XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ Четвърто
заседание

Четвъртото, предпоследно за текущия мандат заседание на пълномощниците на XVII
Национално общо събрание на Съюза на слепите в България, се проведе на 14 и 15 май в хотел
"Поп Харитон" – Дряново.

След извършената регистрация бе установено, че от 57 избрани пълномощника, в първия ден на
заседанието отсъстваха 14, шестима от които бяха представлявани от резервни пълномощници, а други
двама - чрез нотариално заверени пълномощни. По този начин нашите избраници започнаха работата
си при кворум от 51 пълномощници. На втория ден броят им се увеличи с още двама.
След като избраха преброителите, членовете на Общото събрание пристъпиха към същинската си
работа по предварително обявения дневен ред.
По първа точка - Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2018 г. - председателят на
ССБ Васил Долапчиев се изказа пръв с няколко встъпителни изречения, като направи обобщена
характеристика на цялата изминала година.
Всички знаем, че 2018 година се отличава съществено, на общия фон на предходните 10 години. Тя бе
белязана и премина под знака на масови протести, активни разговори с правителството и формиране на
нови политики за хората с увреждания, довели до приемането на нови закони, регламентиращи техните
права. В този смисъл, годината бе изключително динамична. Участието на организацията ни в
националните протести показа мощта на Национално-представителните организации на хора с
увреждания и доказа силата на техния глас, когато са единни. От друга страна, възникналите сериозни
разногласия между тях и така добилите известност майки на деца с увреждания, обединили се под
мотото "Системата ни убива", които по-късно сформираха гражданско движение, доказаха отново
ефективността на принципа на римските императори – "Разделяй и владей". Вследствие от
продължилия половин година протест с палатка пред Парламента, новите закони бяха създавани под
натиск и в тях съществуват множество несъвършенства. По същия начин бе изработена и Наредбата за
медицинска експертиза, за която може да се каже, че вместо да "изпише вежди", тя "извади очи".
Като цяло 2018 година премина при едно всеобщо напрежение, за което допринесоха недостатъчната
компетентност на протестиращите "майки" и за жалост и на институциите, които ги подкрепяха.
Мащабният протест на Национално-представителните организации на хора с увреждания на 11 април
утвърди авторитета на Съюза на слепите в България и ни даде възможността да почувстваме неговата
способност да защитава правата ни. Доказателство за това стана последвалото огромно внимание и
съобразяване с нашите предложения от страна на социалния министър и неговия екип, както и от
немалка част от депутатите, разглеждали внесените законопроекти.
Председателят благодари на всички ръководители на нашите структури за оказваното съдействие,
превърнало организацията ни в ядрото на всички протестни действия, благодарение на които
правителството е вече много по-отворено към водене на разумен диалог.
В резултат от това предстои да бъде приет един съществено подобрен вариант на Наредбата за
медицинска експертиза, която да не ощетява толкова много хора, както се случи със сега действащата.
Г-н Долапчиев изрази надеждата, че и през тази година организацията ни ще запази необходимия
тонус и добрата си кондиция, за да продължи да влияе на процесите в положителна посока.
Първа взе отношение г-жа Веселина Стоилова от Варна, която постави въпроси за противопоставянето
на едни хора с увреждания срещу други, за новия Закон за хората с увреждания и по-специално за
определената в него финансова подкрепа, както и за публикуваните в сп. "Зари" материали.
По първите два въпроса отговорите бяха нежеланието на протестиращите майки да водят цивилизован
диалог и постигнатото, все пак, обвързване на финансовата подкрепа с линията на бедност, която се

вдига с всяка изминала година. Всъщност, на фона на изминалите десетилетия, това е малка, но крачка
напред.
За публикуваните в списание "Зари" материали, отговорността за тяхното съдържание и качество е
изцяло на екипа от двама редактори. Като сериозни и отговорни хора, редакторите на списание "Зари"
никога не са си позволявали да публикуват в него материали с нецензурно съдържание, нито пък
материали, носещи оскърбителен характер по възрастова, полова или етническа принадлежност.
Всеки от броевете на списанието има отговорен редактор, но целият екип отговаря в еднаква степен за
всяка една от публикациите в него. За да се гарантира публикуването на изпратените от нашите
доброволни сътрудници материали, желателно е те да се изпращат до 10-12 число на месеца, да носят
информативен характер и да не съдържат споменатите по-горе квалификации. Желателно е, също така,
изпращаните материали да не бъдат написани с ръкописен шрифт.
По отчета се изказаха и Георги Генов, а също и Георги Желев, който предложи незаплащането на
членски внос да отпадне като основание за прекратяване на членство.
Ето и някои данни от отчета:
През 2018 г. структурата на сдружението включваше 15 регионални организации, обединяващи 96
териториални структури.
В началото на разглеждания период в ССБ са членували 12 215 души, а към 31.12.2018 г. те са 11 725.
От тях:
1. степен на увреждане / намалена работоспособност:
А) от 71 до 90% - 3 558;
Б) над 90% - 8101.
2. зрящи - 6.
Върху числения ни състав са повлияли следните обстоятелства:
- новоприети членове - 468;
- прекратили членството си - 266;
- починали членове - 681.
През 2018 г. е отбелязан спад на числеността на организацията с 490 души.
По полов признак членовете ни са: мъже - 5 313, жени - 6412.
Възрастовата структура на членовете ни е:
А) от 18 до 35 години - 644;
Б) от 36 до 50 години - 1 397;
В) от 51 до 65 години - 2 627;
Г) над 65 години - 7 057.
Образователната степен на членовете ни е:
А) начално - 1 760;
Б) основно - 4 333;
В) средно - 4 460;
Г) висше - 1 172.
От изнесените данни е видно, че от 18 до 65-годишна възраст организацията ни разполага с 4 668
членове, а от общия ни числен състав 5 632 са със средно или висше образование.
В началото на 2018 г. сдружението ни събра необходимата информация и подаде документи за
покриване на критериите за Национално-представителна организация на хора с увреждания. С
решение № 257 от 19 април 2018 г. Министерския съвет призна Съюза на слепите в България за
представителна организация на национално равнище и обяви неговото право за член на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от 3 години.
Асоциирани членове на ССБ са:
1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за
народните читалища:

- Фондация за рехабилитация на слепи - Пловдив; Асоциация на невиждащите есперантисти в
България - Варна; Национална асоциация на сляпо-глухите в България - Пловдив; Фондация
"Съпричастие" - Варна; Фондация "Очи на четири лапи" - София; Фондация "Шанс за таланта" Пловдив, Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети" - София и
спортните клубове за хора със зрителни увреждания: "Туида" - Сливен, "Светлина" - Шумен,
"Доростол - 2011" - Силистра, "Достоен живот" - с. Покровник, "Пирин спорт - 2013" - Благоевград,
СКИ Дунав - 2013" - Русе, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928 г." - София.
2. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, вписани в
регистъра за специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенцията за
хората с увреждания:
- "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен, "Успех Металпринт
ССБ" ЕООД - Шумен, "Глобал Консулт БГ" ЕООД - София, "Нойма - 2003" ЕООД - Русе, Християнски
център за хора с увреждания "Благодат" - Пловдив, "Деливери Русе" ООД и "Инвамед ЕООД" Шумен.
През 2018 г. Управителният съвет на ССБ е провел 7 заседания, на които са разгледани 98 въпроса и са
взети 145 решения по тях.
Ще отделим по-специално място на правозащитната дейност, тъй като тя е основополагаща за самата
идея и философия на съществуването на нашия съюз.
През 2018 г. Националният съвет за интеграция на хората с увреждания проведе 12 заседания, на които
излезе с предложения за промени в ключови нормативни документи, касаещи хората с увреждания.
В резултат на множество проведени срещи с министри, народни представители и експерти, на които
няма да се спираме подробно, бяха постигнати някои договорености, но независимо от това през
месеците май и юли започна ускорено обсъждане на проект на Закон за личната помощ, разработен от
националния омбудсман, по искане на майките на деца с увреждания, обединени в гражданската
инициатива "Системата ни убива". Национално представителните организации на и за хора с
увреждания изразиха категоричната си отрицателна позиция спрямо този нормативен акт и
предложиха тази социална услуга да бъде разработена и предлагана по реда на новия Закон за
социалните услуги. На 4 юли 2018 г. проектът за Закон за лична помощ беше внесен в Народното
събрание за обществено обсъждане от Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Този факт наложи спешно организиране на митинг пред Парламента за изразяване на нашата позиция.
На проведеното обсъждане в Народното събрание председателят на ССБ изрази отрицателната
позиция на Национално-представителните организации на и за хора с увреждания към Закона за лична
помощ. През следващите седмици бяха проведени серия от срещи с националния омбудсман,
министъра на труда и социална политика и неговия екип, за намиране на решение по възникналия
проблем. Разговорите не доведоха до сближаване на позициите, поради кардинални различия за начина
на предлагане на социалната услуга "лична помощ".
През месец август бяха проведени три срещи, като първата беше с премиера Бойко Борисов,
вицепремиера Томислав Дончев, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра
на здравеопазването Кирил Ананиев, омбудсмана на Р. България Мая Манолова, четирима
представители от гражданска инициатива "Системата ни убива" и двама представители на
Национално-представителните организации на и за хора с увреждания - Адриана Стоименова и Васил
Долапчиев. Срещата продължи над пет часа. На нея бяха постигнати следните резултати:
- Премиерът пое ангажимент в Бюджета за 2019 г. да бъдат отпуснати допълнително 150 милиона лева,
от които 110 за дофинансиране на предвидената по Закона за хората с увреждания схема за финансова
подкрепа и 40 за дофинансиране на услугата лична помощ;
- До месец октомври да се разработят, да преминат обществено обсъждане и да се внесат в Народното
събрание проектите на законите за: Хората с увреждания, Личната помощ и Социалните услуги;
- Представители на Държавна агенция „Електронно управление” да се запознаят с възможностите на
регистъра за хората с увреждания, управляван от Агенцията за хората с увреждания, и да направят
предложения за неговото надграждане и обвързване с други действащи информационни системи на:
НЕЛК, ТЕЛК, НОИ, АСП и други;
- Да бъде направена оценка за реалните резултати от съществените промени в Наредбата за
медицинската експертиза.

През същия месец беше проведена и съвместна среща с председателите на двата синдиката: Пламен
Димитров - КНСБ, Димитър Манолов - КТ "Подкрепа", техните екипи и представители на дирекция
"Социално включване" към Министерство на труда и социалната политика. На нея бяха обсъдени
различни финансови схеми за размера на предвидената финансова подкрепа и някои основни проблеми
на проектозаконите за Хората с увреждания и за Личната помощ.
В периода юни-август бяха организирани три пресконференции, на които
Национално-представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позициите си по
възникналото обществено напрежение, и подготвяните законопроекти. Председателят на ССБ участва
в предавания на БНТ, bTV, Нова ТВ, телевизия СКАТ, БНР и в публикации на в. "24 часа", местни
телевизии, радиа и други.
През годината председателят на ССБ се включи в дейността на:
- Работните групи за разработване на проектите на: Закона за хората с увреждания, Закона за лична
помощ и Закона за социалните услуги;
- Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление";
- Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към
44-тото Народно събрание;
- Работните групи, създадени от Хасан Адемов - председател на Комисията по труда, социалната и
демографската политика към 44-тото Народно събрание, за доработка на Закона за хората с
увреждания и на Закона за личната помощ между първо и второ четене в Парламента.
Понастоящем в България има два действащи закона - за хората с увреждания и за личната помощ.
Предстои обсъждане и приемане на Закон за социалните услуги.
Наред с огромната работа и на фона на голямо напрежение, организацията ни продължи да реализира и
останалите си дейности, като една от тях е СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ
СРЕДСТВА.
През месец октомври 2017 г. УС на ССБ взе решение да създаде Технологичен съвет от експерти членове на сдружението и прие правилата за дейността му. Съюзът на слепите продължава да
предоставя помощно-технически средства на членовете си на преференциални цени, като
асортиментът на внасяните изделия непрекъснато се разширява.
През 2018 г. в студиото за звукозапис на говорещи книги са записани 147 нови заглавия с обща
продължителност 1 910 часа и са възстановени 55 заглавия с продължителност 634 часа. Записани са
107 CD - 78 с нови и 29 възстановени заглавия, с продължителност на записа 2 544 часа, предназначени
за регионалните фонобиблиотеки. През 2018 г. читателите, посетили фонобиблиотеките, са 556, на
които са предоставени 27 159 говорещи книги.
В Регионалните организации в София и Габрово се извършва услугата "Запис на книги на външни
носители". Предоставените заглавия през отчетния период са 17 146, от които са се възползвали 428
читатели.
В края на 2018 г. броят на наличните заглавия във фонотеката достигна 3 655, с обща продължителност
43 996 часа.
Интернет достъпът на правоимащите читатели с доказана загуба на зрение над 71% до фондовете на
съюзната фонобиблиотека, след регистрация на сайта - www.webaudio.stackport.com, даде възможност
на 215 читатели да получат 3 776 заглавия.
Общият брой на читателите на плоскопечатни, брайлови и говорещи списания и книги е 1 911.
През 2018 г. сдружението ни реализира значителен брой мероприятия в областта на художественото
творчество и спорта. Общият брой на членовете ни, които участват в самодейни състави и се явяват
като индивидуални изпълнители, е 321. Изнесените от тях концерти и участия във фестивали са 176.
През юли 2018 г. България бе домакин на Световното първенство по шахмат за незрящи и
слабовиждащи.
Наред с това, през изминалата година бяха проведени държавни първенства в различни видове спорт:
шахмат - град Дряново, колоездене с тандем - град Дряново, стрелба с лък - град Дряново, спортен
риболов - град Шумен, голбал - град София, шоудаун - град Варна.
Не е за подценяване и участието на националните ни отбори в международни турнири, както и
участието на нашите членове в турнири, организирани от регионалните организации, в партньорство
със спортните клубове.

През 2018 г. в различни спортни състезания са се включили 1 759 зрително затруднени спортисти.
Общият брой на проведените държавни първенства, национални и регионални турнири е 131.
Трудовата реализация на нашите членове остава най-големият проблем в сложният процес на социално
приобщаване. Отчитайки този факт, УС на ССБ създаде работна група за "Изработване на стратегия за
професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания". На първото
заседание беше обсъдена реалната ситуация и тенденциите в областта на заетостта на хората с
нарушено зрение. Приет беше план за действие, който ще бъде реализиран през текущата година.
От годишната статистическа информация, която събира сдружението ни, е видно, че за 2018 г. 894
членове на ССБ са работещи, което представлява 19 % от тези, които са в икономически активна
възраст. В системата на ССБ са 289, от които 125 са незрящи.
На граждански договори в РО - Силистра и териториалните организации на ССБ работят 193 лица, от
които 97 с нарушено зрение.
В обичайна икономическа среда са намерили своята трудова реализация 769 наши членове.
Съюзът на слепите в България продължава да участва активно в международни конференции и
заседания на различни комисии към ЕСС.
Отчетът за дейността на ССБ през 2018 г. бе приет от пълномощниците.
Същата огромна по мащаб дейност, само че отразена в числа, бе представена във финансовия отчет на
ССБ за изминалата 2018 г., който отчита изпълнение в размер на 103 процента и бе приет от Общото
събрание без коментари.
По програмата за дейността на ССБ през 2019 г. бяха коментирани предстоящите чествания на
100-годишнината на организацията през 2021 г. и предложената от председателя Васил Долапчиев
идея за организиране на национален събор през следващата година. Такова мероприятие организира
ежегодно Съюзът на глухите и идеята бе възприета положително. Програмата за дейността на нашия
съюз е отворен документ, който може да се допълва, така че пълномощниците я подкрепиха с
гласовете си.
Приет бе и отчетът на Контролния съвет за 2018 г., който публикуваме в цялостния му вид, както и
програмата за дейността на съюза.
Пълномощниците обсъдиха предоставената информация за дейността на предприятията в системата на
„Успех ССБ Холдинг” ЕООД за 2018 г.
Основно значение за формирането на крайния резултат без съмнение са получените приходи при
осъществяване на стопанската дейност във всяка една фирма. В поделенията на холдинговото
дружество финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
- Приходи от реализирана продукция и услуги;
- Приходи от реализирана стока;
- Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи;
- Приходи от наеми;
- Приходи от финансирания.
За 2018 г. най-важен показател, формиращ състоянието и развитието на стопанската дейност на
предприятията, е полученият приход от произведената и реализирана готова продукция в поделенията
на холдинга. За отчетната година получените приходи от реализация на готова продукция са в размер
на 3,581 млн. лв., в сравнение с получените приходи от 3,806 млн. лв. през 2017 г.
Отчетените приходи от наеми, общо за холдинговото дружество, за 2018 г. възлизат на 1,192 млн. лв.,
при получени наеми за 2017 г. в размер на 1,355 млн. лв.
В отчета е отбелязано запазване на нивата на крайния финансов резултат за 2018-та, спрямо
предходната година. Общо - за поделенията на холдинговото дружество и централата е отчетена
печалба в размер на 254 хил. лв., в сравнение с получения резултат за 2017 г. - печалба в размер на 268
хил. лв.
През отчетната година общо в холдинговото дружество са работили 146 души, от които 49 души със
зрителни увреждания. Основен показател, който дава статут на дружеството и на отделните
предприятия като социални предприятия, е делът на работещите слепи хора. За 2018 г. предприятията
отговарят на изискванията на ЗКПО.
Въпреки пространната допълнителна информация, която даде управителят на холдинга г-н Шекеров,
вниманието на пълномощниците се концентрира повече върху почивните бази на ССБ.

Данните от отчета за тяхната дейност показват:
Обзор
Броят на клиентите през отчетната година беше силно повлиян от дъждовното време през месеците
юни и юли. Практически бяхме свидетели на един от най-кратките активни сезони през последното
десетилетие, сведен до 30 дни.
Анализът на цитираните данни през 2018 г. спрямо 2017 г. показва:
- Спад на общия брой настанени клиенти - 21,5%;
- Ръст на клиенти съюзни членове - 15%;
- Спад на външни клиенти - 8,5%;
- Спад на клиенти деца в групи - 42,6%;
- Спад на броя леглодни - 16,8 %.
Посочените данни показват, че през тази година, по показател запълняемост, хотел "Хоризонт" бележи
спад спрямо 2017 г. със 17%.
Финансов резултат от цялостна дейност:
За 2018 г. - 317 317 лв. (общо приходи) - 269 495 лв. (общо разходи) = 47 822 лв. (печалба).
За 2017 г. - 324 648 (общо приходи) - 256 679 лв. (общо разходи) = 67 969 лв. (печалба).
За 2018 г. е отчетена по-малка печалба в размер на 20 147 лв. Това се дължи на доста големия спад на
броя деца в групи, съответно леглодни, и увеличените разходи за ФРЗ и социални осигуровки.
Трябва да се отбележи, че съгласно решение на УС на ССБ и заповед на председателя, наемите за 2018
г. в размер на 87 136 лева без ДДС са внесени в отделна сметка, с цел акумулиране на ресурс за
бъдещи инвестиции.
Почивна станция "Релакс" - с. Шипково
Отчетната година се характеризира с обстоятелството, че почивната база с изцяло обновена хотелска
част и медицинският център работиха за втори път целогодишно, предлагайки на туристическия пазар
изцяло обновен продукт, което повлия чувствително на запълняемостта на базата и постигнатите
финансови резултати. Запълняемостта на ПС "Релакс" бележи ежегоден ръст. Това е резултат от
усилията на управителя да предлага успешно базата на свободния туристически пазар, традиционното
добро партньорство с председателите на РО и чувствително подобрените условия в комплекса, което
води и до положителни финансови резултати от дейността. Общо те са печалба в размер на 115 257 лв.
Хотел "Поп Харитон" - гр. Дряново
От отчетните данни е видно, че броят на настанените клиенти в базата спрямо предходната година се е
увеличил с около 2,5 %, като се запазва тенденцията средният престой на един клиент да е 2 дни.
Данните показват също, че тази база все още има голям резерв за увеличаване на запълняемоста на
хотела. Управителят трябва да продължи да полага усилия за подобряване на този показател, като през
следващите 2-3 години той трябва да постигне 35-40%. Това може да се постигне като се увеличат
предлаганите услуги чрез реализация на нови инвестиционни проекти в областта на СПА-услугите и
детските развлечения.
За да се анализира ефективността от дейността на комплекс "Поп Харитон", трябва от общите приходи
в размер на 254 004,18 лв. да се извадят разходите в размер на 348 843,14 лв., което дава резултат в
минус, в размер на 94 838,96 лв., но тук трябва да се имат предвид разходите, направени за ДМА, в
размер на 121 795,08 лв.
За 2018 г. от проведената от г-н Кабзамалян дарителска кампания за базите на ССБ са осигурени
дарения на обща стойност 23 378 лв., като тази кампания ще продължи и през настоящата 2019 г.
От всички последвали коментари се изясниха няколко основни момента.
Перспективите за литографията в шуменското ни предприятие не са розови. Предстои вземане на

решение за нови инвестиции в машини за производство на филтри, тъй като тези, с които разполагаме
в момента, са безнадеждно остарели.
Във връзка с ползването на услугата балнеолечение, председателят изрично подчерта, че с влизането в
сила на новия закон, всеки желаещ да я ползва, независимо от срока на социалната си оценка,
задължително трябва да му бъде направена нова такава в дирекция "Социално подпомагане".
Информацията бе приета от пълномощниците, както и последвалата информация за дейността на
НЦРС - Пловдив.
На вниманието на пълномощниците бе предоставена информация за проведено заседание на работната
група за изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със
зрителни увреждания, утвърдена с решение на УС на ССБ, пр. №5 от 20.09.2018 г., в състав:
- Васил Долапчиев, Стефан Данчев, Донко Ангелов, Иван Янев, Борислав Лазаров, Петър Стайков,
Йордан Младенов, Павлин Ангелов, Веселина Стоилова, Галина Петкова, Миглена Пенкова,
Александър Велков, Стефка Пенчева, Асен Алтънов и Николай Йорданов.
Работната група излезе с множество конкретни предложения, които получиха подкрепата на
пълномощниците, след кратка дискусия по тази проблематика.
Приет бе и бюджетът на ССБ за 2019 г., след което пълномощниците преминаха към обсъждане и
приемане на промени в Устава на организацията.
По време на дискусиите, освен някои промени, носещи чисто редакционен характер, новите и важни
неща се свеждат до Премахване на регионалните контролни съвети като структура, считано от
следващия мандат.
След не толкова бурни дебати, предложението за намаляване границата на процентите намалена
трудоспособност поради зрително увреждане за членство в ССБ отново не получи необходимата
подкрепа от гласовете на две трети от присъстващите пълномощници и за пореден път не се прие.
Второто изменение касае принципа на предсрочно прекратяване на мандата на по-низшестоящ орган
от по-висшестоящия. Това ще послужи като защитен механизъм в бъдеще, при доказана
неефективност или несправяне с работата, избрани колективни органи да могат да бъдат предсрочно
освобождавани от по-висшестоящия орган, извършил избора. След такава процедура, колективният
орган е длъжен в 30-дневен срок да свика изборно общо събрание. Това изменение бе много важно да
се извърши точно в този момент, защото понастоящем всички сме свидетели на неумолимия процес на
смяната на поколенията.
Пълномощниците взеха решение за определяне нивата на компетентност при изграждане, ремонт,
разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи,
собственост на ССБ и търговските му дружества, и ползването или предоставянето на парични
заеми.
Накрая пълномощниците обсъдиха и приеха предоставена информация за Актуализация на списъка на
недвижимите имоти, собственост на ССБ, предназначени за продажба, и даде положителна оценка на
водената политика от УС на ССБ за стопанисване и развиване собствеността на сдружението.
Пълномощниците дадоха съгласие да продължи продажбата на имотите на организацията в: Добрич,
Сливен, Кюстендил, Пловдив на ул. "Ландос" и Гоце Делчев.
С това дневният ред бе изчерпан и 4-тото заседание на XVII Национално общо събрание на
пълномощниците на ССБ приключи своята работа.
Марина ПЕТКОВА

Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му в периода 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

През изтеклия период Контролният съвет на ССБ, избран на XVII–тото общо отчетно-изборно
събрание на ССБ, работи в състав: Емил УЗУНОВ, председател на КС на ССБ - РО-Пловдив, и членове
Иван ЗЛАТКОВ - РО-Стара Загора, Иван БАКЪРДЖИЕВ - РО-София, Млчо ПОРОЖАНОВ РО-Благоевград и Николай ЙОРДАНОВ - РО-Шумен.
Дейността ни изцяло бе подчинена на Устава на ССБ, Наредбата за дейността на контролните органи
на ССБ и други вътрешни нормативни документи на Съюза на слепите в България.
През отчетния период Контролния съвет и Регионалните контролни съвети работиха като единна
контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност.
На първо място задачата ни бе да следим стриктно за изпълнение на решенията на органите за
управление на Съюза на слепите в България.
През отчетния период КС на ССБ е провел две заседания, на които бяха обсъдени резултатите от
извършените проверки.
През отчетния период КС на ССБ извърши общо шест проверки, от които три на РО: РО-Монтана,
РО-Сливен и РО-Бургас, и три на "Успех Филтър ССБ" ЕООД - гр. София, "Успех ССБ“ ЕООД - клон
Русе, „Успех ССБ“ ЕООД - клон Шумен и „Успех Металпринт ССБ“ ЕООД - гр. Шумен.
При извършване на проверките се даде възможност на всички страни да се запознаят с резултатите и
констатациите, и да изразят своето становище, както и да дадат допълнителна информация и
обяснения.
КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТОПАНСКИТЕ СТРУКТУРИ НА ССБ
1. "Успех Филтър ССБ" ЕООД - гр. София. На основание решение №4/26.04.2018 г., взето на заседание
на УС на ССБ, и Заповед №2/13.06.2018 г. на председателя на КС на ССБ, бе извършена проверка на
"Успех Филтър ССБ" ЕООД - гр. СОФИЯ, на чиято територия са извършени значими инвестиции за
около 450 000 лева с ДДС, изразяващи се в ремонт на халета 25 и 26 и прилежащите към тях площи,
пътища и друга инфраструктура, обслужваща помещенията.
С оглед на това, че са извършени инвестиции в особено големи размери, КС счита за необходимо да
изнесе в настоящия материал резултатите от проверката.
От направената проверка комисията констатира следното:
Всички осъществени дейности са документирани по надлежния ред, съгласно ЗС - има сключени
договори, към тях има приложени оферти, съдържащи количествено-стойностна информация за
дейностите, предмет на договора. Разплащанията са правени в сроковете по договорите и са оформени
с фактури и протоколи обр. 19 за приключили дейности. Комисията констатира, че всички дейности са
документирани по надлежния ред, в съответствие със ЗС.
В общината е подадена коригираща декларация по ЗМД в законоустановения срок, за увеличаване на
отчетната стойност на актива. Всички ремонтни дейности са отчетени в увеличение на стойността на
актива, тъй като направените разходи като размер са далеч от дефиницията за текущ ремонт.
Общата стойност на отремонтирания обект възлиза на 352 585,48 лв. без ДДС, в т.ч. осъществен чрез
следните фирми:
- "Клуб 43" - 128 869,40 лв.
- "Кепта България" ЕООД - 61 674,50 лв.
- "Про Реклама" - 23 900,01 лв.
- "Б Билд" ЕООД - 1 379, 00 лв.
- "ЕР ЕС Инженеринг" - 45 818,00 лв.
- "Ефект 8" ООД- 22 796,00 лв.
- "Марис МС" ООД - 29 788,34 лв.
- "Миан Консулт" ЕООД - 18 360,22 лв.
Комисията препоръчва ползването на услугите на юрист при провеждането на конкурси, с цел
надлежното оформяне на документите по избор на фирма изпълнител.
Комисията препоръчва създаването на необходимия набор документи, доказващи необходимостта от
съответните дейности - протоколи за фактическото състояние на обекта преди извършване на

ремонтните дейности, аналитични прогнози и т.н., тъй като единствено само документите са предмет
на проверки.
Комисията препоръчва при строително-монтажни дейности от такъв мащаб да се работи на основание
одобрен проект.
Комисията разгледа отремонтираното помещение и може да се каже как изглежда на външен вид.
Помещението е сухо, светло, с много добра подова настилка и според нас привлекателно за фирмите наематели.
Комисията не е прегледала ремонтни дейности, касаещи уличните пространства около помещението,
тъй като такива не са направени към момента на проверката.
2. "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - гр. Шумен и "Успех ССБ“ ЕООД - клон Шумен. Констатациите
от проверката са следните:
Проверката обхвана периода от 01.07.2015 г. до 31.10.2018 г. и е извадкова.
Съгласно изготвената заповед и времето, с което разполагахме, проверката обхвана следните аспекти
от дейността на предприятието:
Проверката на касовите книги показа салдо в размер на 3 280,59 лв. и комисията констатира пълно
съответствие на касова наличност и касова книга.
Комисията констатира, че касовата книга се води прегледно и четливо. Същата е прономерована и
прошнурована.
За притежаваната от фирмата валута, касовата книга също е заведена по надлежния ред и касовата
наличност отговаря на салдото в касовата книга.
Комисията извърши проверка на реда и начина на съхраняване и ползване на печатите на фирмата.
Предоставена ни бе заповед № 13/ 29.04.2014 г., удостоверяваща броя и вида на печатите, притежавани
от предприятието, и заповед № 6А от 08.01.2015 г. за упълномощаване на съответните длъжностни
лица със съответните печати. Същите се съхраняваха при съответните лица.
Комисията извърши частична проверка на трудовите досиета на работещите във фирмата и установи,
че на всички работещи в предприятието има издадени трудови договори, съгласно изискванията на КТ.
За същите има подадени необходимите уведомления в НАП. Отразени са по надлежния ред и всички
промени, свързани с работната заплата и задълженията на работника. За целта има изготвени и
съответните длъжностни характеристики.
В предприятието има работещи при вредни условия на труд.
На същите им се полага предпазна храна - в случая на работещите в цех "Литография" - съответно на
работещите първа и втора смяна - кофичка кисело мляко, а на работещите нощна смяна - кисело мляко
и закуска на стойност 3 лв. на човек - заповед № 5/07.03.2017 г.
На основание на Наредбата за безопасно работно и униформено облекло и отчитайки спецификата на
съответните длъжности, има издадена заповед № 20/03.09.2018 г., с която се определят длъжностите,
видът и срокът на износване на съответното облекло. Полагащото се облекло е предоставено съгласно
заповедта и срещу подпис.
Преглед на наемните договори – дейността отдаване под наем на свободни площи се осъществява от
клона.
При предходната проверка комисията констатира договор за наем, по който не се изпълняват поетите
ангажименти по договора, и съответно, поради клаузи в договора, ръководството на предприятието не
може да го прекрати. Ще припомним накратко ситуацията – става въпрос за договор, чрез който се
цели използването на почивната база, находяща се на Шуменското плато. Съгласно договор за наем, е
предоставена за развиване на туристическа дейност от 01.04.2013 г. почивна база, находяща се на
територията на Шуменското плато. Същата се състои от 6 двойни бунгала с площ 130,56 кв. м и 1
бунгало – тип семейно с площ 43,68 кв. м, сграда с обособени столова и кухня с площ 103 кв. м, тих
кът и сервизни помещения. Договорът е сключен за срок от 10 години, като за първите три години
наемателят не дължи наем, поради поет ангажимент да извърши ремонтни дейности, на приблизителна
стойност 48 000 лв.
Съгласно чл. 24 от сключения договор, наемодателят няма право да прекрати договора едностранно по
предходния член, преди изтичането на 3 години от датата на сключването му. Чл. 26 – договорът се
прекратява и в случаите, когато наемателят не извърши ремонта на наетите помещения в 3-годишния

гратисен период или откаже да плаща наем в рамките на същия период, когато не е извършил
договорения ремонт.
В конкретния случай наемателят не е започвал никакви ремонтни дейности, а така също не може да
бъде открит. На 31.10.2014 г. лицето е уведомено от страна на управителя на "Успех ССБ" - клон
Шумен за невъзможността за среща и съответно за упражняване на правото ни на контрол за
добросъвестно ползване на имота. Лицето е уведомено и за дължима сума в размер на 888,95 лв., за
ползвани консумативи като ток и вода. Уведомлението е изпратено с препоръчано писмо, но съответно
неполучено. На 14.11.2014 г. отново е изпратено на адреса на наемателя в гр. Шумен, но отново е
върнато. На територията на обекта наемателят притежава и лични вещи.
Управителят на дружеството г-н Георгиев е потърсил правна помощ, изготвена е нотариална покана
чрез нотариус Миглена Атанасова, и договорът е прекратен. Търсят се нови наематели.
По отношение на документирането на изплатени възнаграждения по граждански договори – спазени са
всички изисквания, в т.ч. има приложени граждански договори, сметки за изплатени суми с попълнени
всички изискуеми реквизити, подадени данни в НАП.
По отношение на документалната обоснованост на стопанските операции – комисията със задоволство
отбелязва, че са предприети мерки за тяхното отстраняване. Все още има дребни пропуски при
оформянето на покупките на ДМА - при заприхождаването на ДМА липсва акт за заприхождаване на
дълготраен актив. При прегледа на документите, с цел констатиране на слабости при документното
оформяне на стопанските операции, комисията се натъкна на следния факт – има продажба на
автомобил и фактурата е издадена без сделката да е оформена пред нотариус. Фактурите при продажба
на недвижими имоти и автомобили е само за счетоводното отразяване на сделката, но тя се издава на
основание на НА или договор за покупко-продажба, заверен от нотариус. Това реално прави
автомобилът пред КАТ все още наш. За съжаление новият собственик е катастрофирал и е извън
България, и сделка на този етап реално няма.
Задълженията на предприятието към централата са текущи – към деветмесечието възлизат на 2 049,44
лв. за текущо ДДС. Съгласно заповед на управителя на дружеството, предприятието превежда
ежемесечно по 2 000 лв. за издръжка на централата, съответно за 2017 г. - 24 000 лв. и за
деветмесечието на 2018 г. - 18 000 лв.
Предприятието е в индустриалната зона на града и там липсва градски транспорт. По тази причина има
издадена заповед № 21/07.05.2015 г., която разрешава ползването на таксита, но с цел оптимизиране на
разходите разрешава ползването на едно такси и определя лице, което да следи изпълнението на
заповедта.
През деветмесечието на 2018 г. предприятието е подпомогнало регионалната организация със сумата
от 1 400 лв. и е финансирало провеждането на протестните митинги с 4 000 лв.
Пред дружеството има един голям проблем - поради техническа грешка в мерната единица, пред
"Булгаргаз" са заявени по-големи количества газ. По тази причина от "Булгаргаз" към момента са
издали фактури на стойност 104 541,90 лв. Ръководството на дружеството, в лицето на г-н Георгиев и
г-н Шекеров, е предприело действия, доказващи техническата грешка, но все още не е ясно какви ще
бъдат действията на "Булгаргаз".
3 „Успех ССБ” ЕООД - клон Русе. Констатациите от проверката са следните:
Проверка и анализ на наемните договори – съгласно решение на УС на ССБ, взето с протокол №
4/26.04.2018 г., се предприеха действия по прехвърляне на дейността на фирмата от клон Русе в ССБ.
Клонът продължава да съществува като такъв. В него стоят наличните машини и други
стоково-материални ценности, които са останали от дейността на клона и на инструменталното звено.
Има налични различни стомани, които през пролетта управителят на клона ще предаде на вторични
суровини. От управителя на дружеството Лъчезар Шекеров има пусната заповед за инвентаризация и
същата предстои да бъде направена.
Съгласно решението на УС на ССБ, дейността на клона, а именно отдаването на площи под наем, се
прехвърли от м. септември като дейност, осъществявана от ССБ. Това налагаше реализирането на две
основни дейности – първо прехвърлянето на персонала и второ – прехвърлянето на недвижимите
активи по партидата на ССБ. Единствения документ, който притежава предприятието по отношение на

собствеността, е само един нотариален акт за земята, на името на ССБ. Управителят Иван Пухлев
предприе действия за прехвърлянето на недвижимите активи от партидата на клона на името на ССБ.
Тъй като не притежаваме документи за собственост, от общината препоръчаха изваждането на
подробна скица на имота и на основание на нея (в същата има обозначени построените сгради и
съответната им квадратура) след това ще се извърши завеждането на активите. Персоналът на
предприятието е прехвърлен от 1 май към ССБ, на основание на чл.123 от КТ.
Самите наемни договори се преподписаха от наемателите към 1 септември 2018 г.
Получи се едно разминаване във времето, но за да черпиш икономическа изгода от нещо, трябва или да
го притежаваш, или да си го наел. Затова е особено наложително действията по прехвърлянето на
собствеността по партидата на ССБ да е извършено към края на 2018 г.
С всички наематели е преподписан анекс към договора, съгласно който наемодател е ССБ.
През проверявания период са отчитани приходи от наеми, както следва:
- 2015 г. - 136 хил. лв.
- 2016 г. - 155 хил. лв.
- 2017 г. - 195 хил. лв.
- 2018 г. деветм. - 142 хил. лв.
По отношение на събирането на вземанията: към 2015 г. като несъбрани остават 105 хил. лв., към 2016
г. - 28 хил. лв., към 2017 г. - 28 хил. лв.
Както ще посочим обаче по-надолу в справките, причина за намаляване на несъбраните вземания е
тяхното отписване, поради изтекла давност или поради фалит на наемателя.
Отчетеният финансов резултат за посочения период е, както следва:
- 2015 г. - печалба - 33 хил. лв.
- 2016 г. - загуба - 36 хил. лв.
- 2017 г. - печалба - 28 хил. лв.
- 2018 г. деветм. - печалба - 93 хил. лв.
Резултатът към деветмесечието не отразява разходите за заплати и осигуровки, приблизително около 3
хил. лв. месечно, т.е. за периода м. май - м. септември около 15 хил. лв., т.е. финансовият резултат би
бил печалба 78 хил. лв. (персоналът, както казахме по-горе, е прехвърлен в ССБ).
Върху резултата за 2015 г. са повлияли:
Разходи за материали - 13 хил. лв. Основната част са материали, закупени за ремонт на отдаваните
помещения.
Външни услуги - 30 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. за охрана на обекта; 7 хил. лв. – местни данъци и такси; 11
хил. лв. за ремонтни дейности; 3 хил. лв. - абонаментни такси за поддръжка на асансьори и трафопост,
и др. дребни като транспортни и телефонни услуги.
Разходи за възнаграждения и осигуровки - 29 хил. лв. В предприятието работят трима души –
управител, фактурист и подръжка. Счетоводството се администрира от София.
Други разходи - 23 хил. лв. Основната сума от 17 хил. лв. са плащания към централата на "Успех",
съгласно заповед на управителя на холдинга, и 6 хил. лв. – отписани вземания по давност.
За 2016 г. отражение върху резултата са дали:
Разходи за материали - 4 хил. лв. Материалите са за консумативи.
Разходи за външни услуги - 104 хил. лв., в т.ч. 48 хил. лв. за ремонтни дейности, 7 хил. лв. за охрана на
обекта, 7 хил. лв. – местни данъци и такси. Тук са включени и около 40 хил. лв. разходи за ел. енергия
и консумативи, които впоследствие са префактурират на наемателите.
Разходи за възнаграждения и осигуровки - 29 хил. лв.
Други разходи - 78 хил. лв. Тук сумата е сформирана от 9 хил. лв. отписани вземания като
несъбираеми, поради изтекла давност, и 69 хил. лв. – отписани вземания, поради заличаване на
търговец/наемател, вследствие на фалит.
Отчетени разходи за 2017 г.
Разходи за материали - 1 000 лв. - за дребни консумативи.

Разходи за външни услуги - 145 хил. лв., както следва: 7 хил. лв. – охрана, 7 хил. лв. – местни данъци и
такси, 33 хил. лв. – вода и ел. енергия, 91 хил. лв. – СМР, телефони, транспортни услуги и др.
Разходи за възнаграждения и осигуровки - 30 хил. лв.
Други разходи - 11 хил. лв. Основно от отписани по давност вземания - 10 хил. лв.
Разходи за деветмесечието на 2018 г.
Основното перо са външните услуги в размер на 48 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. – данък сгради и такса
смет, 5 хил. лв. - охрана, 2 хил. лв. – адвокатски хонорар за изготвяне на документация за ПУП, 9 хил.
лв. – за СМР, 22 хил. лв. – вода и ел. енергия, и др.
През проверявания период са направени разходи, свързани с ремонтни дейности. В годините, в които
са направени тези разходи, те са повлияли върху резултата, както в разходната, така и в приходната
част.
Благодарение на направените ремонти са се увеличили площите, които се отдават под наем, и, както се
вижда от предните справки, приходите от наеми са се увеличили от 136 хил. лв. - отчетени през 2015 г.,
на 195 хил. лв. - отчетени през 2017 г.
През 2015 г. са направени следните ремонти:
От фирма "Дики Груп", на стойност 1 430 лв. без ДДС – ремонт на канализационна шахта. Към
фактурата има приложен протокол за приети дейности, с положени подписи.
Фирма "Дар 80" – рязане и разбиване на бетон, на стойност 1 177 лв. без ДДС. Приложен протокол за
приемане на дейности.
Фирма "Дар 80" – стойност 4 500 лв. без ДДС, за направа на външен изкоп, доставка и монтаж на
водопровод. Приложен акт за приети дейности.
Фирма "Маркела" – обща стойност 46 218,50 лв. без ДДС.
Ремонтни дейности през 2016 г.
От 2016 г., поради освобождаването на счетоводителя на "Успех" - Русе, счетоводството се прехвърли
в централата. Всички договори за извършени СМР са съгласувани и одобрени от управителя на
холдинга – г-н Шекеров (има положен подпис на разходооправдателните документи).
През 2016 г. е извършен ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие с ламарина от фирма
"Маркела", на обща стойност 41 066 лв. с ДДС. С фирмата има сключен договор от 22.03.2016 г.
Договорът е заведен под № 103/29.03.2016 г. във входящата поща на клона. Към договора има
приложена оферта с количествено-стойностна сметка по видове дейности. След приключване на СМР
има изготвени протоколи за приети дейности, със съответните количествени и стойностни сметки.
Плащанията са направени в съответствие с договора.
Друг договор за СМР е с фирма "Дики груп". Към договора има приложени анекси. Първият договор е
на стойност 6 769,20 лв. без ДДС и включва демонтиране на стара ламарина, обшивка на комини,
подмяна на улуци и водосточни тръби. Към договора има приложена оферта и протокол за приети
дейности. Липсва идентификация къде точно са извършените СМР, т.е. сградата или сградите.
Договор от 20.05.2016 г. с фирма "Дики Груп", на стойност 4 806,70 лв. без ДДС, за ремонт на покрив
до стъклен павилион и полагане на бетон на двора. Има договор, оферта и протокол за приети
дейности.
Договор от 11.11.2016 г. с фирма "Дики груп", на обща стойност 5 382,40 лв. без ДДС, за обследване на
покрив на корпус 1, вътрешни изчуквания на мазилка по коридори и стълбища, фасада на покрива,
шпакловане и боядисване на фасада с фасаген, грундиране и др.
Договор от 23.12.2016 г. с "Дики груп", на обща стойност 1 445,20 лв. без ДДС, за ремонтни дейности
по административната сграда. Има оферта и приемателен протокол.
Фирма "Дики груп" е наемател на клон Русе и за извършените дейности има направен протокол за
прихващане между вземания и задължения.
Фирма "Дар 80" ООД – обща стойност 2 280 лв. без ДДС – рязане на дървета и др. Има протокол,

приложен за приети дейности.
Фирма „Форест – Али Илан“ – 1 041,46 лв. без ДДС, доставка на греди, 1 329 лв. – доставка и
разстилане на фракция в двора, 1 350 лв. – доставка и разстилане на фракция в двора, 1 350 лв. фракция и чакъл, 1 051 лв. на основание на договор от 01.03.2016 г. за монтаж на стоманени врати и
обшивка с ламарина на сграда с инв. номер 3051. Има приложен договор и приемателно-предавателен
протокол.
Ремонтни дейности 2017 г.
Дейностите през 2017 г. не са на големи стойности, затова ще изброим част от тях, като:
Изработване и поставяне на дограма - 2 095 лв. без ДДС. Към фактурата е приложен протокол и е
записан инв. номер на сградата, където е поставена дограмата. Доставчик – фирма "Ринко Интериор".
Изработване и поставяне на дограма от посочената по-горе фирма, на стойност 5 790 лв. без ДДС.
Приложен е протокол. Същата е монтирана в бившето компресорно помещение и клуб за събрания.
Изработване и поставяне на дограма на стойност 2 095 лв., с протокол и идентификация.
Фирма "Дар 80" – стойност 6 000 лв. без ДДС, за доставка на трафомашина. Приложен протокол.
Фирма "Вегатрон груп", за ремонт на покрив - хидроизолация на покрив (компресор).
Фирма "Дар 80" – 3 562,78 лв., строително-монтажни дейности, включващи работа с багер, работа със
самосвал за доставка на камък, работа с валяк, фадрома, разстилане на камък и др. 213,54 лв. за
изхвърляне на строителни отпадъци, 1 285 лв. – за доставка на камък и услуга със самосвал.
През 2017 г. има и доста случаи, в които сме закупували необходимите материали и наемателите сами
са извършвали ремонтните дейности. При всички фактури има приложени протоколи за местата,
където са изразходвани самите материали. Фактурите са на стойности около 600 лв. и няма да ги
изброяваме.
Разходи за ремонт за 2018 г.
Ще посочим по-големите суми - като 3 906 лв. без ДДС с фирма "Дар 80" – дейностите са свързани с
пуск в експлоатация на КРУ; друго плащане в размер на 4 777,68 лв. без ДДС за изтегляне на кабел разходи, направени по отношение на поддръжката на трафопоста. Има приложени протоколи за
извършени и приети дейности.
Извършените СМР сме описали в материала към датата на възникване, а не съобразно отчитането им
като разходи. Част от разходите, направени през дадената година, са разсрочвани като разходи за
следващата година - причината е да се отчитат като текущи разходи и да не се увеличава отчетната
стойност на сградите, за да не плащаме по-високи данъци.
По отношение на извършваните СМР препоръчваме да има по-точна идентификация на обектите, на
които са извършени съответните дейности.
Тъй като дейността на клона/звеното е свързана с отдаването на площи под наем, стопанските
операции са свързани с издаването на фактури към наемателите за наем и консумативи, СМР и
заплащането на консумативи като вода, ел. енергия – същите са оформени, съгласно изискванията на
ЗС.
През 2018 г. се препоръча на г-н Пухлев да започне да събира дължимите наеми по банков път,
съгласно изискванията за разплащанията в България, и той предприе необходимите действия.
Във връзка с направените констатации от предходната проверка, комисията констатира, че те са
отстранени.
КОНСТАТАЦИИ ОТ НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ НА РО
1. РО - Монтана: При проверката се установи, че документацията на РО - Монтана е оформена
съобразно вътрешно-нормативните документи на ССБ. Досиетата на членовете на ССБ съдържат
всички изискуеми се реквизити. Протоколите на УС на РО са редовно оформени и в тях са отразени

всички изказвания на членовете. Финансовите документи на РО - Монтана отговарят на изискванията
на ЗС и вътрешни съюзни нормативни документи. Касовата книга е прономерована, прошнурована и
редовно оформена. Касовите и банковите документи са надлежно оформени. Разходите на
организацията по мероприятия и по другите дейности са защитени с редовно оформени
разходооправдателни документи, като всички разходи подробно са докладвани по пера на заседание на
УС на ССБ, след което същите са били одобрявани.
Практика на КС на ССБ е през последните две-три години да се проверяват и поне две ТО, попадащи в
териториалния обхват на проверяваната РО, в случая ТО - Видин и ТО - Бойчиновци.
При проверката на тези териториални организации не се установиха нарушения на устава, както и
финансови такива.
2. РО - Сливен: При проверката на РО - Сливен комисията не констатира нарушения на устава и
вътрешни съюзни нормативни документи. Изложеното относно проверката на РО - Монтана важи и за
РО - Сливен.
Тук следва да отбележим, че се констатираха редица нарушения в ТО – Нова Загора, поради което
ръководството на ТО - Нова Загора има нужда от помощ по отношение на дейността си, по
изготвянето на протоколите за проведените заседания на УС.
Комисията констатира, че членовете са уведомени само по телефона за провеждането на отчетното
годишно общо събрание, което не е достатъчно, нарушена е разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата
за реда и условията за свикване и провеждане на общото събрание на ТО, и Регионалното събрание на
пълномощниците.
Причините за констатираните слабости и нарушения са смяната на сътрудника на ТО, недобрата
връзка между УС на ТО и председателя на РО, респективно УС на РО, както и недостатъчното
методическо ръководство от страна на председателя на РО.
3. РО - Бургас: Казаното за РО - Монтана, ТО - Видин И ТО - Бойчиновци в пълна степен важи и за РО
- Бургас, респективно ТО - Айтос и ТО - Карнобат.
Със задоволство следва да се отбележи, че РО - Бургас поддържа отлични връзки със сродни
организации и структурите на местното самоуправление. РО - Бургас е на едно от първите места в
системата на ССБ относно събирането и кумулирането на финансови средства - като субсидии от
общини, дарения от физически и юридически лица.
При проверка и на трите РО се установи, че бюджетът на организациите се управлява съгласно
приетия Правилник за бюджета и Правилник за набиране и разходване на средства за дейността на
ССБ.
Счетоводството и на трите РО се води съобразно ЗС и други подзаконови нормативни актове, както и
вътрешносъюзните нормативни документи.
През отчетния период КС на ССБ е приел общо 11 решения, които бяха приемани след подробни
анализи, обсъждания и дискусии.
В така приетите решения се съдържат констатации от извършени проверки, препоръки, становища и
отговори по подадени жалби.
На всички заседания на КС на ССБ участваха председателят на ССБ и главният счетоводител на ССБ.
След приемането на резултатите и констатациите от така извършените проверки от КС на ССБ, на
основание чл. 24, ал. 2 от Устава на ССБ, председателят на КС ги внасяше в УС на ССБ за
разглеждане, обсъждане и вземане на решения за търсене на отговорност.
Председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България участваше във всички заседания
на Управителния съвет на Съюза на слепите в България със съвещателен глас, като следеше за
спазването на Устава и другите вътрешни нормативни документи на ССБ.
КС и РКС следяха за спазването на чл. 52 от ППЗИХУ при отпускане на целеви помощи, респективно
тяхното изплащане.
Председателят на Контролния съвет и председателите на регионалните контролни съвети постоянно
даваха консултации на председателите на РО и ТО, както и на членовете на РУС, и управителните
съвети на ТО, по приложението на устава на ССБ и другите вътрешни нормативни документи на ССБ,

по организационни въпроси и други.
От направените проверки на РО и ТО се установява, че в организационно отношение структурите на
ССБ работят при спазване на устава и вътрешните нормативни документи на ССБ. Разбира се
констатират се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения
по-горе извод.
Приходите на РО са от членски внос, дарения в пари и натура, и отпуснати средства от някои общини
за издръжка и подпомагане на дейността на съответната организация. Тези приходи се използват за
дейността на съответното РО.
За получените дарения, където има такива, се издават свидетелства за дарения, съставят се протоколи
за раздадените дарения в натура, а даренията в парични средства се отразяват в касовата книга.
Не се констатираха нарушения на правилника за набиране и разходване на средства за дейността на
ССБ.
Както обикновено, регионалните контролни съвети изпратиха до КС на ССБ приетите от тях програми
и отчети за дейността си, и протоколи от извършените проверки.
Регионалните контролни съвети представиха в КС горецитираните документи в срок.
През отчетния период РКС са извършили 61 проверки, както следва: Благоевград – 6 бр., Бургас – 4
бр., Варна – 2 бр., Габрово – 6 бр., Кърджали – 2 бр., Монтана – 4 бр., Плевен – 1 бр., Пловдив – 3 бр.,
Силистра – 5 бр., Сливен – 3 бр., Смолян – 6 бр., София – 6 бр., Стара Загора – 1 бр., Русе – 6 бр.,
Шумен – 6 бр.
По постъпилата жалба от КАТЯ КУРТЕВА ДИНЕВА бяха дадени указания - следва да се има предвид,
че жалбата на Динева е постъпила при председателя на КС, след извършена проверка от КС на ТО Нова Загора, и изложените нарушения в жалбата бяха констатирани от направената проверка.
С писмо с изх. № 1/07.01.2019 г. бе отговорено в този смисъл на жалбоподателката КАТЯ ДИНЕВА.
Настоящият отчетен доклад е приет на заседание на КС на ССБ, състояло се на 24.05.2019 г.
Емил УЗУНОВ
Председател на КС на ССБ

ГЛОБУС Най-красивият град в Европа

(Продължение от брой 5/2019 г.)
В Санкт Петербург има още няколко дворци, обявени за музеи. Туристическият интерес към тях
постоянно нараства.
ЮСУПОВИЯТ ДВОРЕЦ е един от тях. Родоначалникът на фамилията Юсупови е бил мюсюлманин.
По времето на цар Иван Грозни той и цялото му семейство се покръстват и приемат Източното
православие. По-нататъшният им начин на живот през десетилетията е доказал, че са
най-добросъвестни и искрени последователи на Христа. Представители на по-младото поколение
Юсупови са се отличавали с висока интелигентност, получавали са най-високо образование в
престижни европейски учебни заведения и са били постоянни гости или съветници в царския двор. По
времето на Екатерина II отлично подготвен млад член на фамилията Юсупови, много добър познавач
на културните ценности в западноевропейските страни, е бил съветник на императрицата в оценките
на качествата на отделни експонати, в желанието й да ги придобива.
Вътрешната архитектура на музея е устроена по подобие на царските дворци. Така например в

отделните зали има големи огледала, които имитират обемност. Експонирани са интересни, уникални
часовници от онези времена, музикални инструменти и т.н. Тук се намира единственият в Санкт
Петербург работещ, напълно изправен орган. В отделна стая е библиотеката, в която се съхраняват
книги още от XVIII век. В нея неочаквано са открити писма от Александър Сергеевич Пушкин, писани
от поета по времето, когато е живял в Петербург.
Юсупови са били много добре финансово. Говори се, че са били по-богати от императорите. Това им е
позволявало да притежават в дома си всичко най-ново и модерно, което се появи в Европа.
ИСАКИЕВСКИЯТ СЪБОР е величествен източноправославен храм. Изграждан е от 1801 до 1811 г.
Това е една година преди Отечествената война на Русия за прогонването на Наполеоновите войски.
Изключителна е ролята на прославения руски военачалник Кутузов за победата над Наполеон. Кутузов
умира по време на военните действия и е погребан в този храм.
Външната и вътрешна архитектура на храма се приемат като тържество на таланта на руските
архитекти от онова време.
Храмът е кръстокуполен, с четири грамадни колони, три иконостаса, изработени с ненадминато
майсторство на изобразителното изкуство. На подчертано внимание тук се радва иконата "Казанската
Света Богородица".
В процеса на изработването на стенописите е установено, че голямата влажност в района много скоро
ще увреди ценните рисунки. Това е причина да бъде прието решение да бъдат направени като мозайки.
Още при влизането в храма поклонниците се срещат с икони, изобразяващи християнските
добродетели, като например иконата "Св. София, Вяра, Надежда и Любов”.
Исакиевският събор е национален музей и е посещаван годишно от над два и половина милиона души.
Национален музей храм "СПАС НА КРОВИ" (Собор Воскресения Христова на Крови) е построен в
памет на цар Александър II (1818-1881 г.). Изграждан е от 1883 г. до 1897 г. Това е величествена
източноправославна църква с височина 81 метра, което символизира годината на убийството на
Александър II, а камбанарията е висока 62 метра, на каквато възраст, 62 години, е бил убит
императорът.
Цялата сграда отвън и вътрешно е облицована с мозайка, чиято площ възлиза на 7000 кв. м. Тя е
изключително красива, не срещана другаде и прави впечатление, че е начертана с въглен.
Храмът е наречен "Възкресение Христово".
Император Александър II е бил убит с два залпа на това място на 1 март 1881 г., където по-късно е
изградена църквата "Спас на Крови". Този руски цар остава в историята на човечеството като новатор,
освободител на селяните от крепостничеството, поради което е известен в цяла Русия като Царя
Освободител, а в негова чест така е наречен и в България, поради водената Руско-турска
освободителна война (1877-1878 г.). По негово време се изграждат голям брой нови железопътни
линии, промишлени предприятия, укрепва се военната мощ на Русия.
Храмът е тържествено осветен на 19 август 1897 г. След 30-годишна възстановителна и
реставрационна дейност, тържествено е открит и отново осветен през 1996 г. Това е един от
най-знаковите музеи на Русия.
Вътрешно храмът е трикорабен, с три иконостаса. Те са изградени с цветен италиански мрамор.
Доминанта на иконостаса е образът на Иисус Христос.
Стенописите в храма са връх на творчеството, както по художественото изпълнение, така и по
съдържание. Мозайките са с голямо разнообразие на архитектурните елементи. Образът на св.
Александър Невски се явява на няколко места в различни икони. В храма впечатляват иконите
"Разпятието" от северната страна и "Свалянето на Христос от кръста" в южната страна. Мозаечното
творчество от края на XIX и началото на XX век е доказателство за разцвета на руското
архитектурното и изобразително изкуство.
На 19 км южно от Санкт Петербург, на 75 метра над морското ниво, на Пулковските възвишения се
намира ПУЛКОВСКАТА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ към Руската академия на науките.
Обсерваторията е обявена за Национален музей, а през 1990 г. става обект на Световното културно
наследство. Тя и градът се намират само на няколко градуса по-ниско от Северния полярен кръг, което
придава уникалната прелест на "белите нощи". Кулминацията им е на 23 юни, когато денят
продължава 18 часа и 50 минути, но и през останалите 5 часа от денонощието не може да се каже, че
има типична нощна обстановка. "Белите нощи" са в периода от 25 май до 16 юли. Петербургчани

шеговито казват, че след това зимата тъпкано им го връща, когато в средата на месец декември денят е
само 5 часа и 50 минути. Това е оказало решително влияние върху архитектурата на жилищни и
обществени сгради.
Морският паметник "АВРОРА" е известен на световната общественост като символ на
Октомврийската революция в Русия. Руснаците го тачат преди всичко като израз на руската морска
бойна мощ и слава. Уважаван е като боен кораб, пожънал победи в Японската война, в Първата
световна война. През Втората световна война неговите оръдия са били свалени на брега и са стреляли
срещу вражеските орди, а плавателният съд е бил закотвен на брега.
След войната крайцерът "Аврора" е преместен на постоянно местопребиваване съвсем наблизо до
Нахимовското морско училище и служи за практически занимания на курсантите.
Като Национален паметник - музей е достъпен за разглеждане от туристите.
Градът е забележителен с великолепието на природния пейзаж, в който основно място заемат
обширните паркове и градини. Широките улици и булеварди са в отлично състояние. По тях няма
контейнери с боклуци и паркирани моторни превозни средства. Звукови сигнали въобще не се подават.
Тротоарите са застлани с гладки плочници, украсени със саксии, и по-големи съдове с цветя и малки
храсти.
Тишината, чистият въздух, порядъкът и спокойствието са основният елемент в характеристиката на
този град, и в най-висша степен определят изключителната му красота.
(Край)
Георги ПЕТРУШЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Велики Преслав

Незрящи от три общини дебатираха как ще се прилагат законодателните промени
Териториалната организация на хората с увредено зрение от Велики Преслав покани специалисти за
разясняване на новите моменти в Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Наредбата
за медицинска експертиза. Това стана в рамките на проведеното годишно отчетно събрание, на което
присъства мнозинството от членовете на местната структура. От тази консултация се възползваха и
жители на съседните общини Върбица и Смядово, които също членуват в тази териториална
организация на слепите.
За участие в годишното събрание бяха поканени председателят на Регионалния контролен съвет в
Шумен Николай Йорданов, региoналният сътрудник Дочка Стоянова, специалистът по социални
политики Мария Бонева от Община Велики Преслав и Таня Стоянова от Дирекцията за социално
подпомагане.
Пред всички присъстващи преславският председател Владимир Миленов и сътрудникът Радка Герова
зададоха поредица въпроси за измененията в законодателството и отчетоха дейността на
организацията за изминалите 12 месеца. Те представиха и новата програма за работа през 2019 г.
Сред задачите с обществено значение на първо място отново са заложени акциите за почистване на
беседката и тревните площи край храма "Св. Св. Кирил и Методий" до старините и поддръжка на
крайпътни чешми и отбивки за отдих. Събиране на помощи за най-бедните членове на организацията и
предоставяне на продукти от първа необходимост също са задачи от първостепенно значение за

Преславската организация на слепите.
Росица СТАЙКОВА

ПОЕЗИЯ IN MEMORIAM

На 15 юни се навършва една година от подранилата кончина на поета Георги ЧЕРНЕВ. По този
повод Ви представяме четири негови творби.
ПОЛУПЕСЕН
По пистите на времето свисти
писъкът на чистите души:
"Кой си ти?
Кой си ти?
Изкусител на наивници,
пушек златист от кандилници?
Или на химери кърмилница?
Утаител на преливници?
О, не, това си ти –
Отражение на чужда светлина!
С пухкаво-медузеста парливина,
ПОД ДЪХ НА НАТРАПЧИВО СЛАДЪК КАРАМЕЛ
ПОДАВАТ СЕ ШИПОВЕ НА ЗЛОСТ от ръждиво-бодливата тел!
Да, това си ти на полуистината злият дух!"
СОФИЙСКИЯТ ВЯТЪР
Софийският вятър е палав и нежен.
Софийският вятър е див и наперен.
Той гмурва се в лудовъртежа
на нашия град - стар и модерен.
Играе на жмичка с тополи и кестени.
И гратис пътува в маршрутките.
Замаян от витошки прелести,
за малко се сгушва на Искър във скута.
Понякога трескаво тича
из Княжево, после Враждебна.
Закичва със здравец, с радика момичета,
забързани, влюбени и вдъхновени.

Притихва под купола на "Александър Невски"
и после разнася из градските бродове
за всичките праведни пак благослова небесен:
Да бъдем уверени, смели и горди!
ПОСЛЕДНО ПОВИКВАНЕ
- Господин Георгиев
да се яви на Втори терминал!
- Господин Георгиев
да се яви на Втори терминал!
- Последно повикване!
Господин Георгиев незабавно
да се яви на Втори терминал –
в противен случай
самолетът за Брюксел
ще излети без него!
Във всеки момент
от разни летища
самолети излитат
за Брюксел, за Бруклин,
за Бряг на Добрата надежда…
И от летището на живота
във всеки момент излитат
във всички посоки –
към Платото на Спокойствието,
към Билото на Самодоволството,
към Нос на Красивите илюзии…
Но ето –
в чекинг-залата
гласът на диктора кънти:
"Господин Тъжна Насмешка
да се яви на Готиния терминал!
Господин Тъжна Насмешка
да се яви на Готиния терминал!
Последно повикване!
Господин Тъжна Насмешка
незабавно
да се яви на Готиния терминал!
В противен случай
самолетът за Острова на Радостта
ще излети без него…"
А аз съм толкова близо
до летището на живота…
И все не ми достига момент един,
за да бъда в моя самолет.
Ех, дали ще ме изчака поне миг пилотът,
за да отлетя най-после

към моята Мечта?!
КУЧЕ НА СПИРКАТА
Утро.
Крайградски район.
Спирка.
Ламаринен заслон.
И куче на спирката
с поглед към изгрева взрян…
Накъде си тръгнал, мечтателю?
Натам е градът,
а в него людете –
хуманоидни астероиди –
разминават се като втрещени.
Накъде си тръгнал?
Към "Мусагеница",
към "Дървеница",
към "Зона Б-18", към "Зона Б-19"?
Към "Дружба", "Надежда"?
Върви, мечтателю, върви!
Дори между хората ще намериш приятели.
А аз ще клечакам ей-тук
на Околовръстното шосе
като недобито псе
непристигащата все
Маршрутка на милостта…

СПОРТ Алтъниада 2019

В периода 9-12 май 2019 г. в столичния хотел "Рила" се проведе Международният турнир по шахмат за
Купата на София по шахмат за незрящи, известен сред обществеността като Алтъниада. Това народно
наименование не е случайно, тъй като главен организатор за поредна година е г-н Асен Алтънов, а
Регионалната организация в София при Съюза на слепите в България отново успя да се справи с
предизвикателството, което събра най-добрите шахматисти от България, Сърбия, Румъния, Македония,
Турция. За спортно-техническият аспект, както обикновено, отговаряше федерация "Спорт за хора със
зрителни увреждания".
Състезанието се осъществи благодарение на солидната подкрепа от Столична община и г-жа Йорданка
Фандъкова. Събитието бе подкрепено също от хотел "Рила", "Успех филтър ССБ" ЕООД и
клуб-ресторант "Народно събрание". Турнирът беше открит лично от кмета на София г-жа Фандъкова,
под чиито патронаж се проведе надпреварата. Присъстваха още Минчо Коралски, изпълнителен
директор на Агенцията на хората с увреждания; Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в

България; Илия Лалов, председател на Българската параолимпийска организация, и др. Г-н Алтънов
награди г-жа Фандъкова с благодарствен плакет, придружен от голям и ухаещ букет.
Участваха 37 шахматисти. Игра се по швейцарската система в 7 кръга, при контрола 60 минути.
Съдийстваха международните съдии д-р Радислав Атанасов и Иван Стойнов. За радост на българите,
Купата на София спечели Расим Низам с 6 т.
Негов подгласник стана румънецът Михаил-Дачиан Прибеану, също с 6 т. На точка след тях и бронзов
медал спечели Небоиша Джукич от Сърбия. Най-предно класиралалият се шахматист от столицата се
оказа, че е Илинка Дилкова, която се нареди на 15 място.
Наградите - купи и медали, връчиха на гала-вечерята Васил Долапчиев, Илия Лалов и Асен Алтънов.
В заключение може да се каже, че и тазгодишното състезание, благодарение на усилията на г-н
Алтънов, РО - София, Федерацията и техните екипи, се проведе на възможно най-високо равнище.
Най-важното е, че традицията продължава.
Иван ЯНЕВ

