетостта на младите хора
в Европейския съюз на слепите са представени два доклада, от които става ясно, че има две значими
причини, които стоят в основата на техния понижен интерес към професионална реализация. Първата е
така нареченият синдром "страх от провал" - т. е. несигурност и страх от евентуален неуспех, страх от
възможното "несправяне с работата", тъй като инвалидността поражда комплекси, които водят до спад
в активността, а оттам и до нежелание за работа. Втората, сериозна и особено притеснителна, причина
е човешкият мързел. В Европа от всички хора с увреждания работят само от 15 до 17 процента. Никъде
по света няма място, където всички хора с увреждания да работят. И точно поради това Съюзът на

слепите трябва още по-усърдно да помисли за създаване на възможности за заетост за онези, които все
пак искат да работят. Васил Долапчиев отбеляза, че трябва да се наблегне на предварителната работа с
тях, за да могат желаещите да работят да разберат, че това е една сериозна отговорност, която те носят.
В тази връзка г-н Павлин Ангелов - управител на предприятието на ССБ в Плевен, сподели своето
безпокойство от неразбирането и отношението на някои от нашите съюзни членове към предлаганите
им възможности за работа. Получава се така, че от една страна нямаме работа и доходите ни са ниски,
а от друга - когато ни се предостави възможност, ние не желаем да се възползваме от нея. "Фрапантен
е случаят, който имаме в момента в Плевен. Необходими са ни работници, които да работят в
предприятието, макар и само сезонно, за да опаковат произведените капачки. Въпреки всички
осигурени условия - транспорт и други всякакви удобства, преобладаващата част от младите хора не се
отзовават. В случая дори не е необходима никаква специална квалификация. Проблемът има и още
едно измерение, отнасящо се до трудовата дисциплина. Видно е, че някои хора трудно свикват с нея."
След този дебат работата по тази точка беше приключена и членовете на УС с пълно мнозинство
приеха отчета за дейността на Съюза и ще го внесат за разглеждане в общото събрание.
Логично следващата точка от дневния ред беше посветена на разглеждането на докладна записка от
Лъчезар Шекеров относно финансовия отчет за дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните
му дружества и клоновете. Управителят на холдинговото дружество поясни, че нещата в последните
два-три месеца са много динамични, защото вече след изтичането на отчетния период започна
преместването на производството на електроинсталационни изделия от Дряново във Варна.
През отчитаната година членовете на УС имаха възможност да се срещнат с ръководствата на всички
наши предприятия и лично да проведат с тях задълбочени и подробни разговори за състоянието и
набелязаните мерки за увеличаване на продажбите и стабилизиране на предприятията. За тези
дискусии нашите читатели бяха своевременно информирани в материалите от предишните заседания
на управителния съвет, поради това тук ще посочим само крайните финансови резултати на
предприятията: Плевен - плюс 80 хил. лв., София - плюс 158 хил. лв., Стара Загора - минус 2 хил. лв.,
Шумен - минус 85 хил. лв., Варна - минус 174 хил. лв., Дряново - минус 136 хил. лв., Сливен - минус
11 хил. лв., Русе - минус 50 хил. лв., Пловдив - плюс 96 хил. лв., общо клонове - минус 124 хил. лв.,
Централа - минус 159 хил. лв., общо - минус 283 хил. лв.
Членовете на УС одобриха и приеха с 11 гласа финансовия отчет на холдинга и дъщерните му
дружества и той ще бъде предоставен за разглеждане на пълномощниците в общото събрание.
Следващата точка от дневния ред беше разглеждането и приемането на информация за дейността на
почивните бази на ССБ през 2014 година. Независимо от чувствителното подобрение на материалната
ни база в почивните станции в Обзор, Дряново и Шипковски минерални бани и разнообразяването на
предлаганите услуги, те продължават да са позиционирани на нискоценовия туристически пазар. Не на
последно място при анализа на резултатите от тяхната дейност трябва да се имат предвид и социалните
ангажименти на организацията към нейните членове, които се реализират при определянето на цените
за всеки почивен сезон от УС на ССБ.
Тази политика на организацията е позволила в трите бази през 2014 г. да почиват над 1 731 членове на
ССБ, техните семейства и придружители.
Отчитайки всички приходи и разходи на хотел "Хоризонт" Обзор, се вижда, че годишният му
финансов резултат е печалба от 4 374 лева.
Почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани
В историята на тази почивна база 2014 година ще остане като най-важния етап в нейното развитие.
След осеммесечен ремонт, започнал през октомври 2013 г., на 18 юни 2014 г. беше въведен в
експлоатация от РЗИ-Ловеч балнеолечебният и рехабилитационен център. Той предлага следните
услуги:
- Водолечение - то включва тангенторна, хидромасажна, перлена и солни вани;
- Електролечение - оборудвано с апаратура за ниски и средни токове, ултразвук, магнит,
вакуумотерапия;
- Топлолечение - луга и парафин;
- Кинезитерапия - фитнес, клетка на Роше, многообразие от уреди, раздвижващи различни стави;

- Кабинет по масаж;
- Сауна;
- Парна кабина;
За да имаме статут на медицински център, съгласно закона за лечебните заведения и наредба 30 за
медицинския стандарт, след изграждането на необходимата материална база е сключен договор с
Медицински център "Здраве" - град Троян. Направената инвестиция дава възможност на членовете на
Съюза на слепите в България да продължат именно в нашата база да ползват правото си по чл. 42 от
ППЗИХУ за балнеолечение и рехабилитация.
За да се отговори на съвременните изисквания за достъпност на публични сгради и да се създадат
максимални удобства на клиентите на базата, беше изграден шестместен пететажен асансьор и
платформа за инвалидни колички на входа на почивната станция. Общият размер на направената
инвестиция възлиза на 545 хил. лева.
Управителят на ПС "Релакс" положи големи усилия да наложи на туристическия пазар новия продукт.
Първите клиенти след приключването на ремонтните дейности бяха посрещнати на 6 юни 2014 година.
За отбелязване е фактът, че пълна заетост базата поддържаше от 2 юли до 3 септември 2014. Беше
постигната пълна, стопроцентова сезонна запълваемост на легловия фонд в продължение на 64 дни. За
сравнение средно за целия курорт в изминалия активен туристически сезон е имало само 8 дни
стопроцентова запълваемост на обектите.
Отчитайки всички приходи и разходи на ПС "Релакс", годишният финансов резултат е печалба от 26
276 лева.
Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново
През 2014 година се работеше активно по популяризирането след пуска, както и по довършването на
ремонта в почивната база на ССБ в град Дряново. Управителят на базата веднага започна активна
кампания по рекламирането на обекта с цел запълването му през сезон 2014 година:
- Бяха подготвени оферти и снимков материал на диск.
- Бяха изпратени оферти по интернет на 450-500 туроператори.
- Имаше участия на туристически борси.
Отчетните данни за първата година от експлоатацията на обновената почивна станция "Поп Харитон"
са както следва: общият брой на лицата почивали в базата е 1 650, от които над 250 са членове на ССБ.
Броят на леглодните е 2 750. Преобладаващо посетителите и групите пребивават от 1 до 3 дни.
Приходите са 86 617 лева. Разходите - 134 254 лева. Вземайки предвид всички приходи и разходи на
ПС "Поп Харитон", годишният финансов резултат е загуба от 43 235 лева.
Тук трябва да се има предвид, че всъщност реалната загуба на станцията е само 3 000 лв., остатъкът от
цитираната сума идва от обезценка на активи и амортизационни отчисления.
С 11 гласа "за" членовете на УС приеха информацията за дейността на почивните съюзни бази.
Следващата точка, с която УС продължи своята работа, бе докладвана от председателя на съюза. Тя се
отнасяше до наскоро приключилото посещение на президента на Световната организация по брайлов
шахмат.
Това посещение съвпадна съвсем неслучайно с едно съвсем подходящо за случая събитие. От 16 до 19
април 2015 г. в София се проведе международен турнир по шахмат с участието на 13 отбора от
България и националните тимове на Сърбия, Румъния, Македония, Турция и Молдова. Турнирът
основно беше организиран от председателя на РСО София и председателя на Федерация "Спорт за
хора със зрителни увреждания" с подкрепата, разбира се, на националното ръководство на ССБ.
С цел разширяване на националния и международен авторитет на Съюза на слепите и спортната
федерация през месец октомври 2014 г. председателят на ССБ отправи покана до г-н Лудвиг
Бойтелхоф - председател на Международната асоциация по брайлов шах. Освен участието в
откриването и закриването на международния турнир беше организирана среща на г-н Бойтелхоф с
г-жа Фандъкова, кмет на София. На тази среща присъстваха и председателите на ССБ, РСО,
Федерацията, а от страна на общината взе участие и зам.-кметът, отговарящ за младежта и спорта, г-н
Чобанов. Нашата организация изрази благодарност за дългогодишната финансова подкрепа, която
общината оказва за дейността на РСО и като цяло за провежданата от нея социална политика.

От своя страна г-жа Фандъкова заяви, че ръководството на общината ще продължи да осигурява
средства за ежегодния международен турнир по шахмат. В своето изявление г-н Бойтелхоф даде
висока оценка на организирания международен турнир по шахмат и за дейността на ССБ в областта на
спорта. Той изрази своята подкрепа за кандидатурата на България за домакинство на европейското
първенство по шахмат за незрящи през 2018 г. в София. Г-жа Фандъкова разпореди това събитие да
бъде включено в спортния календар на столицата през 2018 година. Да не забравяме, че именно за тази
година София е обявена за Европейска столица на спорта и провеждането турнир прекрасно ще се
впише в цялостната дейност на общината.
Друга много важна и интересна среща беше срещата с г-н Красен Кралев - министър на младежта и
спорта в правителството на Република България. Заедно с г-н Бойтелхоф в нея взеха участие и
председателите на ССБ и спортната федерация. На нея от наша страна са поставени следните въпроси:
- за увеличаване годишната субсидия на федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания";
- за промяна в наредба № 2 за "Финансиране ремонта и изграждането на спортни зали и съоръжения",
позволяваща държавно субсидиране на ремонта на спортни зали и съоръжения, ползвани от
лицензирани федерации на хора с увреждания.
- за финансиране на преустройството и основния ремонт на сграда на ССБ, предоставена за
безвъзмездно ползване на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", с цел изграждането на
спортен комплекс за хора с увреждания;
- за организиране на Европейско първенство по шахмат за незрящи през 2018 г. в София.
След проведената дискусия министърът на младежта и спорта поиска да му бъдат предоставени
детайлни финансови разчети за предвижданото европейско мероприятие. Той пое ангажимента след
запознаването с тях да изрази, надяваме се, положителното становище на ръководеното от него
министерство.
По време на проведените разговори за сътрудничество г-н Бойтелхоф обеща да ни предостави цялата
необходима информация за разходите на страната-домакин на подобно мащабно спортно събитие. Ние
получихме и гаранции за последващи консултации от експерти на Международната асоциация по
брайлов шахмат. В срок до декември 2016 г. трябва да изясним всички източници за финансиране на
европейското първенство по шахмат, за да бъде официално обявено неговото провеждане в България.
С 11 гласа "за" управителният съвет прие информацията за посещението на президента на
Международната асоциация по брайлов шахмат в България. Членовете на УС също с 11 гласа "за"
решиха - "Подкрепя се организирането на европейско първенство по шахмат за незрящи през 2018 г. в
България с организатори ССБ и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания".
По следващата точка членовете на УС изслушаха и приеха информацията на г-н Лъчезар Шекеров управител на холдинга, във връзка с решението на УС на ССБ от 30 март 2015 г. относно закриването
на производствената дейност на "Успех ССБ Холдинг" - клон Дряново и прехвърлянето на
производството в клон Варна.
След приетите в края на март решения още в началото на април се пристъпи към набелязването на
необходимите действия, създаването на организация за постепенно приключване на производствената
дейност и съответното финансово обезпечаване на тези мероприятия. По тази точка УС реши:
1. Приема настоящата докладна записка относно разчетите за необходимите средства по
прекратяването на производствената дейност на "Успех ССБ Холдинг"- клон Дряново.
2. УС одобрява изразходването на необходимите средства за покриване на задълженията на "Успех
ССБ Холдинг" - клон Дряново към персонала, НАП, НОИ и други в размер на 60 хиляди лева.
Осигуряването на средствата ще бъде за сметка на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - София.
Работата на УС продължи с разглеждането на информация за извършени от Контролния съвет на ССБ
проверки. По думите на неговия председател - Емил Узунов, през отчетния период от представители
на контролния орган са били посетени и съответно проверени всички търговски дружества и всички
стопански субекти, собственост на Съюза на слепите в България. Направени са проверки и на всички
РСО и на някои от ТСО, там където е възникнала необходимост за това. На своето последно заседание
контролният съвет е заложил в програмата за дейността си да се акцентира особено на последващия
контрол, т. е. да се съблюдава до каква степен се изпълняват решенията и препоръките, които са
дадени от УС и контролния съвет. Членовете на управителния съвет приеха за сведения констатациите
от направените проверки на КС с 11 гласа "за".

Във връзка с постъпило предложение от председателя на ТСО Хасково Георги Желев за закриването
на РСО Кърджали и РСО Стара Загора и обединяването им в една нова организация с център Хасково с
аргумента, че в тази окрупнена регионална организация ще се включат тринадесет териториални
организации, което е твърде много, особено като се има предвид, че регионът е изключително
разпръснат от географска гледна точка, управителният съвет с 11 гласа отхвърли това предложение.
Като последно решение в рамките на това заседание по предложение на РСО София беше прието
решение за членство в Съюза на слепите да бъде поканен г-н Васимир Радулов - един от основните
спонсори на РСО София. Решението беше прието с гласовете на всички членове на управителния
съвет.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ДО ЧИТАТЕЛИТЕ Честит 24 май, скъпи приятели!

Желаем Ви крепко здраве, радост и късмет!
И нека силата на Словото да бъде винаги с Вас!

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Кирково

Незрящите от Кирково: Не ни взимат на работа!
Антон Мандражиев получи грамота и подарък за 33-годишната си дейност
На провелото се в Кирково отчетно-изборно събрание на местната организация на слепите бе отчетена
дейността й за петгодишен период и бе избрано ново ръководство.

Антон Мандражиев изтъкна, че в организацията членуват 74 души, от които със зрително увреждане
над 90 % - 56 души, а в напреднала възраст над 65 години са 30. Младежите от организацията
настояват да има обучителни програми за хората с увредено зрение. Един от тях, Антон Тончев, иска
да изкара курсове за масажист в НЦРС Пловдив.
148 са предоставените интеграционни услуги на хората от организацията, други са получили парична
помощ. От домашния социален патронаж се възползват 12 души.
Към присъстващите представители на общината - Ани Борисова, и на дирекция "Социално
подпомагане" - Ренета Хубенова, бяха поставени въпроси за условията, на които трябва да отговаря
кандидатът за личен асистент и за потребностите на ползвателя.
Поставените проблеми бяха свързани с липсата на общински жилища и на специализирани курсове за
незрящи, с нежеланието на предприемачите да наемат хора със зрителни увреждания и с липсата на
специализиран транспорт.
Румен Радионов е новият председател на ТСО Кирково.
Председателят на РСО Кърджали Шюкран Исмаил благодари на досегашния председател на
териториалната организация в Кирково Антон Мандражиев за 33-годишния му принос към
организацията и му връчи грамота и подарък.
Беше избрано ново ръководство в състав: Румен Радионов - председател, и членове на управителния
съвет - Антон Енчев и Антон Мандражиев. Те ще предават своя опит на по-младите.
За пълномощници на общото събрание, което ще се проведе в Кърджали през септември, бяха избрани
Румен Радионов и Наско Анев, а като резерва - Анета Мандражиева.
Стайко КАФОВ

Добрич

Един непринуден разговор в "ХобиСклуб"
Международният ден на земята беше причината в неправителствената организация от Добрич да се
съберат слушатели на тема "Как да опазим земята". За да стане срещата пълноценна, решихме да
поканим Севдалина Венкова, която винаги ни е посрещала радушно в Центъра за защита на природата
и животните. В началото на нашата дискусия тя ни запозна с навиците на новите обитатели в
зоопарка, а именно мечките Миладин, Костадин и Виктория. Постепенно преминахме към темата за
защитените животни, хуманното отношение към домашните любимци и достигнахме до най-важната
част от дискусията – как да опазим нашата планета. Оказа се, че тази тема е интересна за всички.
Всеки даваше примери от личния си опит за това как всеки от нас трябва да е отговорен за делата си и
как се опитва да опази природата от замърсяване и посегателства. Активирани от компетентността на
лектора, участие взеха Димитричка Николова, Иванка Георгиева, Иван Тодоров, Светла Стоева, Марин
Николов, Стоянка Николова и други.
Единодушно мнение на всички беше, че правилното отношение към природата трябва да започне от
възпитанието вкъщи, като се започне с най-малкото - разделното сметосъбиране, след това се премине
към опазването на площите около дома и към обучението в училище за ролята на екологията в нашето
ежедневие и се достигне до промененото виждане на младите хора към природата. Севдалина Венкова
беше възхитена от изказванията на членовете на "ХобиСклуб" по темата и техния стремеж да живеят в
един по-чист свят.

Иван ТОДОРОВ
5 май – Международен ден за протест на хората с увреждания
Общоприето беше очакването, че след влизането ни в Европейския съюз ще настъпят промени в полза
на подобряването на живота на хората в неравностойно положение. Да, ама не! Напразно в обществото
ни битува мисълта, че много се прави за хората с увреждания. Анализирайки действителността,
законът за интеграция на хората с увреждания е само едно пожелание. Установената липса на
чуваемост е основната причина за некачествената работа на политиците и институциите за постигане
на реални условия за подобна интеграция.
Днес ние отново ви напомняме за себе си, посочвайки слабите звена на системата и затрудненията, с
които ежедневно се сблъскваме.
Обществената дискусия и действията за изработване на нов и адекватен закон за интеграция на хората
с увреждания, който да създава условия за решаването на най-важните проблеми и да реализира
правото на работа и добро образование, така си и остава само като намерение.
Многократно е ставало въпрос за смяна на начина за издаването на решения от ТЕЛК, тъй като на
практика хората остават без доходи за няколко месеца. Няма видими промени по отношение на
безразборното спиране на автомобили по тротоарите, което затруднява пешеходците, майките с
колички и особено хората със сензорни проблеми. Много са сложни програмите за ползването на
чужда помощ, което затруднява личните асистенти и ползвателите - тази тромава система би могла да
се опрости.
Унизителна е практиката с финансовите подаяния във вид на петолевки, предоставени „на калпак”
чрез Съюза на слепите за цяла година. Тези 50 лева за една година могат да бъдат дадени към пенсията
на всеки човек със специфични възможности.
Един абсурд, който тревожи всички хора с увреждания е, че работа за тях няма. Трябват конкретни
мерки, цели и задачи, осигуряващи равнопоставеност в заетостта чрез местни, национални и
европейски политики.
Иван ТОДОРОВ
Сърдечна среща
За краткото време на срещата ми, състояла се на 11 май в Добрич, с г-жа Кристалина Георгиева зам.-председател на ЕК, придружена от кмета на града ни г-жа Детелина Николова, успях да споделя
няколко изречения за живота на хората с увреждания. С радушна и топла усмивка тя сподели, че в
определен смисъл сме равни. Допълни, че много от средствата по програмите са за интеграция на
хората с увреждания. Споделих, че имаме общ приятел в лицето на г-н Люк Зелдерлоо - главен
секретар на доставчиците на социални услуги от Брюксел, които ежегодно посещава форумите,
организирани от г-н Георги Георгиев - председател на НАСО. Кратката ни среща завърши с поднасяне
на цвете и сърдечно ръкостискане.
Иван ТОДОРОВ

Левски

На 15 април ТСО Левски проведе общо годишно отчетно-изборно събрание. За добрата атмосфера
бяха поканени певчески състав "Нежни мечти" към Дневния център за хората с увреждания и ученици
от СОУ "Максим Горки" - Левски, които изнесоха богата литературна и музикална програма.
След приключването на програмата председателят на ТСО Левски откри събранието. Наши гости бяха
директорът на дирекция "Социално подпомагане" г-жа Лена Романова, заместник-кметът на община
Левски г-н Радослав Йорданов, председателят на общинския съвет г-н Дочко Дочев и управителката на
верига магазини "АБСОЛЮТ ПЛЮС" г-жа Ани Георгиева.
Събранието протече при точното спазване на устава на ССБ. Отчетният доклад беше изчерпателен бяха обхванати всички осъществени дейности и мероприятия. Представени бяха и финансовият отчет и
проекто-програмата за работата на организацията за периода 2015 - 2020 година.
След кратки изказвания от присъстващите членове, отправени най-вече към г-жа Романова и г-н
Йорданов, които отговориха изчерпателно на зададените въпроси, се премина към избор на
председател и членове на УС на ТСО Левски.
За председател на ТСО Левски бе издигната кандидатурата на г-н Тодор Любенов, който получи
подкрепа с пълно мнозинство. С пълно мнозинство бяха избрани и членовете на УС на ТСО, и
пълномощниците за регионалното събрание.
След изчерпването на дневния ред на присъстващите бе дадена богата закуска, осигурена от община
Левски и фирма "Наслада".
Певческата група, водена и този път от преподавателя по музика в Народно читалище "Георги
Парцалев" - Левски Пламен Трифонов, продължи със своята програма до късно след приключването на
официалната част.
Благодарим на всички, които допринесоха за успешното провеждане на събранието и веселото
настроение на хората от ТСО Левски!
Снежана ТРИФОНОВА

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ Достойно за пример и възхищение

Има много велики и обикновени хора, гениални личности, дейци на науката, изкуството и културата,
политици, хора с обикновена и необикновена съдба, но не са толкова много тези, които побеждават
собствената си съдба. Личността, която намира достойно място в нашето общество и която представям
в статията, е точно такава. Това е г-жа Величка Драганова, председател на сляпо-глухите в Плевен.
Защо именно за нея? Тя е първият и единствен сляпо-глух човек в България, изучаващ право, на когото
му предстои дипломиране. Ето какво сподели тя за вестник "ВЯРА":
- Какво би разказала за себе си в личен план, дори да бъде накратко?
- Казвам се Величка Драганова, родена през 1962 г. в пернишкото село Сирищник, където завърших
основното си образование. Средното си образование съм завършила в природо-математическа
гимназия в Перник. Работила съм като хронометражист-изчислител в ЗВПМА-Радомир.
Прогресивното ослепяване се появи в годините, когато работех като счетоводител-ВВК. Това бе и
краят на моята трудова реализация като зряща. Майка съм на две дъщери, които ме дариха с 5 внуци.
- Кога се зароди идеята ти за изучаване на правните науки?
- Желанието ми да следвам право е още от тийнейджърските години, но поради силно намален по
рождение слух нямах смелостта да кандидатствам. След пълната загуба на зрението си невъзможно бе
да работя като счетоводител, въпреки, че в НЦРСГ "Хелън Келър" - Пловдив се роди счетоводен

софтуер за незрящи счетоводители. Пречка да мога да го ползвам е това, че в България първичните
документи все още се пишат на ръкопис, който говорещата програма за незрящи не може да чете.
Жаждата за трудова реализация не стихваше, което обстоятелство ме мотивира да търся друга
алтернатива, която би отговорила на моето желание, да не кажа мечта. Исках да бъда полезна на
семейството си, на себе си, а защо не и на обществото. Най-онеправданата прослойка от обществото са
именно хората с увреждания, с които е свързана и моята съдба. Искам да държа инструментариум,
който би допринесъл за справедливо съществувание.
- Как протече твоят кандидатстудентски изпит, как бе преодоляно твоето "различие" от
останалите?
- Ами що се отнася до приемния ми изпит, мога да кажа, подготовката бе трескава. Нещо повече,
изпитните ми въпроси бяха същите, каквито бяха на общия поток кандидат-студенти. Различното бе,
че изпитите положих в устна форма, а останалите в писмена форма. Изпитните резултати бяха с много
добра оценка, което ме тласна напред в класирането.
- Проявяваха ли разбиране твоите преподаватели при усвояването на преподадения материал и
формата на изпитване, като се има предвид проблемът в сетивността ти?
- Цялото ми обучение е плод на самообучение, причина за което е зрително-слуховото затруднение.
- Как организираше своето самообучение, получаваше ли помощ от някого?
- Занятия не съм посещавала поради сетивния си дефицит. Учебния материал набавях с помощта на
моя съпруг и внуците.
- През тези години как НАСГБ и ССБ ти съдействаха?
- Тук е мястото да изкажа искрената си благодарност към НЦРСГ и НЦРСБ, които са основните
виновници за моето компютърно-информационно ограмотяване, което от своя страна е машината,
която движеше успешно моето шестгодишно обучение, дай Боже да доведе и до дипломиране.
- Коя част от правото ти допада най-много - гражданско, наказателно, административно или
финансово?
- Ориентацията ми е главно към гражданско, семейно и наследствено, и отчасти наказателно.
- В коя област от правораздаването би желала да се занимаваш?
- Погледнато реално - всички области ми харесват, но годините ми напреднаха и няма да имам
възможност да се докосна до всяка от тях. Вероятно ще практикувам адвокатура. Е, няма да се двоумя,
ако ми се отдаде възможност да работя в следствен отдел.
- Какви чувства ще те вълнуват след твоето дипломиране, при все че си първият сляпо-глух
правист?
- Първото, с което се гордея е, че съм българка. Второто, което е, че съм закърмена с борбеността на
българина. Не на последно място чувствам задоволство, че извървях трудния път на студентския
живот и че макар и сляпо-глуха, се чувствам достоен гражданин на Република България
- Ще ни разкажеш ли интересен случай от твоето следване?
- Да, интересните случки започнаха още от I курс. Колеги състуденти са ме питали по каква
дисциплина ще полагаме изпит. Веднъж се опитах да преразкажа зададения ми въпрос, но
изпитващият ми каза, че в правото няма преразказ и, разбира се, ме покани на поправителния изпит.
По административно право се бях подготвяла по неактуални нормативни актове, което също ме
отпрати на последващ изпит. По международен наказателен процес чувам софийски международен
съд, а то е било токийски международен съд, което разсмя всички наоколо.
- Ще продължаваш ли да бъдеш все така активна в работата и дейността на НАСГБ?
- Да, разбира се, даже ще увелича работното си темпо. Ще мога да оказвам правна помощ не само на
съсъдбениците си, но на всички, които са пряко свързани с НАСГБ.
- Какво би казала на хората, които са били винаги до тебе в тези, предполагам, нелеки години?
- Бих изказала искрената си благодарност за всичко, което сториха за мен. Нито за миг не се
почувствах сама в стремежа си да успея да постигна целите си.
Благодаря ти за споделеното пред нашите читатели! Пожелаваме ти нови, бъдещи успехи!
инж. Румен ПЕТКОВ,
вестник "ВЯРА", Плевен

СПОРТ Балканиада по шахмат за незрящи

В периода 16-19 април 2015 г. в София се проведе Балканиадата по шахмат за незрящи. В това голямо
събитие участие взеха общо 18 шахматни отбора - 13 български и 5 чужди – Македония, Молдова,
Румъния, Сърбия и отбор от Турция. Съревнованието бе отборно и всеки от тимовете се състоеше от
по четирима шахматисти. Поради икономически обстоятелства, резерви не бяха включени. Патрон на
форума беше г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, а организатор на тази мащабна
проява беше РСО София към ССБ с председател Асен Алтънов. За поредна година те се нагърбиха с
тази нелека задача, дори нещо повече - това фактически беше най-грандиозното шахматно
международно състезание, провеждало се у нас в най-новата история на шахмата за зрително
затруднени.
Сред партньорите на балканиадата бяха Столична община, хотел "Рамада" (преди "Принцес"), Съюзът
на слепите в България, "Успех филтър ССБ" ЕООД - София, МТЕЛ, фирма "Анка", "Химкомплект",
"Булгаргаз", "Главболгарстрой", Радослава Минчева и сладкарници "Неделя", Васимир Радулов и ВР
"Груп", Спортен клуб за интеграция "Витоша" и други. Спортно-техническата отговорност за
адекватното протичане на съревнованието беше ангажимент на федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания", а главен съдия - инж. Димитър Илиев с помощник инж. Владимир Колев.
Специален гост на балканиадата беше г-н Лудвиг Бойтелхоф, президент на IBCA (Международната
асоциация по брайлов шахмат), който уважи отправената му покана от Васил Долапчиев. Г-н
Бойтелхоф пристигна със съпругата си, а наситената програма, организирана му от ССБ, със сигурност
би задоволила и най-придирчивия гост. Неговото присъствие даде сериозен стимул за бъдещото
развитие на шахмата за хората със зрителни увреждания в България.
Откриването на балканиадата стана на 16 април в зала "Рубин" на хотел "Рамада". Приветствия
отправиха Минчо Коралски - изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Албена
Атанасова - зам.-кмет на Столична община, Васил Долапчиев, Асен Алтънов, Лудвиг Бойтелхоф и
Иван Янев.
След откриването се проведе техническата конференция в зала "Опал", в която протече и цялата
надпревара.
По решение на Управителния съвет на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" именно от
това състезание, започна рейтинговата система (ело) за редовно картотекираните шахматисти със
зрителни увреждания в клубовете, членуващи във федерацията. Коефициентът ЕЛО ще даде
възможност всеки клуб да има представа с какъв шахматен потенциал разполага, федерацията ще има
възможност без затруднения да определя националните състезатели и участниците за различни
финали, да бъдат разделени шахматистите в група А и група Б и не на последно място това е и
допълнителен стимул за самите шахматисти, които следва да търсят развитие, ако желаят да са с
по-висок рейтинг. Състезания, които ще се зачитат за ЕЛО, следва да са одобрени от УС на
федерацията и да бъдат с национално значение или държавни първенства. Всеки турнир по шахмат за
зрително затруднени може да кандидатства да бъде утвърден за национален турнир, като в него следва
да вземат участие шахматисти от минимум 5 клуба от ФСХЗУ.
По програма на 16 април се изигра един кръг, а в следващите два дни имаше по три кръга на ден.
Балканиадата се проведе в седем кръга по швейцарската система.
На 17 април Лудвиг Бойтелхоф се срещна с Йорданка Фандъкова и с министъра на младежта и спорта
Красен Кралев. На срещата с кмета на столицата присъстваха още Васил Долапчиев - председател на
Съюза на слепите в България, Асен Алтънов - председател на РСО София към ССБ, и Иван Янев председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". На срещата гостите изразиха
задоволството си от подкрепата на Столична община, както и надеждата си, че тази подкрепа занапред
ще бъде все по-осезателна. Акцент беше кандидатурата на България за домакин на европейското
първенство по шахмат за незрящи през 2018 година, когато София ще бъде столица на спорта. Г-жа

Фандъкова приветства идеята и заяви, че Столична община категорично ще подкрепи първенството, с
което се ангажира и д-р Тодор Чобанов зам.-кмет, който се присъедини към срещата с известно
закъснение, но пое ангажимент, че европейското първенство ще има пълното общинско съдействие.
След тази среща се състоя и среща с министър Кралев, на която присъстваха Лудвиг Бойтелхоф, Васил
Долапчиев и Иван Янев. Бяха поставени 3 акцента – провеждане на европейско първенство по шахмат
за незрящи в България през 2018 г., увеличаване на бюджета на федерацията и изграждането на
спортен център за хора с увреждания. Министърът пое ангажимент да проучи детайлно въпроса за
първенството и да отговори как и с какво министерството може да се включи. Той също сподели, че
със Столична община имат прекрасни взаимоотношения и по всяка вероятност ще бъде направено
всичко възможно идеята да се осъществи. По отношение на финансирането на ФСХЗУ той изрази
недоумение, че федерацията получава изключително нисък и крайно недостатъчен бюджет, което
според него ще се промени още от следващата година. На срещата присъстваха директорите на
дирекция "Спорт за всички и регионална координация" - Красимира Бунджулова, и дирекция "Елитен
спорт" - Антоанета Боева. Именно към тях се обърна Красен Кралев, като акцентира, че следващата
година финансирането на спорта сред незрящите следва да получи адекватно измерение. Във връзка с
проваленото към момента изграждане на спортния център за хора с увреждания в София министърът
също каза, че в тази посока следва да се направи потребното то да се осъществи. От името на господата
Долапчиев и Янев беше връчено писмо на министъра с обсъжданите теми и, разбира се, че се очаква
отговор и решение на тези изключително важни за спорта сред незрящите въпроси.
Вечерта на 17 април в зала "Диамант" се състоя голям концерт на сръбски и български певци,
музиканти и танцьори. Специално за концерта от Сърбия пристигна голяма група от самодейци, които
се бяха подготвили с обширна програма. Сред участниците бяха танцовата група на клуб "Витоша" и
танцова група "В шоплукъ". За публиката пяха много сръбски изпълнители, а сред българските личаха
такива имена като Нено, "Веселите момчета", Димитър Захариев, група "Люлин", група "Феникс" и
други. Особено ярко се откроиха изпълненията на Деси Иванова и Катрин Димитрова, които безспорно
вдигнаха адреналина на всички със своите невероятни гласове.
Водещи на концерта бяха Анелия Велинова и Владислав Кацарски, които се бяха постарали много и се
справиха с тази нелека задача на висота.
На 18 април в късния следобед по инициатива на домакина Асен Алтънов се състоя среща на
ръководителите на делегациите от чужбина, на която се обсъди спортната конюнктура във всяка
страна. Всички изразиха надежда, че подобни форуми ще продължат както на българска територия,
така и в останалите страни, за да може да се задълбочават контактите и спортният обмен между
незрящите хора на Балканите. От българска страна на срещата присъстваха Асен Алтънов, Емил
Узунов - председател на Контролния съвет на ССБ, и Иван Янев. В качеството си на журналист на
срещата беше и Владислав Кацарски.
Церемонията по закриването и награждаването се състоя на 18 април вечерта в зала "Рубин".
Официални гости бяха Лудвиг Бойтелхоф, Васил Долапчиев, Анатоли Илиев от Столичен общински
съвет, Минка Владимирова - директор на дирекция "Социални дейности" към СО, Илия Лалов председател на Българската параолимпийска асоциация, Донко Ангелов - параолимпийски медалист и
директор на "Успех филтър" ЕООД и, разбира се, главният "виновник" Асен Алтънов, който беше
основен двигател на балканиадата. Официалните гости наградиха призьорите с купи и медали.
Най-добре представилият се български отбор е "Успех" Варна, който се класира на 4 място и получи
плакет. Бронзовите медали отидоха за Македония, среброто остана за Румъния, а безапелационно и без
никакви въпросителни шампиони на балканиадата станаха националите на Сърбия. Най-добре
представилият се столичен отбор е този на СКИ "Витоша", който зае 8 място. Росица Стойкова получи
наградата за журналист за приноса си за повишаването на популярността на спорта сред хората с
увреждания и за редицата нейни материали, в които описва случващото се в тази сфера. Балканиадата
също беше отразена от радио "София" и от радио "Брайл ФМ".
Председателят на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" поднесе плакет на Людвиг
Бойтелхоф и му благодари за оказаната подкрепа.
В заключение може да се каже едно голямо браво на всички, които спомогнаха да се проведе този
наистина голям форум. България се представи на висота както в чисто технически, така и в спортен
аспект. На състезателите бяха предложени възможно най-добри условия. Самият г-н Бойтелхоф се

впечатли и с увереност заяви, че България има потенциал да проведе европейско първенство по
шахмат. Той даде висока оценка както на организацията, така и на осигурените отлични условия.
На 19 април всички участници, настанени в хотела, отпътуваха за своите домове, а организаторите се
заеха с отчитането на мащабната проява.
Крайно класиране:
1. Сърбия
2. Румъния
3. Македония
4. СКС "Успех" - Варна
5. СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
6. СКХЗУ "Пауталия спорт - 2005" - Кюстендил
7. "Пирин - спорт 2013" - Благоевград
8. СКИ "Витоша" - София
9. Молдова
10. СКИ "Успех" - София
11. СКХЗУ "Феникс" - Монтана
12. СКИ "Кракра" - Перник
13. "Анкара Алтинокта Спорт" - Турция
14. СКХЗУ "Светлина" - Шумен
15. СКХЗУ "Плевен"
16. РСО София или отборът на СКИ "Пираните"
17. УСК "Болид" - София
18. МСК "Атлет" - Варна
Иван ЯНЕВ

Държавно първенство по лека атлетика за незрящи

На 8 май 2015 година в Силистра на стадион "Луи Айер" се проведе второто държавно първенство по
лека атлетика за хора със зрителни увреждания.
Състезанието е част от държавния спортен календар на федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания".
За пръв път в съвременната история на спорта за хора със зрителни увреждания се провежда държавно
първенство по лека атлетика извън столицата. Организатор на събитието, освен федерация "СХЗУ", бе
и местният спортен клуб за хора с увреждания "Доростол 2011" - Силистра с председател Добромир
Удрев, който е и член на управителния съвет на федерацията.
Друг, разбира се, не по-малко важен съорганизатор бе Община Силистра, която осигури основното
финансиране за провеждането на държавното първенство.
В състезанието взеха участие 50 състезатели от 11 спортни клуба от цялата страна.
Състезанието бе открито от Добромир Удрев в присъствието на г-н Калоян Петков – главен експерт по
спортни дейности към Община Силистра, и г-н Илия Недков – главен съдия на състезанието.
Атлетите бяха разделени в две групи според тяхното зрение - Б1 – състезатели с нулево зрение и
светлоусещане; и Б2 – състезатели със слабо и по-силно зрение.

Атлетите бяха разделени и в две възрастови групи - младежи и девойки до 23 години и мъже и жени
над 23 години.
При младежите и девойките взеха участие 18 състезатели, а при мъжете и жените 32 човека.
Държавното първенство се проведе в 5 дисциплини - 100 метра гладко бягане, 200 метра гладко бягане,
скок на дължина, тласкане на гюле и мятане на диск.
Състезанието бе отразено от много местни и някои национални медии.
Снимки и видеоматериал можете да намерите на електронна страница www.dorostol.org и фейсбук
страницата на СКХУ "Доростол 2011" - Силистра.
Състезанието бе уважено и от кмета на град Силистра д-р Юлиян Найденов, който остана с добри
впечатления от всички, но най-силно беше впечатлен от децата от двата училищни клуба – "Болид" София и "Атлет" - Варна.
След състезанието бяха раздадени 28 комплекта медали, а наградите връчиха д-р Юлиян Найденов кмет на Силистра, г-н Калоян Петков и Добромир Удрев.
В края на награждаването г-н Удрев удостои кмета на град Силистра със златен медал за принос към
спорта, развиван от СКХУ "Доростол 2011".
Добромир УДРЕВ,
председател на СКХУ "Доростол 2011" - Силистра

Държавно първенство по голбал за девойки и жени

София, 28 април 2015 г.
На 28 април 2015 г. в столичната спортна зала "Люлин" (преди "Сиконко") се състоя държавното
първенство по голбал за девойки и жени. По решение на федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания" организатор на събитието беше Спортен клуб за интеграция "Витоша". В първенството
взеха участие отборите на Училищен спортен клуб "Болид" - София, Младежки спортен клуб "Атлет" Варна и отборът на организаторите от СКИ "Витоша" - София.
Студентките дублираха титлата си от миналата година и въпреки колебанията си в едната от срещите,
безапелационно за втори пореден път станаха държавен шампион. Подгласнички станаха ученичките
от София, а с бронзовите медали се окичиха момичетата от черноморската ни столица.
Участничките бяха наградени от председателя на Българската параолимпийска асоциация Илия Лалов.
Резултати:
"Витоша" - "Болид" 13:3
"Атлет" - "Витоша" 2:12
"Болид" - "Атлет" 13:10
"Болид" - "Витоша" 9:7
"Витоша" - "Атлет" 14:4
"Атлет" - "Болид" 9:6
Крайно класиране
1. "Витоша" - 9 точки, голова разлика 46:18
2. "Болид" - 6 точки, голова разлика 31:39

3. "Атлет" - 3 точки, голова разлика 25:45

С воля за победа и през новата година

На 22 януари 2015 г. се състоя годишно събрание на спортен клуб "Изгрев" Пловдив. Събранието
премина делово, по всички организационни правила. Отчетен доклад за 2014 г. изнесе председателят
на клуба Андон Кисьов, по финансовата отчетност докладва членът на УС на клуба Георги Генов. Анд.
Кисьов съобщи информация, с която всички членове на клуба могат да се гордеят – за 2014 година
спортната федерация за хора със зрителни увреждания е поставила СКЛУ "Изгрев" Пловдив сред
четирите клуба І категория, от 27-те членуващи във федерацията, по комплекс одобрени от нея
критерии. След това председателят представи спортния календар за новата 2015 г.
Последваха оживени, в основната си част конструктивни разисквания. Едни от важните решения,
които събранието взе, бяха следните:
- Всяка първа сряда от месеца да се провеждат заседания на УС съвместно със секционните
отговорници, на които да се обсъждат текущите въпроси и предстоящите задачи, като се набелязват
своевременни мерки за решаване на възникнали проблеми.
На разговори с ръководството на спортен клуб "Марица" към НАСГБ, където също участват членове
на ССБ, да се изчистят взаимоотношенията между двата клуба.
- През 2014 г. СКЛУ "Изгрев" по отношение финансирането на спортната си дейност е разчитал
основно на РСО Пловдив и в много по-малка степен на субсидията от община Пловдив и на събрания
членски внос. Като приоритетна задача пред ръководството на клуба се поставя включването в проекти
с други партньори и търсенето на спонсори за осъществяването на по-значими спортни изяви.
- Подобряване работата в секцията по лека атлетика – сформиране и окомплектоване на боеспособен
тим, оборудването му с подходящи спортни пособия и осигуряване на подходящи условия за
тренировка. Бе избран нов отговорник на секцията.
На 26 февруари спортният сезон бе открит с вътрешен турнир по спортна табла. Участваха 8 мъже и 4
жени при следния регламент: Сформираха се 3 предварителни групи по 4 състезатели, в които всеки
участник играе срещу останалите трима в групата. Дамите образуваха самостоятелна група, а мъжете
попадаха в една от останалите две групи по жребий. Момичетата излъчиха победител след оспорвана
игра на всяка срещу всяка – това беше Светла Колева. При мъжете класиралите се на първо място в
двете групи във вътрешногруповата фаза се срещнаха, за да определят първия и втория, а класиралите
се на вторите места в групите – за да определят третия и четвъртия в крайното класиране. Оспорваният
двубой за първото място между мъжете беше между Тома Паскалев и Андон Кисьов, като Паскалев
завоюва победата.
От 27 до 29 март в Банско се проведе първенство, организирано от федерацията по канадска борба,
чийто лицензиран член е и нашият клуб. Участниците от СКЛУ "Изгрев" се представиха подобаващо –
спечелиха 11 призови места. При жените до 70 кг. Емка Танова и Ася Бурова си разделиха първите и
вторите места на дясна и лява ръка, третите места и на двете ръце бяха за Анета Христова. Хасмик
Варданян спечели трето място на дясна ръка в категория над 70 кг. При мъжете, където конкуренцията
е страшна, Данаил Караджов-младши зае второ място на дясна ръка, а Никола Стоянов второ на лява и
трето на дясна в категория до 70 кг. Венцислав Георгиев бе на трето място на дясна ръка в категория
над 90 кг. Четирима наши състезатели се подготвят за участие в Европейското първенство по канадска
борба през юни в София.
От 16 до 19 април под патронажа на столичния кмет Й. Фандъкова в София се проведе шахматна

балканиада за незрящи, организирана от РСО София. СКЛУ "Изгрев" Пловдив бе представен от
четиримата шахматисти, заели челните места на вътрешния турнир – Расим Низам, Милко Кичуков,
Данаил Караджов-старши и Петър Кисьов. Нашият отбор зае пето място от 18 участващи тима, като
Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция се представляваха от националните си състави, а
13-те български отбора бяха клубни.
Последните изяви са от лекоатлетическите състезания, организирани на 7 и 8 май в Силистра от
федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". Секцията по лека атлетика в нашия клуб тепърва
набира скорост, но това не попречи на тримата ни участници да завоюват 8 призови места. Андон
Кисьов е първи при мъжете на бягане 200 м, втори на 100 м и втори на дълъг скок. При жените Ася
Бурова е първа на мятане на диск и трета на дълъг скок, а Хасмик Варданян е втора на дълъг скок,
трета на тласкане на гюле и трета на мятане на диск.
Изявите на риболовната секция на клуба предстоят през месеците юни и юли.
Георги ГЕНОВ

