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За да видите изображението по-голямо, моля натиснете с десен бутон на мишката върху него и

изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел" с левия бутон.

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Достоeн труд за достойни хора

Днес Съюзът на слепите в България е сдружение с нестопанска цел. Стопанската дейност се явява
съпътстваща такава, имаща две основни цели – да подпомага финансово цялостната дейност на Съюза,
както и да способства за социалната интеграция на хората с нарушено зрение, осигурявайки им
възможности за труд и доходи, необходими за пълноценен и достоен живот.
Стогодишното организирано движение на слепите в България е и цял век на тяхната борба за правото
им със собствен труд да изкарват прехраната си. Още при своето зараждане Дружеството на
българските слепи, което се инициира от тогавашния най-образован слой от тази социална група,
вижда своето призвание в създаването на организация, която да съдейства на незрящите да намерят
своето достойно място в обществото и съответно - на обществото да разбере и повярва в техните
трудови възможности.
Най-добре тези цели могат да се видят в основните задачи, които си поставя Дружеството за
покровителстване на слепите в България, създадено по инициатива на настоятелството на Дружеството
на българските слепи и което при своето учредяване приема изцяло уставните цели на ДБС. Според
замисъла на неговите основатели предназначението на Дружеството за покровителстване е:
"1. Да съдейства на подготвените вече за самостоятелен труд слепи, като:
а) им урежда работилници;
б) грижи се за доставка на сурови материали по костуеми цени и разпродажба на изработките им;
в) поощрява и подпомага частично работещите слепи чрез набавяне на инструменти, материали и
полага грижи за разпродажба изработките им в специален дружествен магазин;
г) настанява на работа слепи във всички държавни и частни производства, където те могат да бъдат

полезни с подготовката си;
д) за просвещаване на слепите и осъзнаването им като трудещи се лица, посредством създаване на
библиотека, курсове за неграмотни, списания на български и абониране за чужди списания;
е) привикване чрез нагледна пропаганда на обществото да посреща с доверие трудещия се сляп
гражданин.
2. Да се грижи за привикване към самостоятелен труд на онези слепи, които поради преминала възраст
или късно ослепяване не могат да бъдат ученици в институти за деца, като открива подготвителни
учебни работилници.
3. Да пропагандира всред обществото идеята, че слепите могат да изкарват прехраната си чрез
приложение на своя труд, в резултат на което родителите да не се срамят от слепите си деца и ги
укриват, а ги изпращат в учебните заведения.
4. Да се застъпва пред държавата за откриване на достатъчно и добре уредени институти за слепи деца
и учебни работилници за възрастни.
5. Да се застъпва, щото по законодателен ред за слепите да се създадат известни привилегии, които
биха много улеснили приложението на труда им при конкуренцията с виждащите работници и биха
обезпечили съществуването им като равноправни граждани."
Тези цели са формулирани и огласени в далечната 1922 г., но независимо от леко архаичния им език те
спокойно и практически без редакция биха могли да се впишат в съвременния устав на Съюза на
слепите в България.

Без да изключват необходимостта от това, което днес наричаме "социално подпомагане", създателите
на Съюза на слепите извеждат като своя първостепенна задача създаването на възможности за
незрящите, осигуряващи не само нормално препитание, а и пътища за заемане на едно достойно място

в обществото.
В този смисъл стогодишната история на Съюза на слепите може да се разглежда и като вековната
история на неговата стопанска дейност. Да, тази дейност понякога се е ограничавала до създаването на
"Професионален оркестър", чрез който няколко незрящи музиканти да могат да изкарват прехраната
си, до трудно започващите работа и още по-трудно оцеляващи кошничарски работилници, до един
"Дом - работилница за слепи мъже" или до грамадната за времето си система от производствени
предприятия на ССБ. Но независимо от големината и размаха си, стопанската дейност винаги е била
разглеждана преди всичко като средство, осигуряващо повишаване на възможностите на незрящите за
достоен труд.
Ръководството на "Покровител" се опитва да създаде първата кошничарска работилница, но поради
недоброто управление тя не успява да се задържи на пазара.
От един протокол от заседание на настоятелството на Дружеството на българските слепи се вижда, че
с финансовата помощ на дружеството кошничарска работилница е била открита през 1925 г. в Бургас.
Тя обаче също не успява да просъществува достатъчно дълго време.
След първоначалния период на търсене на идентичност и на достатъчно значими цели, към които да
насочи усилията си, Дружеството за покровителстване на слепите в България решава да използва
набираните от различни дарителски кампании средства за построяване на "Дом - работилница за слепи
мъже". През 1931 г. започва, а през 1937 г. успешно завършва строителството на сградата, която по
онова време става известна като "Дома на слепите" и където днес се помещава Централното
управление на ССБ.
Тази сграда е и достатъчно голяма, и достатъчно функционална, за да гарантира възможността за
обучение и пребиваване на незрящите курсисти. Това всъщност е първообразът на модерните центрове
за професионално обучение на лица със зрителни увреждания.
Войната и други неблагоприятни събития водят до преустановяване на тази дейност, но желанието на
слепите в България за достойна трудова реализация не пресъхва и през 1946 г. по инициатива на вече
преименуваното в Съюз на слепите в България Дружество на българските слепи започва създаването
на кошничарска работилница в София, известна като Кошничарска работилница "Съгласие".
Българската държава откликва на тази идея и отпуска финансови средства за стартиране на
работилницата.
Министерството на социалната политика отпуска целево на ССБ 617 000 лв. за кошничарска
работилница и 550 000 лв. за откриване на работилница, в която да работят слепи жени. Тези пари са
предадени през ноември 1946 г. на ССБ. Започва веднага набавянето на инвентар и търсенето на слепи
работници-кошничари.
Най-голяма трудност се среща при търсенето на подходящо помещение. Чак през пролетта на 1947 г.
се наема едно малко дюкянче на ул. "Бачо Киро" 51, в което едва могат да работят 5-6 души.
Помещение за склад липсва, а за такъв се ползват мазетата на добри съседи и приятели, които ги
предоставят безплатно.
През есента на 1947 г. се наема голямо помещение на ул. "Чипровци" 2. То е много удобно за работа.
Постепенно започват да постъпват на работа слепи и слабовиждащи от провинцията.

Макар и с трудности, работилницата функционира добре до април 1948 г., когато излиза и започва да
се прилага Законът за надничния блок. Според този закон за всеки изработен предмет, за всяка
манипулация се заплаща строго определена цена, а не както дотогава по свободно споразумение и
спазаряване. Нормите са изработени за виждащи производственици и се оказват непосилни за слепите
плетачи на куха стъклария. Работниците започват един по един да напускат работилницата.
Накрая броят им се свежда само до трима.
И в този труден момент след сериозен анализ ръководителите на работилницата стигат до извода, че в
"Съгласие" не трябва да работят само слепи работници, а да се приемат на работа двойно повече
виждащи кошничари, които да работят по официално установените норми. Нормите на слепите се
занижават с четиридесет процента от тези на виждащите производственици. Сключва се договор с
Централния кооперативен съюз, по силата на който работилницата е редовно снабдявана с куха
стъклария и съответно се изкупува готовата продукция.
По-късно, по споразумение със Съюза на слепите в България, през месец октомври 1949 г.
Кошничарска работилница "Съгласие" с 30 души работници е прехвърлена в държавното предприятие
"Труд", създадено като учебно предприятие през 1948 година.
По решение на УС на ССБ през 1948 г. започва подготовката за откриване на нова кошничарска
работилница на ССБ в Пловдив. Тя е открита през април и през май 1949 г. пристигат първите слепи
работници. Майсторът Димитър Ганчев обучава слепите кошничари в универсално кошничарство. Те
изработват пазарски чанти и кошници от върбова пръчка и лико, кошници с капаци, канцеларски
кошчета, разни видове столчета и други изделия. Изработената продукция обаче трудно се пласира.

За тогавашните ръководители на ССБ става все по-ясно, че в новите икономически и политически
условия в България те трябва да се ориентират към някакъв по-мащабен модел, който да изостави
обречените на историята занаятчийски работилници и да се върви към създаване на по-големи
предприятия.
В тази посока е и едно от решенията на проведения на 13-и март 1951 г. обединителен конгрес на
организациите на слепите в България.
Първа грижа на новоизбраното Бюро на Общия съюз на слепите е да осъществи решението на
Обединителния конгрес за организиране на специални производствени предприятия към съюза.
Определена е четиричленна комисия в състав - Константин Гайдаров, Кирил Костов, Стефан
Бучакчиев и Стойчо Милчев, която да отговаря за разкриване на производствено предприятие.
В резултат на усилията на тази комисия ОССБ получава помещение на ул. "Ев. Гешев", сегашния
булевард "Ситняково". През месец март 1952 г. е доставен качествен върбов материал и Стефан
Бучакчиев изплита първата дамаджана в открития на 27 март 1952 г. кошничарски цех в София. На
28-и март управителният съвет решава предприятията на Съюза на слепите да се наричат
"Промкомбинати". През месец юли същата година към "Промкомбинат № 1" се разкрива и метларски
цех.
В самото това наименование прозират мечтите на съюзните дейци от онова време да бъдат създадени в
бъдеще промишлени предприятия на много места в страната.
Бюрото на УС на ОССБ още тогава обсъжда и вижда в перспектива една верига от специални
производствени предприятия, в които да работят всички трудоспособни хора с тежки зрителни
увреждания.
Естествено, и в това време е имало хора, които не приемат тези нови реалности. Някои от слепите
тогава търгуват с дефицитни стоки като ластик, ножчета за бръснене и други. Тяхната търговия е
силно благоприятствана от тогавашната пазарна ситуация, при която десетки стоки са били в хроничен
дефицит. Голяма част от невиждащите търговци, особено от София, не са никак възхитени от
намеренията на Общия съюз, защото считат, че новите производствени предприятия ще създадат
условия за премахване на тяхната улична амбулантна търговия, която им носи тогава добри печалби.
Смяната на петима виждащи директори през периода от 1952 - 1955 г. говори за трудностите, с които
се е сблъсквал ОССБ при налагането на новия икономически модел.
След тези неуспешни опити начело на предприятието е поставен незрящият Стойчо Милчев - член на
ръководството на ОССБ.
Но проблемът не е само в ръководителите на предприятието. За съюзното ръководство става все
по-очевидно, че стабилни предприятия, в които масово да работят незрящи работници, могат да се
създадат само с изключителната подкрепа на държавата.
Постепенно кристализира разбирането, че без правителствен документ, който да регламентира
съюзната стопанска дейност, не може да се върви напред. Стойчо Милчев и Кирил Костов разработват
проект на постановление, което Министерството на народното здраве и социалните грижи внася в
Министерския съвет за одобряване.
Това е първото постановление, което влиза в сила от 09.04.1955 година. С него Министерският съвет
на НРБ дава зелена улица на Съюза на слепите за организиране и ръководство на собствена стопанска
дейност. С това постановление предприятията на Съюза на слепите се освобождават от данък върху
оборота, а слепите граждани се освобождават от данък общ доход и ергенски данък. То открива пътя за
разгръщане на широка съюзна програма, която да осигури работа на всички трудоспособни слепи в
нашата страна.
Ръководителите на ССБ вече са се проникнали от разбирането, че трябва да се търсят нови
производства.
По това време съюзното ръководство и ръководството на предприятието започват подготовка за
разкриването на цех за производство на пластмасови копчета.
За тази цел те закупуват пресите на бившата кооперация на слепите "Павел Корчагин".
В изпълнение на приетото постановление на министерския съвет Бюрото на ОССБ решава да започне
дейност по откриване на филиали на предприятието в Пловдив, Варна и Габрово. В тези градове вече
има известен опит в това отношение, тъй като в тях са правени много сериозни стъпки за разкриване
на кошничарски работилници.

След като през 1956 г. построената от дружество "Покровител" сграда на ул. "Найчо Цанов" № 172 е
върната на Съюза на слепите, по решение на ръководството в нея незабавно се настанява съюзното
предприятие. През март същата година започва и производството на пластмасови копчета, което е
началото на края на занаятчийския характер на предприятията на ССБ.

В следващите години предприятието и филиалите се развиват много успешно, като дават възможност
на все повече незрящи граждани да започнат трудова дейност.
В този период обаче става ясно и това, че съюзните предприятия се нуждаят от още защитни
механизми, за да могат да устоят на макар и ограничената конкуренция на социалистическото
стопанство.
Уловили нуждите на момента, съюзните ръководители започват работа по приемането на ново
постановление на министерския съвет. То препотвърждава правото на ССБ да организира и ръководи
собствена стопанска дейност, предоставено му с постановлението от 1955 г., но в него има и още един
радикално нов момент. С второто постановление на министерския съвет на предприятията на ССБ се
възлага производството на всички пластмасови копчета, които са необходими за българския пазар.
Заедно с това се налага забрана на всички други стопански субекти да произвеждат и пласират на
пазара пластмасови копчета. Така се поставя началото на един от най-успешно работещите механизми,
подкрепящи предприятията на Съюза на слепите в България, а именно механизма на осигурения от
държавата монопол върху производството на дадено изделие. И занапред, там където това е възможно,
съюзните предприятия получават монополни права при производството на едно или друго изделие.
След този пробив ръководителите на ССБ през последващите десетилетия могат да разширяват
достигнатите положителни резултати, като извоюват още по-добри условия за работата на
предприятията. Така към 1989 г. повече от половината от нашите производства бяха кооперирани с
производството на стратегически държавни предприятия, спрямо които от страна на държавата се
полагаха специални грижи.
На следващо място произвежданата от предприятията "Успех" продукция се включваше в разчетите
на Държавния комитет по планиране, което означаваше, че тя вече има осигурени пазари още преди да
е произведена.
Независимо от това, че по своята същност социалистическата икономика беше една дефицитна
икономика, все пак, въпреки някои съпътстващи затруднения, пред предприятията не стоеше особено
остро проблемът за снабдяването им с необходимите за дейността им суровини и материали.
В условията на централизирана планова икономика цените на изделията се определяха не от пазара, а
от комитета по цените, което позволяваше на предприятията да си гарантират висока степен на
рентабилност на изделията при сравнително ниски трудови норми и при едни твърде либерални
разходни норми на материали.

През този период Съюзът на слепите се ползваше и от редица значими данъчни облекчения - той беше
освободен от данъка върху оборота, от данък печалба, 30% от начислените средства за ДОО оставаха
също в Съюза, освободен беше и от други по-малки данъчни задължения като двата процента данък за
мелиорации, различните местни данъци и такси и тъй насетне.
И ако обобщим всичко това, ще видим, че усилията на няколко поколения съюзни ръководители
доведоха дотам, че през 70-те и 80-те години на миналия век ССБ работеше при едни съвършено
благоприятни условия, в които имаше осигурена реализация на своята продукция при определени на
практика от самия него цени на изделията, т.е. при гарантирана планова печалба не по-малка от
двадесет процента, а от другата страна на сметката имаше освобождаване от почти всички данъчни
задължения. Напълно естествено е, че при тези условия в ССБ се създаваха възможности за
акумулиране на значителни средства, благоприятстващи финансирането на специфичните дейности на
организацията и, разбира се, построяването на нови предприятия и закупуването на нови машини и
съоръжения.
Прилагането на тези механизми в следващите три десетилетия, заедно с някои други преференции,
даде възможност да се изгради мощната система от производствените предприятия на ССБ.
В края на 80-те години в системата на ССБ пълноценно функционират 11 производствени предприятия
и 34 филиала, което създава много благоприятни условия за масова трудова реализация на неговите
членове. Общият брой на работещите слепи и слабовиждащи в тях през 1989 г. достига 3700, от които
829 са надомници.
Шестото десетилетие на 20-и век може да се дефинира като десетилетието на преход от
ръчно-занаятчийското към машинно-индустриално производство в предприятията на ССБ. Постепенно
кошничарските работилници отпадаха и отпадаха не само по приумици на ръководителите, а и поради
модернизирането на начина на живот на българските граждани. Започва изграждането на нови
производствени корпуси и въвеждането в производство на нови изделия и групи изделия. Капачките
тип "кроненкорк" се бяха наложили като основно производство в почти всички съществуващи
предприятия. От 1979 г. Съюзът на слепите получи изключителното монополно право на единствен
производител в България. Заедно с това беше забранен и вносът на капачки от чужбина.
През периода 1965 - 1990 г. се внедряват съвременни високи технологии и модерни производства.
Разкриват се дванадесет специализирани производствени предприятия, от които три в София, а
останалите в градовете Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Кюстендил, Дряново, Стара Загора, Сливен и
Плевен. Те управляват 34 филиала в големи индустриални центрове в страната.
Производствено-битовите комплекси включват жилища и общежития,
административно-производствена част, сектор за обществено хранене, културен дом, медицински и
стоматологичен пункт и детска градина. В предприятията работят повече от 8500 работници и
служители, от които повече от половината са хора със зрителни увреждания.
Предприятие "Успех" Пловдив получи голямо развитие в производството на куфари. Много от
предприятията развиха различни сектори от производството на електроинсталационни изделия за бита
и за промишлеността. Едва ли ще бъде пресилено, ако се каже, че чрез своите светлинни ключове и
различни модификации контакти ПП "Успех" присъстваше в домовете на почти всички български
семейства.
В предприятието в София беше усвоено производството на филтри за двигатели с вътрешно горене и
на филтри за чисти помещения. Сериозно развитие получи и брайловата печатница към Съюза на
слепите, в която се издаваха брайловите издания на списанията на ССБ, както и необходимите за
училищата за деца с нарушено зрение учебници и учебни помагала на брайлов шрифт.
На десети ноември 1989 г. в България беше сложено началото на радикални промени на политическата
и икономическата система. Българското общество като цяло се оказа неподготвено за тези промени.
Неподготвен се оказа и Съюзът на слепите в България.
За кратко време бяха сменени основни регулатори на стопанската дейност. Широк простор получи
частната инициатива на гражданите. В огромната част от случаите отменянето на действалите в
предишни десетилетия регулатори не беше съпроводено със замяната им с нови, което доведе до
създаването на висока степен на дерегулация и настъпването на практически хаос в обществените
отношения.
Още в началния етап на промените предприятията на Съюза на слепите се лишиха от своето

монополно положение при производството и реализацията на онези изделия, които представляваха
гръбнака на съюзната стопанска дейност.
В сферата на електроинсталационните изделия предприятията на ССБ никога не са имали абсолютен
монопол, но в условията на централизираната планова икономика те трябваше да се конкурират само с
един голям производител. С освобождаването на частната инициатива и с практически безконтролния
внос от чужбина на българския пазар се появиха множество фирми, произвеждащи или само
търгуващи с внесени от чужбина електроинсталационни изделия. Нелоялната конкуренция от страна
на български производители и вносът на всевъзможни в качествено отношение, но затова пък много
евтини изделия от Турция, а по-късно и от Китай доведоха до огромен спад в производството и
реализацията на съюзните предприятия.
Още през 1992 г. отпадна и абсолютният монопол на ССБ при производството на кроненкорки. За
кратко време на пазара навлязоха малки, много агресивни фирми, които използваха нови технологии в
това производство. Така до края на деветдесетте години производството на кроненкорки, което
осигуряваше няколкостотин работни места за незрящи, практически също бе преустановено.
По аналогични причини бе преустановено и производството на куфари. Във филтърното производство
предприятието в София все още успява да се задържи на пазара, като дори постига някои важни успехи
в развитието на производството на филтри за чисти помещения.
От началото на деветдесетте години на 20-и век започна необратим процес на отпадане на различните
мерки и механизми, чрез които Българската държава подкрепяше предприятията на Съюза на слепите.
Бързо и невъзвратимо отпаднаха монополните преференции на всички наши производства. Няма го
вече осигуреният в рамките на държавния план пазар за нашите изделия. Няма ги вече необятните
пазари на Съветския съюз и на страните от Съвета за икономическа взаимопомощ. Няма я вече
защитената и утвърдена от комитета по цените значителна планова печалба. И накрая - няма ги вече и
по-голямата част от данъчните облекчения, от които се ползваше стопанската дейност на ССБ. През
1994 г. данъкът върху оборота беше заменен с данък добавена стойност и докато ССБ беше освободен
от по-голямата част от данъка върху оборота, то от ДДС нито едно правителство не пожела да го
освободи или поне да предостави някаква преференциална ставка.
Така съюзните предприятия се оказаха в една свирепа и нелоялна конкурентна среда, в която те, за
разлика от много от конкурентните фирми, трябваше да спазват всички изисквания на закона, докато
конкуренцията можеше да си позволи да се отнася към него като към врата в поле.
Към тези обективни причини трябва да се добави и това, че в своето огромно мнозинство членовете на
ССБ, както и ръководният актив на организацията трудно се ориентираха в новите условия. Години
наред в Съюза на слепите съществуваше неяснота, обърканост и произтичащите от тях колебливост и
непоследователност при провеждането на стопанската политика на организацията.
Години наред от предприятията се очакваше "в най-скоро време" да се възстановят от кризата, което
означаваше да започнат да дават същите резултати, които са давали преди началото на промените, като
в еднаква степен запазват възможностите си за реализиране на големи печалби, с които да се
самофинансират и да финансират изцяло дейността на Съюза на слепите, а в същото време и да
предоставят толкова работни места, колкото са потребностите на организацията без значение от
конюнктурата на пазара.
Съюзът на слепите в България не успя да намери онези механизми, които биха могли да доведат до
по-продължително запазване на предприятията, не успя да намери точния подход към държавните
органи, които би трябвало да поставят тези предприятия под специален режим.
И така в края на третото десетилетие от началото на промените познатата ни от повече от половин век
стопанска дейност на ССБ е на път да преустанови своето съществуване.
От работещите до 1989 г. 11 предприятия и 34 филиала днес работят само 3 – тези в София, Плевен и
Шумен, при това - на много занижени обороти.
Трудностите и неудачите обаче не бива да ни правят непоправими песимисти. Съюзът на слепите в
България е познавал и по-тежки времена, но ССБ винаги е намирал в себе си достатъчно сили и кадри,
за да преодолее трудностите и да продължи напред в преследването на своята благородна кауза. Не се
съмняваме, че и сегашната криза, колкото и дълбока и всеобхващаща да е тя, ще бъде преодоляна и
Съюзът на слепите в България ще намери нови сили и нови възможности да подпомага трудовата
реализация на своите членове.

По материала работи Марина ПЕТКОВА

IN MEMORIAM Сбогом на Георги Терзиев - работохолик и бохем

На 10 април ни напусна нашият дългогодишен колега и приятел Георги Терзиев.

Роден е в село Лалковица, недалече от Елхово през февруари 1947 година. Роден е на 14-и, но

незнайно защо е записан на 18-и. И датата осемнайсети е вписана в личната му карта.
"Приятелите ми, обаче, не искат да знаят тая работа и почти всички ми честитят на четиринайсети." така разбулва мистерията на двата си рождени дни бай Гец в интервю пред "Зари" по повод
60-годишния си юбилей през 2007 година.
Самият той неведнъж е казвал, че неговото най-голямо богатство са семейството и приятелите му, а
най-голямата му страст е работата.
Трябваше наистина по-отблизо да го познаваш, за да откриеш зад привидната грубост искрената му
доброта, а зад привидния непукизъм – неговата голяма привързаност към всичко, с което се е заловил.
По един невероятен начин той носеше в себе си душата на бохема и разума на работохолика. Дали ще
се весели, или ще работи - той бе винаги и в еднаква степен докрай отдаден на това, с което се е
захванал.
И най-младите, и най-възрастните го знаеха като бай Гец и всички така се обръщаха към него.
Въпреки слабото си зрение, с огромни усилия успява да завърши основното си образование в тяхното
селско училище.
По онова време да се мисли за нещо повече е било напълно изключено. Ето защо младежът набързо
приключва с детството и на втори юли 1961 г. започва работа в АПК "Граничар", където веднага го
пращат да работи на вършачката.
През следващата година започва работа, пак първоначално като общ работник, в зидаро-мазаческа
бригада към Строително-монтажния комбинат в Елхово.
Към края на същата година се премества в Стара Загора. В строителството работи до 1965 година. По
списък от предприятието е предложен и получава Старозагорско жителство.
След известно време му е извършена операция на окото и зрението му чувствително се подобрява.
Благодарение на това Георги Терзиев за пръв път вижда напечатаните букви, което го стимулира да
продължи образованието си.
Затова напуска строителството и постъпва на работа като общ работник в цигарената фабрика в Стара
Загора. Там се записва във вечерна гимназия.
Докато работи в цигарената фабрика, го спохожда и едно голямо щастие. Там се запознава с
най-хубавото момиче, което после става негова съпруга. Те остават заедно до последно.
За съществуването на Съюза на слепите научава от Васил Григоров, чиято съпруга е от родното село
на бай Гец. Приет е за член на ССБ през 1970 г., а година по-късно постъпва на работа във филиала в
село Богомилово.
Оттогава Георги Терзиев завинаги свързва живота си с предприятието и едва ли има нещо в него, което
да не е минало през ръцете и главата му.
В началото на 1995 г. дотогавашният управител на фабриката Недко Баджаков се пенсионира и Георги
Терзиев я поема, вече като управител, без да има нито едно стабилно производство.
В последващите години в предприятието се извършва огромна работа, опитват се различни видове
нови за системата ни производства, но, за жалост, на нивото на високата конкуренция резултатите се
оказват по-малки от положените усилия.
В същото време бай Гец се занимава и с много дейности, непряко свързани с производството. Покрай
работата му като стопански ръководител с удоволствие е участвал и в най-различни културни и
спортни мероприятия. Активен в множество събирания и веселби, той неизменно беше душата на
компанията с чувството си за хумор и неизтощимата си жизнена енергия.
Докато още са филиал на предприятието в Пловдив, обикалят всички хижи в Родопите. Участвал е и в
турнири по голбал, и в различни спортни мероприятия.
Неведнъж са му предлагали да се заеме и с организационна дейност, но той все пак си предпочиташе
фабриката, помагайки винаги с каквото може и на организацията.
В интервюто по повод 60-годишния си юбилей бай Гец споделя: "Аз лично съм много благодарен на
Съюза на слепите за това, че ми беше дадена възможност да израсна и да се докажа - и като работник,
и като ръководител. Поне за първите шейсет години мога да кажа, че съм живял пълноценно и
интересно. Навсякъде, където съм бил, съм давал всичко, на което съм способен. За мен работата е над
всичко и понякога съм се укорявал, че ощетявам най-близките си хора. Но и съпругата ми, и двете ми
деца винаги са ме разбирали и са ми били сигурна опора. Все пак щастлив съм, че имам добро
семейство и заедно с Ванушка отгледахме и възпитахме две чудесни деца, и трябва да кажа, че живея

много добре. Не мога от нищо да се оплача. А Съюзът на слепите помага и вярвам, че ще продължи да
помага на всеки с каквото може".
За жалост, дойде краят на интересния и пълноценен живот на съпруга, бащата, приятеля и колегата
Георги Терзиев. Той го живя така, че са единици хората, които не са го познавали, а още по-малко са
тези, които да не бяха чували за него.
Мнозина от нас ще си спомнят с тъжна усмивка за неговото ярко присъствие, несекващото му чувство
за хумор и струящия от цялото му същество позитивизъм.
Почивай в мир, бай Гец!
Поклон пред паметта ти!

Отиде си Спас Карафезов

Починал е Спас Карафезов (1934 - 2021) - напълно незрящ от 18-годишен, Спас, с винаги
извърната нагоре към светлината глава.

Запознах се с него, когато беше над 80 - беше председател на читалището на слепите "Луи Брайл
1928", активен, борбен, неутолим дух в света на зрящите. Какво сърце имаше, как разказваше, колко
много четеше! И как виждаше. Повестта ми "Жажда" е вдъхновена от разговорите, които имахме с
него.
"Слепотата е ужас, кои&#774; каквото и да ти казва, както и да се опитва да го замаже. Ужас е да
загубиш очите си! Няма такова наказание за човек! Нищо не може да замести света навън, няма нищо

като един красив залез, като едно тъмно, звездно небе или когато цъфти вишната, или кестен да
вземеш в ръката си, един току-що излюпен кестен! Да видиш свещ как догаря или цвете напъпило, или
дете като се смее, две хубави очи... жилките на листото – виж как прозира животът, като го погледнеш
срещу слънцето. Няма, няма, няма го това. А човек е създаден да вижда, да се наслаждава и да открива
прозрачността на света. Защото светът е по-прозрачен, отколкото ни се струва. Ама късно го
разбираме това, понякога прекалено късно."
"Ако аз не бях ослепял, щях ли да срещна наи&#774;-добрия човек в своя живот? Щях ли? А и дори да
бях го срещнал, щях ли да го видя? Щях ли да го позная?"
"Всеки среща в живота си наи&#774;-добрия човек. На абсолютно всеки е дадено да се запознае с
най-важния човек в живота си. Но пък не е казано, че ще го познае. Може и въобще да не го забележи.
Понякога най-важните хора в живота ни остават невидими за нас. Ех, момче... Едно е да гледаш, друго
е да виждаш, а съвсем различно – да разбереш."
Из "Жажда"
Благодаря за историите, приятелю! И за уроците.
Лек път нагоре към светлината!
Захари КАРАБАШЛИЕВ

Аз ще ви гледам от моята планета

Стоя пред зейналия гроб, вземам шепа пръст и хвърлям върху положения долу ковчег, без въобще да
знам какво символизира това. В ковчега под капака лежи почетният председател и дългогодишен
председател на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" Спас Карафезов. Трудно ми е да
повярвам, че той никога вече няма да дойде в нашето читалище и да каже – "Здравей, председателю,
как сте вкъщи?". Само преди малко повече от месец, на осми март, се бяхме събрали около старата
маса, пълна с истории от читалищния живот, а на този ден отрупана с баници и сладкиши, донесени от
дамите в персонала. Г-н Карафезов извади огромна кутия вафли и много настояваше всички да си
вземем от тях. Никой от нас не предполагаше, че това ще бъде последната ни среща. Три седмици
по-късно му се обадих по телефона и той звучеше като много болен човек. След това се чухме още
няколко пъти, докато на 16 април дойде вестта за неговата смърт.
Сега се връщам назад и си спомням първата ми индиректна среща с него. По едно стечение на
обстоятелствата тя също беше по читалищна линия – на общо събрание. В

късната есен на 1973 година получих покана да присъствам на този форум. Като ученик в десети клас
на Костенската гимназия получавах от читалището магнетофонни ленти със записи на моите учебници
и затова счетох, че непременно трябва да се явя на това събитие. С двама мои съученици от училището
за незрящи деца в София седнахме по-назад в не много пълната и зле отоплена зала. Разговаряхме за
наши неща и въобще не слушахме какво се разисква. Останалите присъстващи не бяха много
концентрирани в работата на събранието. От подиума чух гласа на един сравнително млад човек, който
беше взел думата. Изведнъж всички млъкнаха и приковаха вниманието си към него. Не помня какво
каза той, но завърши с думите: "Къде е нашата младеж? Тук няма млади хора. Какво прави
читалището, за да ги привлече?". Тези въпроси си задаваме и днес. От името на Съюза на слепите
говореше 39-годишният Спас Карафезов. Впечатлих се от това как го слушаха хората. Същото нещо се
случваше и по-късно, когато съм го чувал да говори пред публика. Веднъж изпратих моя тъст в
Централното управление на Съюза да отчете някакво командировъчно. Той случайно попаднал на
събрание по случай обесването на Левски. Заместник-председателят Спас Карафезов държал кратко
слово. Тъст ми се върна вкъщи, изпаднал във възторг, и каза: "Не можеш да си представиш каква
хубава реч чух за Левски. Не можах да се въздържа и поздравих оратора, въпреки че въобще не го
познавам".
Винаги съм се учудвал – уж не казва кой знае какво, но хората го слушат и това особено се отнася за
хора извън нашето общество на слепите. По повод проект на читалището с японското посолство при
нас дойдоха няколко млади жени, български служителки, да уточним посещение на посланика. Г-н
Карафезов започна да им разказва за себе си - затова как е загубил зрение, как е учил и какво е
работил. Аз си мислех: "Защо ги занимава с тези неща? Това едва ли особено ги интересува". По-късно
се оказа, че те били възхитени от него и го поканиха да участва в някаква анкета.
Много е писано за господин Карафезов, а и самият той доста е писал за своя живот. Сега, когато вече
го няма, ми се иска да си спомним какво често пъти ни казваше и с какво ще остане в сърцата ни. По
този начин той отново ще бъде с нас поне за малко. Чувахме го често пъти да казва - "Животът е
кратък". Друг път - "Животът е хубав". Втората констатация илюстрира неговия оптимизъм. Той рядко
пъти се отчайваше. Беше винаги готов да се бори при възникнали трудности и никога да не се предаде.
Когато живеещите в блока, където е читалището, категорично отказаха да разрешат построяването на
асансьор, аз бях убеден, че всичко е загубено. Той не смяташе така и по-късно го доказа с цената на
много усилия. Днес асансьорът е факт и се ползва дори от онези, които бяха против него. Имало е
случай преди организирана от нас екскурзия прогнозата за времето да не е толкова благоприятна.
Тогава той казваше: "Ще видите какво прекрасно време ще имаме". По-късно се оказваше, че неговата
прогноза е по-точна. Нещо подобно се случи и на погребението му. Очакваше се да вали дъжд, а изгря
едно хубаво априлско слънце. Може би той уреди това за всички нас, които отидохме да го изпратим.
По повод неговия оптимизъм. Моята съпруга ми обърна внимание, че той успяваше да вдъхне
оптимизъм и на хората около себе си, като им каже нещо хубаво, нещо положително, зареждащо с
енергия.

Спас Карафезов обичаше живота. Веднъж му казах: "Много ми се иска, ако доживея вашата възраст, да
мога като Вас да седна с приятели да пия чаша вино, да ми се иска да отида на море и да поплувам
сред вълните". Всичко това при него беше факт. Миналата година на 86-годишна възраст той отиде
сам на море. Макар и трудно подвижен, излизал сам от квартирата и отивал до близкия басейн да
плува. Когато през 2019 година бяхме заедно в Гърция, той реши да влезе в басейна на хотела. Целият
персонал наоколо се събра, за да предотврати евентуален инцидент, защото басейнът беше над 2 метра
дълбок. Трудно му беше да слезе по стълбичката, но след като попадна във водата - той заплува като
делфин. Оказа се, че му е по-лесно да плува, отколкото да ходи. Децата в нашата група бяха възхитени
и започнаха да плуват с него. Не мога да опиша колко бяха щастливи - и той, и те!
Малко преди да си отиде от този свят ми каза по телефона: "Не можеш да си представиш какво ще си
сготвя. Слагам два сьомгови котлета на пара, а после ще ги поръся със зехтин и лимонов сок”. Това
най-вероятно е било едно от последните ястия в неговия живот.
По отношение на това дали животът е кратък ми се иска да отбележа че г-н Карафезов доживя една
почтена възраст – почти 87 години. Очевидно Онзи, който ни отпуска времето за пребиваване на тази
земя, е преценил, че той има да свърши много работа. Той я свърши добре и си отиде с чест. Близо 30
години ръководи читалището, като го пое в момент, когато беше застрашена не просто неговата
дейност, а неговото съществуване. Последва бързо възстановяване и развитие. Именно в читалището
за пръв път в България беше въведена компютърната технология за печатане на брайловите книги. Пак
тук беше основана единствената в страната специализирана електронна библиотека само за незрящи
хора.
В Съюза на слепите сигурно ще го запомнят с модернизирането на студиото за звукозаписи,
брайловата печатница, първия прием на незрящи студенти по масаж и много други неща.
Като главен редактор на списание "Зари" той подготвяше и бюлетина на Европейския съюз на слепите,
защото по това време председателят на ССБ Иван Крумов беше генерален секретар на тази
международна организация.
Накрая ми се иска да споделя едно негово послание към всички нас. Петър Войнов, председател на
Проверителната комисия на читалището, ни беше поканил в ресторант по случай 70-годишния си
юбилей. Имаше много хора – стари приятели, настоящи и бивши колеги. Г-н Карафезов взе микрофона
и каза: "Петре, аз съм на по-висок връх от тебе (имаше предвид своята възраст). Пожелавам ви да се
съберете отново на твоята 80-годишнина и да бъдете все така весели и задружни. Аз ще ви гледам от
моята планета и ще ви се радвам". Мисля, че това не се отнасяше само до присъстващите на
тържеството. Да бъдем задружни е послание към всички, които го познавахме. Г-н Карафезов вече е на
неговата планета. Той ни вижда, защото там няма слепи. Ако искаме да се радва, трябва да бъдем
задружни и весели. За да сме весели, е необходимо с по-леко сърце да преодоляваме
предизвикателствата в нашия живот. За да сме задружни, са необходими много повече неща –
солидарност, съчувствие, взаимни компромиси и толерантност.
Йордан МЛАДЕНОВ,
председател на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

ОБЩЕСТВО След-пред-изборно

На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори. Незрящите хора и тези със силно
намалено зрение отново бяха принудени да нарушат Конституцията на Република България. Всъщност

самата държава ги принуди за пореден път или иначе казано - тя, държавата, нарушава Конституцията.
Но за това нарушение можете да си припомните статията в "Зари" - "Задават ли се поредните избори,
на които незрящите за пореден път няма да могат да гласуват независимо?", публикувана в
септемврийския брой миналата година. На този въпрос вече може да се отговори категорично и
еднозначно - да, това бяха поредните избори, на които незрящите хора не са сигурни в своя вот, тъй
като се наложи, както обикновено, да ползват придружител, на когото да разчитат за своя глас. Това се
случва през XXI век, когато в цивилизования свят съществуват начини за гласуване, независимо
гласуване на незрящите хора. Но тук очевидно цивилизоваността ни убягва, а и не се задава в близкото
бъдеще. Въпреки че бяха закупени машини, хиляди машини за много милиони, хората с тежки
зрителни нарушения продължават да са зависими от зрящ човек, за да гласуват. Припомням, че
Технологичният съвет при Съюза на слепите в България изготви подробно задание за достъпност на
машините за гласуване. След това самият Съюз изпрати писмо заедно със стандартите за достъпност
до Централната избирателна комисия. И това всичко се случва, преди да стартира поръчката за избор
на фирма, която да закупи самите машини. Оглушителното мълчание от ЦИК показва примитивността,
царяща по отношение на хората с увреждания у нас. Имам усещането, че на тези хора в общия случай
се гледа като на паразити или поне на същества, които трябва някак си да се търпят. Но нищо повече.
Говорещият софтуер, който трябваше да се внедри във всяка машина, а всеки незрящ посредством
слушалки сам да може да извърши гласуването, засега, а вероятно и за дълго остават мираж. Мираж,
който ще се появява за всеки вот. Разбира се, с написаното дотук не искам да кажа, че трябва да се бие
отбой. Тъкмо наопаки - трябва да се увеличат усилията, натискът да стане още по-осезателен, защото с
мравчени стъпчици все пак се движим, ако не се лъжа, към подстъпите на цивилизоваността. Иска ми
се да е така, а не поредното объркване на пътя.

Един министър-председател повече от десетилетие ни обясняваше, че трябва да търпим, за да стане
после по-добре. Но това после все не идваше и даже и най-неориентираните усетиха, че нещо не е
наред и това, което им говори премиерът, май издиша като спукана футболна топка, която си я подават
Бистришките тигри. Някой трябваше да каже, че царят е гол. Казаха го. Но сега има множество медии,
социални мрежи и... Тролове, които се ползват както за показване на голотата, така и за нейното
отричане. Хората, които трудно проследяват политическите и задкулисни процеси, лесно вярват в това,
което им е заложено - било от родителите, било от нещо прочетено със съмнителна истинност. Тук
ясно искам да кажа, че интелектуалците са длъжници на обществото ни. Сегашните, истински
интелектуалци. Не говоря за тези, казионните, които се "произвеждат" от всеки тоталитарен режим.
Реалните интелектуалци се обезсърчиха и се прибраха като охлюви в своите къщички. Едните

осъзнали безсмислието на своята саможертва, а другите... Вероятно се страхуват. Левски и Ботев по
всяка вероятност са си давали сметка, че саможертвата им надали би била достатъчна за освобождение
на родината, но въпреки това са се жертвали, така че това оправдание също издиша като футболната
топка на един десетилетен премиер.
Изборите минаха, статуквото се пропука. Така изглеждаше ситуацията в следизборната седмица.
Партията на Слави Трифонов за мнозина, включително и за мен, а вероятно и за самите тях, направи
впечатляващ резултат, реализирайки цели 51 депутатски мандата. Това им отреди мястото на втора
политическа сила, веднага след досегашния хегемон ГЕРБ, които със своите 75 депутати и без
патриотарските си патерици нямаха досегашния комфорт. На трето място се позиционира
дълговременната втора БСП със скромните 43 депутати. Четвърти останаха вечните печеливши от
българската политика ДПС, които увеличиха народните си представители до 30 мандата. На пето
място с 27 законодателни единици влязоха Демократична България. И последните, които прескочиха
4-процентовата бариера, с 14 парламентаристи са от "Изправи се! Мутри, вън!" (тук сложих запетаята,
въпреки че в официалното наименование този пунктуационен знак липсва, което по мое мнение
променя смисъла).
Така разпределени картите даваха оптимизъм, че досегашният модел може да бъде не само спрян, а и
разрушен. Имаше много емоционални изказвания, много обещания, много заявки за действие и
много... надежда. Усети се, че промяната е в ход, когато досегашният премиер започна да губи
присъствие на духа и да говори с един особен тембър на гласа, който издава по-скоро напрежение и
паника, а не смелост и увереност. Всички надежди бяха свързани с ИТН. И съвсем логично, щом ГЕРБ,
оставени в пълна изолация, включително и от ДПС, които са политически хамелеони, играещи само с
победителите, върнаха мандата за съставяне на правителство, той потегли към Има такъв народ. Или
по-скоро трябваше да потегли. Но при президента се яви гениалната ни шахматистка Антоанета
Стефанова, която била номинирана от Слави Трифонов за министър-председател, но такъв
министър-председател, който да върне мандата. Бяга ми логиката, но такива са разпоредбите. И тя
върна мандата на "секундата". Може би това е алюзия към обстоятелството, че досегашният премиер
парадираше с играта си на шах. Дали Слави Трифонов си е помислил, че изиграва невероятен ход, или
че така го матира или не - няма как да се каже еднозначно. Поне засега. Обаче със сигурност дава шанс
на някогашния си приятел. Но за това по-долу.
Третият мандат се връчва по усмотрение на президента. Той избра да кара хронологически и предложи
БСП като трета в парламента да състави правителство. Корнелия Нинова, която предложи на новите
партии да се обединят срещу модела "Борисов", се разсърди, след като "протегнатата ръка"
многократно беше отклонена.
И така - новите избори предстоят. Дали политическият покер на Слави ще даде резултат - тепърва ще
стане ясно. В покера може да се загуби всичко, а може и да се спечели. Самият факт, че той без
никаква реална идеология и кампания получи такава подкрепа, говори за феномен, който предстои да
се анализира и детайлизира. На мен ми е трудно да възприема този резултат, понеже съм свикнал да
има политически аргументи за всяка подкрепа. Дали тези аргументи са лъжи или истина, разбираме
по-късно, когато вече сме дали подкрепата на този политически субект, който ни ги предлага. Така
беше с царя, така беше с Бойко Борисов, но сега е малко по-различно. Да, месията си е налице, но той
не ни дава идеология и политически, управленски и какъвто да е път. Популизмът, вкоренен в
референдума и в неговите предавания, вършат работа за начална успеваемост. Но за дълготраен ефект
си трябват програма, експертиза, отговорност и кураж. Лесно е да се осмива, но е съвсем друго да
носиш отговорност. Според мен, ако гласувалите за ИТН си дават сметка за какво са дали подкрепа,
сега вероятно би трябвало да изпитат известна неудовлетвореност от факта, че информацията, идваща
от техните любимци, е повече от оскъдна. С други думи - когато разчиташ на човешка подкрепа,
следва да се дава информация, а щом разчиташ на "слепи" последователи или предани фенове на
музикалното си творчество, тогава не е необходимо да им се обясняваш. Те са ти верни, екзалтирани
почитатели. Дали е така, или не - ще разберем на извънредните избори.
Опасявам се, че ГЕРБ ще стегнат редиците, както и тъй наречените патриоти, които задължително ще
прескочат летвата от 4%. И хипотетично - ГЕРБ и СДС да достигнат една бройка от 80 народни
представители, патриотарите да успеят да се пъхнат с 15-ина, тогава лелеяната промяна ми се струва,
че се отлага за дълго време. Защо ли? Защото не забравяйте фактора ДПС. Отново ще гледаме шоуто

"правителство на малцинството", което ще си бъде на мнозинството, но ДПС формално няма да са част
от управлението, а мълком ще го контролира. Тогава много ми се иска избирателите на Слави да му
потърсят сметка защо пропиля гражданската енергия и надеждите на хората, искащи да живеят не в
хаос и безправие, а в цивилизована държава с цивилизовано и модерно общество. Демократична
България и "Изправи се! Мутри, вън!" са малцинство, така че от тях почти нищо не зависи, което не
означава да си траят. Те могат и трябва да повдигат важните въпроси оттам, от парламентарната
трибуна. Но това предстои да се види в следващия парламент.
Сега на сцената излиза президентът на България. Този път ген. Радев трябва да състави силен
служебен кабинет, който да проведе възможно най-честните избори. Избори, в които
покупко-продажбата, контролираният и корпоративният вот да се сведат до минимални размери. Да,
това е много сложно, дори адски трудно, но трябва да се положат всички усилия. В противен случай...
Ще мрем по домовете си или пред болниците. Ще се лекуваме по телефона. Ще слушаме по медиите
как вървим към прогрес, прогрес, който никой, освен тесен кръжец, не вижда. Ще се тюхкаме за
размерите на престъпността, за идиотите-шофьори, които ни застрашават отвсякъде и за много още.
И някой да не остане с грешно впечатление - бих искал да подчертая, че управленците са част от нас,
от народа. Тоест, ако ние искаме промяна, не бихме търпели и миг надменни, самодоволни и
некадърни управленци.
Кампаниите все повече са виртуални, с други думи - който има по-добри пиари, манипулатори и
по-голяма армия от тролове, ще има и по-добър резултат. Може внимателно да проследите проедните,
продругите, протретите медии как атакуват своите опоненти, вадейки от контекста думи и фрази.
Видно е, че тъй наречените протестни партии са подложени на безкомпромисен натиск и всяка волна
или неволна грешка се преекспонира. И това всичко, при положение че един човек, откровен Алеков
персонаж, повече от десетилетие ръси бисери. Но както гласи една арабска мъдрост: "На глупака се
прощават сто грешки, а на умния – нито една".
Ще завърша с един доблестен пример. Мой приятел, работещ на висока позиция в държавна мощна
институция, ми каза, че е гласувал за тези, които, като дойдат на власт, най-вероятно ще го уволнят. Но
той го е направил заради детето си, защото иска то, детето, когато порасне, да не живее в помийна яма,
а в нормално общество.
д-р Иван ЯНЕВ

ОФТАЛМОЛОГИЯ Пигментен ретинит (RP): причини, симптоми, диагностика, лечение и
изследвания

Радослав ЕВТИМОВ

• Ранни симптоми: намалено нощно виждане, загуба на периферно зрение.
• Късни симптоми: загуба на зрение, слепота.
• Диагноза: разширен очен преглед, тест на зрението, електроретинограма (тест на ретината),
генетичен тест.
• Рехабилитация: помощни средства за слабо зрение, рехабилитация на зрението.
• Лечение: генна терапия, лечение чрез стволови клетки.
Retinitis pigmentosa (RP) е група от редки генетични заболявания, които включват загуба на клетки в
ретината – това е светлочувствителната тъкан, която оформя задната част на окото. Честите симптоми
включват затруднено зрение през нощта и загуба на периферно зрение.
Ретината е чувствителната към светлина тъкан в задната част на окото, която съдържа фоторецептори
и други клетки.
Колко често се среща RP?
RP се счита за рядко заболяване. Въпреки че текущи статистически данни не са налични, обикновено
се смята, че заболяването засяга приблизително 1 на 4 000 души както в САЩ, така и по света.
Какво причинява RP?
RP е наследствено заболяване, което е резултат от вредни промени в множество гени. Тези гени носят
инструкции за създаване на протеини, необходими на клетките в ретината, наречени фоторецептори.
Някои от промените или мутациите в гените са толкова тежки, че генът не може да произведе
необходимия протеин, ограничавайки функцията на клетката. Други мутации произвеждат протеин,
който е токсичен за клетката, а има и случаи, които водят до анормален протеин, който не
функционира правилно. И в трите случая резултатът е повреда на фоторецепторите.
Какво представляват фоторецепторите?
Фоторецепторите са клетки в ретината, които стартират процеса на зрението. Те поглъщат и
преобразуват светлината в електрически сигнали. Тези сигнали се изпращат чрез зрителния нерв към
мозъка, където се преработват в изображенията, които виждаме. Има два основни типа фоторецептори,
наречени пръчици и конусчета. Пръчиците са във външните области на ретината и ни позволяват да
виждаме при слаба светлина. Конусчетата се намират най-вече в централната част на ретината и ни
позволяват да възприемаме фини визуални детайли и цвят.
Как се наследява RP?

За да разберете как се наследява RP, е важно да знаете малко повече за гените и как те се предават от
родител на дете. Гените се обединяват в структури, наречени хромозоми. Всяка клетка в тялото ви
съдържа 23 двойки хромозоми. Едно копие на всяка хромозома се предава от родител при зачеването
през яйцеклетките и сперматозоидите. X и Y хромозомите, известни като полови хромозоми,
определят дали човек се ражда жена (XX) или мъж (XY). Другите 22 сдвоени хромозоми, наречени
автозоми, съдържат по-голямата част от гените, които определят несексуалните черти. RP може да се
наследи по един от следните три начина:

Автозомно рецесивно наследяване
При автозомно-рецесивно наследяване са необходими две копия на мутиралия ген, за да възникне
проблем. Индивид с рецесивна генна мутация е известен като носител. Когато двама преносители имат
дете, има:
• 1 на 4 шанс детето да има заболяване;
• 1 на 2 шанс детето да бъде носител;
• 1 от 4 шанс детето нито да има заболяване, нито да бъде носител.
Автозомно доминиращо наследство
В този модел на наследяване е необходимо само едно копие на гена с мутация, което да причини
заболяване. Когато родителят има доминираща генна мутация, има шанс 1 към 2, че всяко дете ще
наследи тази мутация и заболяването.
X-свързано наследяване
При тази форма на наследяване майките носят мутиралия ген на една от своите X хромозоми и го
предават на синовете си. Тъй като жените имат две X хромозоми, ефектът от мутация върху една X
хромозома се компенсира от нормалния ген на другата X хромозома. Ако една майка е носител на
X-свързана мутация, има:
• 1 на 2 шанс да имате син със заболяване;
• 1 на 2 шанс да имате дъщеря, която е носител.

Симптоми на RP?
В ранните етапи на RP пръчиците са по-силно засегнати от конусчетата. Тъй като пръчиците умират,
хората изпитват нощна слепота и прогресивна загуба на зрителното поле, областта от пространството,
която се вижда в даден момент, без да се движат очите. В късните етапи на RP, когато и конусчетата
умират, хората губят повече от зрителното си поле, развивайки тунелно зрение. Те могат да изпитват
затруднения при изпълнението на основни ежедневни задачи като четене, шофиране, ходене без
помощ или разпознаване на лица и предмети.
Как напредва RP?
Симптомите на RP обикновено се появяват в детска възраст. Децата често имат затруднения да се
придвижват на тъмно. Също така може да отнеме необичайно дълги периоди от време, за да се
адаптирате към промени в осветлението. Тъй като зрителното им поле става ограничено, пациентите
често се спъват в неща и изглеждат тромави. Хората с RP често намират ярките светлини за неприятни
– състояние, известно като фотофобия. Тъй като има много генни мутации, които причиняват
заболяването, прогресията му може да се различава значително от човек на човек. Някои хора запазват
централно зрение и ограничено зрително поле до 50-те си години, докато други изпитват значителна
загуба на зрение в ранна възраст. В крайна сметка повечето хора с RP ще загубят по-голямата част от
зрението си.
Как моят лекар ще провери за RP?
RP се диагностицира отчасти чрез изследване на ретината. Очен специалист ще използва офталмоскоп,
инструмент, който позволява по-широк и ясен оглед на ретината. Това обикновено разкрива
необичайни, тъмни пигментни отлагания, те са отчасти причината, поради която разстройството е
наречено пигментен ретинит.
Други тестове за RP включват:
• Електроретинограма (ERG). ERG измерва електрическата активност на фоторецепторните клетки.
Този тест използва златно фолио или контактна леща с прикрепени електроди. Светкавица се изпраща
към ретината и електродите измерват реакциите на пръчиците и конусчетата. Хората с RP имат
намалена електрическа активност, отразяваща намаляващата функция на фоторецепторите.
• Тестване на визуално поле. За да определи степента на загуба на зрение, клиницистът ще направи
тест на зрителното поле. Човек наблюдава как светлинна точка се движи около полукръга (180
градуса) от пространството точно пред главата и от двете му страни. Пациентът натиска бутон, за да
покаже, че вижда светлината. Този процес води до карта на зрителното поле и централното зрение.

• Генетично тестване. В случая клиницист взема ДНК проба от лицето, за да определи генетичната
диагноза. По този начин човек може да научи за прогресирането на своята конкретна форма на
заболяване.

Какви са възможностите за рехабилитация на RP?
Предлагат се редица услуги и устройства, които помагат на хората със загуба на зрението да
извършват ежедневни дейности и да поддържат своята независимост. В допълнение към очен
специалист е важно да имате помощ от екип от експерти, който може да включва професионални
терапевти, специалисти по ориентация и мобилност, сертифицирани терапевти по слабо зрение и
други.
Децата с RP могат да се възползват от помощни средства за слабо зрение, които максимизират
съществуващото зрение. Например - има специални лещи, които увеличават централното зрение, за да
разширят зрителното поле и да премахнат отблясъците. Компютърните програми, които четат текст, са
лесно достъпни. Телевизорите, свързани с камера, могат да коригират текста според зрението ви.
Преносимите осветителни устройства могат да регулират осветлението в средата. Обучението за
мобилност може да научи хората да използват бял бастун или куче-водач, а зрителни техники могат да
помогнат на хората да оптимизират оставащото им зрение.
Провеждането на редовни очни прегледи за измерване на напредъка на заболяването ще помогне на
хората да вземат информирани решения относно услугите за слабо зрение и рехабилитация.
Какви са последните изследвания на RP?
Генната терапия за няколко различни вида РП показва обещаващи резултати в лабораториите. В
забележително клинично изпитване генната терапия за заболяване на ретината, наречена вродена
амавроза на Leber (LCA), доведе до подобрено зрение за хората с този проблем. Това и други клинични
изпитвания за генна терапия за LCA продължават, за да се установи максимално безопасна доза и да се
определят дългосрочните ползи от лечението. Стволовите клетки също показват обещаващи резултати
при изследванията.
Източник - nei.nih.gov

ПРАЗНИЧНО 24 май – Ден на Българската писменост, просвета и култура

"Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и
уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато
човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност... "
проф. Роже Бернар, известен френски славист
Въздигането на Кирил и Методий като равноапостоли и велики християнски учители става в
България още с идването на техните ученици през 886 г., а сведения за отбелязване на празника им на
11 май има още през XII век. В епохата на османското владичество Българската държава изчезва от
политическата карта на Европа, но остава "Държавата на духа", по думите на големия руски
славист и културолог акад. Дмитрий Лихачов.

Свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г., където се
споменава за честване на 22 май 1813 г. в Шумен (датата 22 май в този летопис може да с приеме,
че е по така наречения нов стил – Григорианския календар, а по действащия в българското общество
в Османската империя църковен литургичен календар е било денят на св. Кирил и Методий). Има
сведения, че организатори на това честване през 1813 г. са гагаузи от Шумен.
В съвременната историография се приема, че за първи път в епохата на българското Възраждане на
11 май 1851 г. в епархийското училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив по инициатива на
Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий – създатели на първата славянска азбука,
глаголицата.

Успение на Св. Константин-Кирил Философ

Антон БАЕВ

Който е чул тътена на гръмотевицата,
трябва да го преведе на езика на глухите,
а който е видял светлината на целия свят,
нека опише видението си на слепите.
Глухите ще чуят, а незрящите ще видят
как проговаряш в съня си, славни Кириле,
макар устата ти да остава безмълвна.
Кой бог, прочее, говори с устата си
и кой бог пише със собствената си ръка?
Мъдри Кириле, ти си мостът, на който се срещат
магарето на бедния с носилката на папата,
слънцето на Изтока и слънцето на Запада.
Искам да пиша на език говорим!
Няма варварин, срещнат с почести в Рим!
Чуваш ли брат си Методий? Амин.

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:

Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

СВЯТ Германия: Защо искат да закрият работилниците за хора с увреждания

Марина БОРИСОВА
Германия може да закрие работилниците, в които се трудят хора с увреждания. Нещо повече - мнозина
подкрепят искането на Брюксел. Защо? Какво в случая не е наред?
Работилниците в Германия, в които се трудят само хора с увреждания, съществуват от над 50 години и
са повече от 3000. Но дните им изглеждат преброени, след като ЕС прие нова стратегия за правата на
хората с увреждания, която предвижда закриването на този вид работилници.

Всъщност работилница не е съвсем точно - в Берлин например съществува цял голям завод за
художествени произведения, в който работят 1600 души с различни увреждания. Някои имат
нарушения, които пречат на обучението им, други - тежки физически ограничения. Тъй наречената
работилница не само им дава работа, но се ангажира и с грижите за тях, подчертава нейният
ръководител Дирк Герстле.
Важен е не само трудът им сам по себе си, но и социалните и физическите аспекти на дейността им. Но
тези работилници де факто изолират хората с увреждания, което противоречи на Конвенцията на ООН
за правата на хората с ограничени физически възможности, ратифицирана от Германия още през 2008
година. Член 21 от тази конвенция гласи, че "държавите участнички признават правото на труд на
инвалидите наравно с другите".
Страните от ЕС обаче така и не са успели изцяло да реализират това право, подчертава пред ДВ
Катрин Лангзипен от Зелената партия. Тя е участвала в изработването на новата стратегия като
представителка на Европарламента.
Как да се излезе на общия трудов пазар?
Катрин Лангзипен е първата жена с увреждания, избрана в Европарламента. Тя е авторка на доклад,
призоваващ специализираните работилници да бъдат закрити.
Документът, който бе одобрен в началото на март в Страсбург от мнозинството депутати, си поставя за
цел да осигури безпроблемната интеграция на хората с увреждания на пазара на труда и в обществото.
Работилниците, създадени специално за тези хора, могат да изиграят само ролята на временно работно
място.
По този начин Европарламентът се обявява против изолацията на хората с ограничени физически
възможности, изтъква Лангзипен.
"Вместо да поддържаме старите структури, които като че ли превръщат хората с увреждания в
невидими за обществото, ние залагаме на алтернативите, които дават възможност за съвместна работа
на хората с увреждания и на здравите. За да се постигне това, ЕС трябва да инвестира в социалния
пазар на труда, където здрави хора и инвалиди работят заедно, без бариери", казва Катрин Лангзипен.
Моделът, който съществува в Германия - работилници за хората с ограничени физически възможности
- има за цел най-вече да адаптира хората към общите условия на трудовия пазар.
Но преходът от този вид работилници към "обичайни" трудови отношения се отдава на малцина –
по-малко от един процент. Както разказва Герстле, годишно от неговото предприятие в "нормално"
преминават едва десетина души.
Едно от най-големите препятствия е икономическата ориентация на този вид предприятия. И те като
останалите искат да печелят, но точно поради това нямат интерес да се лишат от най-добрите си
работници. А именно те, които са най-продуктивни, имат най-голям шанс да си намерят работа и
другаде.
Защо в работилниците плащат по-малко?
Още един спорен момент, обект на критика, е заплащането. Анна Герсдорф от неправителствената
организация "Sozialhelden" ("Социални герои"), която се занимава с правата на хората с увреждания,
нарича заплатата си "джобни пари". В работилниците за хора с увреждания се плаща около едно евро

на час, което е далеч под минималното заплащане в Германия - 9,35 евро. Федералното обединение на
работилниците неведнъж е излизало с искания за повишаване на заплащането, но същевременно
заявява пред Дойче веле, че в случая сравнението в минималното заплащане не е лесно - тъй като в
работилниците, наред със заплатата, на хората с увреждания им се предоставят и други услуги като
например ерго- и психотерапия, спортни занимания, културни мероприятия.
Освен това служителите в работилниците, които нямат допълнителни доходи, получават помощи от
държавата - субсидии за наема, за необходимите грижи, отчисления в пенсионни фондове и други.
Това не решава основния проблем
Герсдорф и други активисти критикуват тази политика, защото този вид помощ не решава основния
проблем. Те смятат, че хората с ограничени физически възможности трябва да могат да получават
заплата, сравнима с тази на здравите хора. Отделно от това желаещите да си намерят място на пазара
на труда се сблъскват и със сериозни бюрократични спънки, посочват от Sozialhelden.
Източник - Дойче веле

ТЕХНОЛОГИИ Как да говорим безплатно с номера, които започват с 0700

Стефан ЦВЯТКОВ

Със сигурност на доста от вас се е налагало да се свържат с институция или фирма с телефонен номер,
който започва с 0700. Разговорите към този тип номера не се обезпечават чрез безплатните минути във
вашия абонаментен план. За тях се начислява такса, която обикновено е около 30 стотинки на минута.
Всъщност номерата, които започват с 0700, са посредник към мобилни или фиксирани телефони. За да

избегнете допълнителното таксуване на разговорите с тях, съществува съвсем легално решение. Това е
мобилното приложение 0700, което има версии за Android и iOS. В него са налични реалните номера
на различни фирми, институции, банки, вериги ресторанти и други. Техният брой се увеличава с
времето.
Основната идея на приложението е да ви предостави мобилния или фиксирания номер, за който не се
начислява допълнителна такса. Свързването с него не се различава от това с официалния му аналог,
започващ с 0700.
Ето някои категории номера, които са налични в приложението:
А) банки и финансови институции;
Б) куриери;
В) телефон, телевизия, интернет;
Г) храна за вкъщи;
Д) пътуване;
Е) застрахователни дружества;
Ж) магазини;
З) национални институции.
За да отворите списъка с категории в Android, влезте в менюто чрез бутона в горната лява част на
дисплея. Във версията за iOS те са изведени като раздел.
Щом изберете категория, ще видите списък с имената на всички фирми и институции в нея. Ако
активирате даден елемент, приложението ще ви предложи да наберете съответния фиксиран или
мобилен номер.
Приложението е налично и достъпно както за android, така и за IOS.

