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Регистрация, откриване, дневен ред
Регистрацията за Конференцията започна навреме. Всички пристигнали участници
получиха баджове и програма, плюс необходимите текстове и материали за обсъждане, а
участниците с право на глас - и карти за гласуване. При регистрацията, всички
присъстващи изтеглиха номера, с които се определи на случаен принцип участието им в
една от двете работни комисии. Участниците с право на глас бяха отделени от тези без
право на глас, за да се балансира участието на хора с право на вот в двете работни
Комисии.
Чуждестранните наблюдатели бяха предварително разпределени от организаторите КОСК
(Комисия за организиране на събития и организиране на Конференцията) в К1- Комисия 1
на Конференцията. В тази Комисия предварително беше определен и Павел П., отговорен
за работата на КХНС ( Комисията за изготвяне на Хартата на Конференцията и наръчника
по служене), тъй като обсъждането и предлагането на вариант за Харта на Конференцията
беше основна задача на К1. Двамата наблюдатели от Словакия бяха определени както
всички останали чуждестранни наблюдатели в Комисия 1, но по тяхна преценка се
присъединиха към работата на Комисия 2.
Откриване на Конференцията
Конференцията беше открита навреме, с кратко приветствие на Бончо Б.- Председател:
Здравейте,
Казвам се Бончо и ще председателствам днешната Конференция.
Това е един избор, който по мое мнение е неудачен, но както често казваме в домашната
ми група, волята на груповото съзнание винаги е на първо място.
И така, аз днес съм тук.
Тук съм, защото не искам да пия.
Тук съм, защото ви обичам, или поне така си мисля в момента.
Тук съм, защото искам Бог да ме използва по най-добрия начин, така че да съм полезен на
събратята си.

Бончо прочете:
Третия завет за служене на Б.У
“Нашата 12- та стъпка - предаването на посланието на страдащите алкохолици - е
основната служба на АА; това е нашата главна цел и основната причина, поради която
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АА съществува. Следователно, АА е много повече от набор от принципи - то е общество
от алкохoлици в действие. Ние трябва да предаваме това послание, или нашата сила ще
отслабва, а онези, до които идеите ни все още не са достигнали, могат да загинат”
Всичко онова, което ни помага да достигнем до страдащия алкохолик, в АА
наричаме служене - от телефонен разговор и чаша кафе, до работата в Централния офис,
всички тези дейности съставляват нашия Трети завет. Част от служенето са
помещенията за сбирките, сътрудничеството с болниците, офисите на интергрупите,
брошурите, книгите, връзките с обществеността и др. Всички тези дейности предполагат
създаването на комисии, избор на доверени служители, а не бива да забравяме и
доброволните вноски от членовете на нашето братство.
Дванадесетте традиции на АА ясно поставят принципа съгласно който АА никога
не трябва да се организира, както и че няма началници и управление в АА. В същото
време традициите признават необходимостта от някакъв вид организация, за предаване на
посланието по начини, които не са възможни за местните групи - като например издаване
на единна литература и материали за информиране на обществеността, подпомагане
старта на нови групи, публикуване на национални издания и предаване на посланието на
други езици и в други държави.
12-те традиции
Традиция 1: Нашето общо благополучие трябва да стои на първо място; личното ни
възстановяване зависи от единството на АА.
Традиция 2: За нашата обща цел има само един върховен авторитет - този на любящият
Бог, така както Той се отразява в груповото ни съзнание
Нашите ръководители са само облечени в доверие служители. Те не управляват.
Традиция 3: Единственото условие, за да стане един алкохолик член на АА е желанието
му да спре да пие.
Традиция 4: Всяка група трябва да бъде независима, освен по отношение на дела,
които засяга други групи или АА като цяло.
Традиция 5: Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската
същност на грешките си.
Традиция 6: Една група на АА не може да поддържа, финансира или предоставя името на
АА на каквито и да е родствени организации или странични общности, защото
проблемите, свързани с пари, собственост и престиж, ни отклоняват от основната ни цел.
Традиция 7:Всяка група на АА трябва да се издържа сама, като отклонява каквито и да е
външни дарения.
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Традиция 8: Анонимни Алкохолици" трябва завинаги да останат непрофесионално
обединение, но нашите служби могат да наемат специални служители.
Традиция 9:АА като общество не трябва никога да се организира; можем обаче да
създаваме съвети или комитети, подчинени пряко на тези, на които служат.
Традиция 10: Обществото "Анонимни Алкохолици" не се произнася по въпроси, които не
са свързани с него; поради това името на АА не бива никога да бъде въвличано в
обществени дискусии.
Традиция 11: Политиката ни във взаимоотношенията с обществеността е основана на
привличането, а не на пропагандата; винаги трябва да поддържаме лична анонимност пред
пресата, радиото и киното.
Традиция 12: Анонимността е духовната основа на всички наши Традиции, която винаги
ни напомня да поставяме принципите над личностите.
Защо ни е необходима Конференция? На Б. Смит
В своя уводна реч от 1954 г , на този въпрос по изключителен начин отговаря Бернард Б.
Смит, попечител клас А, по-късно председател на Съвета на попечителите и един от
архитектите на структурата на Конференцията в САЩ.
„Може би нямаме нужда от Конференция, за да осигурим собственото си възстановяване.
Нуждаем се от нея обаче, за да осигурим възстановяването на алкохолика, който все още
се препъва в тъмното на две преки оттук. Нуждаем се от нея, за да гарантираме
възстановавянето на детето, които се ражда днес и съдбата му е отредила да стане
алкохолик. Нуждаем се от нея, за да осигурим, в съответствие с нашите 12 стъпки,
сигурно убежище за всички алкохолици, които в близко и далечно бъдеще да намерят в
АА онова прераждане, което върна нас обратно към живота. Нуждаем се от нея, защото
ние, алкохолиците, повече от всички познаваме опустошителната сила на борбата за власт
и престиж и трябва да направим така, че тя никога да не засегне АА. Нуждаем се от нея, за
да се предпазим от управление, но и да предотвратим анархия; да защитим АА от
разединение, но и да избегнем пасивното единодушие. Нуждаем се от нея, така щото АА и
само АА да е основният пазител на нашите 12 стъпки и 12 традиции. Нуждаем се от нея,
за да направим всички промени в АА в резултат на нуждите на цялото ни общество, а не
на малцина.Нуждаем се от нея, за да държим вратите на АА винаги отворени за
страдащите алкохолици, така че всеки който има нужда от нас да се чувства добре дошъл,
независимо от вярата, убежденията или социалното си положение”
Последва изчитане на програмата на Конференцията и разяснение на начина на нейното
протичане протичане:
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ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АНОНИМНИ АЛКОХОЛИЦИ – БЪЛГАРИЯ
Х-Л „ЛАТИНКА“ – СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
26 – 28 МАЙ 2017
___________________________________________________________________________
26 МАЙ 2017 ПЕТЪК
13:00 – 14:30 РЕГИСТРАЦИЯ
Залата до ресторанта
13:00 – 13:30 Посрещане и указания на представителите на АА групи в България
13:00 – 13:30 Посрещане и указания на наблюдателите в Конференцията
13:00 – 13:30 Посрещане на чуждестранните наблюдатели
15:00 – 16:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Конферентна зала
ЧЕТЕНЕ НА ТРЕТИ ЗАВЕТ НА АА – СЛУЖЕНЕ – АВТОР БИЛ У.
Председател на Конференцията
ЧЕТЕНЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ТРАДИЦИИ
Председател на Конференцията
ЗАЩО НИ Е НУЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Председател на Конференцията
РАЗЯСНЕНИЯ НА НАЧИНА НА ПРОТИЧАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Председател на Конференцията
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЯСТО И ДАТА НА СЛЕДВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АА
НОМИНАЦИИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СЛЕДВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НОМИНАЦИИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕЛЕГАТ И РЕДАКТОР НА ПЕЧАТНОТО
ИЗДАНИЕ НА АА
СРОК ЗА ВСИЧКИ НОМИНАЦИИ ДО 17:00 Ч. НА 27 МАЙ (СЪБОТА)
Председател на Конференцията
16:00 – 16:30 ПОЧИВКА
16:30 – 18:30 ДОКЛАДИ НА КОМИТЕТИ Конферентна зала
16:30 – 17:00 ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Въпроси от страна на участниците в Конференцията
Веселина - председател на Комитета по връзки с обществеността
17:00 – 17:20 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ВРЪЗКИ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПЪРВИЯ
ПЕРИОД НА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТА
Невена – член на Комитета по връзки с обществеността
17:20 – 17:50 ДОКЛАД ЗА САЙТА НА АНОНИМНИ АЛКОХОЛИЦИ
Въпроси от страна на участниците в Конференцията
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Диана – член на Комитета по връзки с обществеността
17:50 – 18:30 ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ЛИТЕРАТУРА
Въпроси от страна на участниците в Конференцията
Сирма – председател на Комитета по литература
18:30 – 20:00 ВЕЧЕРЯ
20:00 – 21:00 НАЧАЛО НА РАБОТНИТЕ КОМИСИИ Включва посрещане, въвеждане в
работата
КОМИСИЯ 1 Конферентна зала
КОМИСИЯ 2 Залата до ресторанта
27 МАЙ 2017 СЪБОТА
07:30 – 08:30 СБИРКА СЪС СПОДЕЛЯНЕ
Конферентна зала
8:00 ЗАКУСКА
09:00 – 12:00 РАБОТА ПО КОМИСИИ
КОМИСИЯ 1
Конферентна зала
КОМИСИЯ 2
Залата до ресторанта
12:00 – 14:00 ПОЧИВКА
___________________________________________________________________________
14:00 – 16:00 РАБОТАТА ПО КОМИСИИ ПРОДЪЛЖАВА
КОМИСИЯ 1
Конферентна зала
КОМИСИЯ 2
Залата до ресторанта
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ НА
СЕКРЕТАРСКИЯ СЪСТАВ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 17:00 ЧАСА.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С НОМИНАЦИИТЕ ЗА: ДАТА, МЯСТО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СЛЕДВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ;
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕЛЕГАТ И РЕДАКТОР НА ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ – НА
СЕКРЕТАРСКИЯ СЪСТАВ, НЕ ПО-КЪСНО ОТ 18:00 ЧАСА.
18:00 – 19:00 ВЕЧЕРЯ
19:00 – 21:00 ДОКЛАДИ НА КОМИТЕТИ
19:00 – 19:40 ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ФИНАНСИ

Конферентна зала

Въпроси от страна на участниците в Конференцията
Радо - председател на Комитета по финанси
19:40 – 20:20 ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО РАБОТА СЪС ЗАТВОРИТЕ
Въпроси от страна на участниците в Конференцията
Милен – член на Комитета по работа със затворите
20:20 – 21:00 ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Въпроси от страна на участниците в Конференцията
Илиана – председател на Комитета по организиране на събития и Конференция
21:30 РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ И
НОМИНАЦИИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕТО ИМ
28 МАЙ 2017 НЕДЕЛЯ
07:30 – 08:30 СБИРКА СЪС СПОДЕЛЯНЕ

Конферентна зала

8:00 ЗАКУСКА
09:00 – 11:00 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ НА РАБОТНИТЕ КОМИСИИ
ГЛАСУВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Конферентна зала
КОМИСИЯ 1
КОМИСИЯ 2
11:45 - 13:00 ГЛАСУВАНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ
Конферентна зала
ИЗБИРАНЕ ДА ДАТА, МЯСТО НА СЛЕДВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СЛЕДВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЗБИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕЛЕГАТ
ИЗБИРАНЕ НА РЕДАКТОР НА ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ НА АА
13:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
______________________________________________________________________________
Бончо обърна внимание на изборите, които предстои да се направят:
Избор на място и дата за следващата Конференция
Избор на председател и секретар на следващата Конференция
Избор на Международен Делегат
Избор на Редактор на печатното издание на АА
Напомни, че всички номинации трябва да се прeдадат до 17 ч в събота, 27.05. и помоли
Диана да направи някои разяснения за избора на Международния делегат.
Диди прочете поканите, получени на мейла на АА България за участие в EСС и Полската
Конференция, както и препoръката за участие в EСС. EСС за 2017 г ще се проведе на 1315.10.2017 г. в гр. Йорк, Великобритания. Това е 19-та поред такава среща. Формулярът с
данни на делегата трябва да се попълни и изпрати до 31.05.2017 г. Цената на престоя на
един делегат, без транспортните разходи, е 256 паунда за целия работен уикенд. Предлага
се финансова подкрепа, включително и пълна.Втората покана е за делегат на Полската
Конференция, 46 – 10-12.11, до Варшава.Тема на Конференцията в Полша е „Службата израз на благодарност.“ Поканени са двама представители от България. В рамките на
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Конференцията се планира организиране на няколко сбирки, в които представители на
Централна и Източна Европа да се срещнат помежду си и да обменят опит, сила и
надежда, за изграждане на ефективна структура за служене, това как да се публикува
литература, като се отчетат всички правни и практични фактори, да се насърчат страните,
които не са посещавали ЕСС, да го направят. Подчертава се, че целта на тези срещи не е
да се измести ЕСС, а да се споделя опит за това как по-ефективно да се носи посланието
до страдащия алкохолик. Организаторите молят да им се изпратят предложения за теми,
които искаме да се обсъдят,опит, който искаме да споделим или опит, който искаме да
получим. Срокът за регистрация е 30.09. Препоръки за делегат на ЕСС: Желателно е всяка
страна да изпрати поне двама делегати,единият o които просто да присъства, а не като
представител. Предполага се, че страна, която изпраща делегат за първи път изпраща
един, за да започне принципа на ротация. Делегатите могат да са двама алкохолици или
един алкохолик и един неалкохолик, член на борда на попечителите. Желателно при
избора на делегати е да има избрани заместници, ако делегатът не може да присъства.
Предполага се, че делегатите отчитат сведения обратно на държавите , които ги изпращат,
това се насърчава .Препоръчва се делегат да е някой от бюрото по служене или някой от
комисията по литература. Препоръчва се участникът да се спонсорира чрез структурата в
собствената си страна, но се предлага финансова помощ, като всеки случай се разглежда
индивидуално.
Въпроси няма, Бончо продължава с изчитане на дневния ред.
Въпрос от Сирма, секретар: Как ще става даването на номинациите и кой има право да
номинира?
Илиана разяснява, че номинациите се дават на един от секретарите: Сирма, Иво, Миро или
Спаска до 17 ч. на съботния ден само от представителите на групите или попечителите.
Номинациите се предават неанонимно. Всеки номиниран има 3 минути , за да се
представи след което гласуването е анонимно. Гласуват само хората с право на гласпредставители на групи и попечители.
Въпрос от Ирена за разяснение по работата на Комисиите.
Елица отговаря, че въпросите за обсъждане от Комисиите са в папките с програмата,
получена от всеки от участниците. Комисиите избират водещ и секретар при първото си
събиране и решават как да структурират работата си.
Бончо : Има ли желаещи да водят сбирките за възстановяване в 7:00?
Веси се предлага за сбирката в събота, а Невена – за тази в неделя.
На финала, Бончо поставя въпроса за финансиране на Конференцията и предлага всяка
участваща група да влиза с встъпителна такса, от например 50 лв, за всяка следваща
Конференция. Ирена добавя към предложението за настоящата Конференция да се
постави шапка за дарения.
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Павел уточнява, че дори да се приеме, таксата от 50 лв е по желание на групата и както
всяко решение на Конференцията има препоръчителен, а не задължителен характер за
групите. Предложението се приема единодушно.
Някой поставя въпроса за бюджета на Конференцията. Елица пояснява, че няма гласуван
такъв, но както за всяко организирано събитие, за това също ще бъде съставен и
представен подробен отчет.
Първата част от общите заседания на Конференцията се закрива.
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ОТЧЕТ НА КХНС
ПАВЕЛ П. ВАРНА.
Първи по програма беше отчета на КХНС, с председател Павел П. Павел благодари на
всички , които през годините са се включвали в работата, довела до това да имаме проект
за Наръчник по служене и Харта на конференцията – Роси, Диди, Лъчо, Илона, Сирма.
Павел уточни, че в изготвените Харта и Наръчник е ползван опит и подобни документи на
САЩ, Ирландия, Словакия, Русия, като текстът е адаптиран към нашата реалност.
Основната ни цел като общество е да предаваме посланието на алкохолиците, които все
още страдат и идеята е това, което правим да ни облекчи в тази дейност. Третият ни завет
в АА е служенето, а лично за мен служенето е това, което ме спаси. Искам да внеса някои
уточнения по въпроси, възникнали на последната среща в гр. Дряново.
Защо Харта, а не Устав?
Харта: название на документ – споразумение с особена обществена значимост;
Устав: сбор от правила за устройство на дейността на дадена организация.
В нашия случай,важна и значима за нашето общество се явява Конференцията,
същевременно ние в АА не работим с правила и устройство в общоприетия смисъл и по
тези причини решихме да използваме думата Харта.
Защо комисия, а не комитет?
Комитет: изборен орган за ръководене на дадена дейност
Комисия: група от лица назначени или избрани с определена задача
Както знаем, в АА нямаме ръководни органи, за това избрахме да използваме думата
комисия. Целта на служещите е да си свършат задачите, не да ръководят.
Защо включихме региони?
Както знаем, най-отгоре в структурите на АА са групите. Те са независими и освен за
неща, касаещи АА като цяло, могат да се съобразят или не с препоръките на
Конференцията. Решенията на Конференцията са препоръчителни за групите и
задължителни за хората, участващи в структурата на Съвета за общо служене. Базирайки
се на световния опит и структурата на АА в света – групи, интергрупи, региони и най-долу
- Съвета по общо служене, регионите бяха включени като насока или цел, към която да се
движим, като следващ етап в нашето развитие; цел, която ще се реализира тогава когато
сме готови. В региони ще се включат групите, които имат желание за това и когато имат
желание. Защо беше все пак важно да се включат регионите?
Приоритетно служенето се извършва по региони, а не на национално равнище;
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Най-добре се знаят проблемите по-региони, за това е хубаво приоритетно да се
изгражда единството ни по места;
Проблемите на всеки регион могат да се окажат специфични за региона и
решенията са в компетенцията най-вече на групите от съответното място;
Парите от шапката се разпределят основно за нуждите на групата, после на
региона, след това национално и международно ниво;
Така по-лесно се обслужват финансовите нужди в региона;
По-лесно се спазва ротацията. Има групи с малко членове и дори с един член, така
те остават не представени и се нарушават принципите;
Финансирането е по-лесно. Преди малко говорихме за членове на АА, които нямат
средства да служат. Ако групата има финансови затруднения, лишаваме тези хора
от възможност да участват. Трябва да дадем възможност всеки да е равнопоставен
в служенето;
Ще се затрудни избора на попечители. Чрез регионалния принцип може да се
избере най-подходящия кандидат.
Ще се избегнат дублирани функции както е сега – един човек отговаря за няколко
неща;
Избягва се голям град с повече групи да влияе на решенията на Конференцията.
Всеки регион ще е равно поставен, независимо от броя на групите и членовете в
него.
Важен принцип е, че тази Харта поставя насоки, принципи и правила на Конференцията.
Без нея не можем да продължим напред и да изградим структури. В нея е събран опита на
много членове на АА от целия свят, за да може всеки от нас да е максимално информиран,
полезен на себе си, групата и АА като цяло. Наръчникът е предназначен да служи на
членовете на АА в България като ръководство за служене в полза на братството.
Без да утвърдим Харта, не можем да продължим работата по Наръчника по служене. От
тази Конференция ще зависи в каква посока ще поемем оттук нататък. Има нещо, което
видях и искам да призова и да помоля:
Някога, в началото когато попаднах на първата си Конференция, аз си мислех, че тези
хора там едва ли не колят, бесят и решават съдбата на АА. Всъщност те изразяват
колективното/ групово съзнание. Те служат. Тяхната воля спомага да се реши какво
трябва да изпълнят хората, които ще служат през цялата година. Най-важна остава групата
и нейното решение е последно и окончателно.
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ОТЧЕТ ЗА САЙТА НА АА
ДИАНА, ВАРНА

Здравейте приятели,
Предвид препоръките от работна среща в Дряново ви информирам за някой извършени
дела в сайта на АА в България, както и относно информацията за Анонимни алкохолици в
Интернет.
Преди това малко история.
Сайта http://www.аа-bg.info, се роди преди 7 години. Той възникна напълно естествено
поради липсата на такъв. Също в резултат на невъзможност да се продължи поддръжката
на стара страница в hit. bg и дир. бг. От тогава до сега, е посетен от 140 641 души.
Надяваме се, да е бил полезен на много от тях и това да продължи в бъдеще (още
интересна информация, би могла да бъде видяна от всеки в статистиката му: http://aabg.ucoz.com/panel/?a=ustat;u=aa-bg;d=d;z=t ).
Нататък ще се конкретизирам в дейността през последните две години, както са помолили
организаторите на конференцията.
През 2014г., след решения на работни сбирки в Дряново, в поддръжката на сайта се
включи Милена Христова ( не алкохолик), която помага и в поддържането на сайта на АА
в Стара Загора. През 2015, 2016, 2017 г., сме и заплащали за положения труд по 50лв. (за
година), с общи пари от касата на АА в България. По същия начин (след решения на
работни сбирки), сме заплащали домейна на сайта, като сумата за 2015г., е била $13.17, а
за 2016 - €16,98 . В момента той е платен до 17. 11. 2017 г.
След учредяването на сдружение с нестопанска цел „АА България“, през март 2016г.,
домейна на: http://www.aa-bg.info/ , бе прехвърлен и е собственост на :
Сдружение с нестопанска цел
„АА България” ЕИК: 176897233
Седалище: гр. Стара Загора п.к. 6000
ул. "Захари Kняжевски" № 71, офис 1
МОЛ Радослав Трайков:
http://www.alpobg.com/bg/whois_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%
D0%B0%D1%82.
След решение на октомврийска работна сбирка в Дряново през 2016г., за да избегнем
излизаща реклама, бе предложено и прието да заплатим и хоста на сайта. Гласуваната
цена бе 5,99$ на месец, съответно - 71,88$ за година. През декември 2016г., хоста е
заплатен за месец , а през февруари 2017г., е заплатен за година напред с 30% отстъпка от
гласуваната сума. Заплатената сума е 57,50$. По курс на долара за деня е 57 USD =
103.79 BGN.
Така сайта на АА стана свободен от реклами, има мобилна версия PDA и още 2GB място
повече за съхранение на файлове. Получихме също техническа поддръжка от системата и
Auto Backup веднъж на две седмици. Това помага да ни намират по-лесно страдащите.
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Също да спазим традициите си за самоиздръжка и не присъединяване в Интернет.
Благодаря ви за гласуваното доверие и пари! Всички ордери за плащания са на имейла на
Радо.
Продължавам с още малко техническа информация.
Контакт формата на сайта е свързана с e- mail - a на сдружението : aabulgaria@abv.bg
http://www.aa-bg.info/index/contact/0-3
При попълване на полетата, хората имат възможност за директен електронен контакт с
Анонимни алкохолици в България. Имейла се обслужва от няколко човека и се отговаря
на запитванията и на молбите за помощ.
Информацията за групите в сайта е възможно най-актуална. Там тя е на
български: http://www.aa-bg.info/index/grupi_na_aa_v_bulgaria/0-6и
на
английски.: http://www.aa-bg.info/index/aa_meetings_in_bulgaria/0-37
Стремежа е да се поддържа винаги такава, за да ни намират лесно. Тази актуална
информация е разпространена в още няколко форума и сайтове в Интернет в това число
във форума за алкохолно зависими в Дир. бг, както и в форумите на всички градове в
които има групи на АА.. Благодарим за съдействието на всички!
Чрез секцията : “наши приятели“,http://www.aa-bg.info е свързан с :
1. Анонимни Алкохолици в европейския регион: https://alcoholics-anonymous.eu/
2. Сайтовете на Анонимни Алкохолици в целия свят: https://alcoholics-anonymous.eu/aageneral-service-office-websites-worldwide/
3. Международния журнал на АА Грейпвайн: http://www.aagrapevine.org/gvr
4. Сайта на GSO в САЩ : http://www.aa.org/
Друга дейност е Интернет, е създаването на листинги с информация за групите, която да
излиза в Google Maps и Google+. Това също помага за по-лесното намиране на групите на
Анонимни алкохолици. Попълнена е информация за всяка отделна група на АА в
България. Процедурата за възникване на такъв листинг включва получаване на пощенска
картичка от Google, на съответния пощенски адрес, където се намира групата на АА. В
плика има код, съдържащ цифри и букви. За сега такива кодове са ни изпратили и
съответно имат листинги, излизат в Google Maps и имат профили в Google+, групите:
София – група „Приятели“
Варна –група „Надежда“
Стара Загора – група „Пробуждане“
Велико Търново – група „АА във Велико Търново“
Добрич – група „Нова Свобода“
Казанлък – група “Светъл лъч“
Сливен – група „Феникс“
Молим всички останали групи , при получаване на плик от Google и разбира се, ако
групата желае, да се свържете с нас и да изпратите кода. Това ще потвърди, че адреса е
валиден.
Още нещо, което правим в момента, е превода на брошура „ A.A.® Guidelines Internet“,
която споделя опит, сила и надежда от 2013г., когато на 63-тата Конференция за Общо
Служене на АА е потвърдила, че „ Интернет, социални медии и всички форми на
публични комуникации, са косвено заложени в последното изречение на кратката форма
на Единадесета Традиция, което гласи: „ …на ниво преса, радио и кино.“
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Молим първата ни Конференция, за препоръки и насоки, както да ни гласува доверие за да
продължим работата си.
Молим финансовия комитет, да вземе предвид годишните разходи за обслужване на сайта
средно изчислени на 185лв. при съставяне и гласуване на разходен бюджет.
С любов,
Диди
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ОТЧЕТ НА ПР КОМИСИЯТА,
ВЕСИ, СОФИЯ
Веси започна с благодарности към Албена и всички, които са работили в тази комисия
преди тя да я поеме; „90% от работата не е моя“, каза тя.

Октомври 2015 – Окотмври 2016
- Брошури
1. Покана-брошура за открита информационна сбирка на АА пред обществеността,
изготвена от братството в Стара Загора, бе превърната в темплейт и разпространена
със съответните координати на групите и лицата за контакт в градовете София,
Плевен, Велико Търново, Пловдив, Карлово, Сопот, Враца, Монтана. Тези поканиброшури бяха раздадени на представители на медиите, социални работници,
медицински лица, психолози, психиатри и служители на пробационни служби и
центрове за превенция към общините.
2. Флайер с телефоните и адресите на всички групи на АА в България издаде група
„Заедно можем”. Флайерът беше качен във групата „Единство и служене” във
Фейсбук , за да могат всички желаещи да си го разпечатат и разпространяват. В
момента тече нова редакция на този флайер, отново публикувана във ФБ.
- Печатни медии
1. През януари във вестник „24 часа” бе публикуван съботен очерк, посветен на
проблема алкохолизъм и възстановяването н Анонимни алкохолици. Обем – 6
вестникарски страници плюс всички координати на групите в България.
2. Група „Приятели” продължава издаването на вестник „Гроздов сок” всеки месец с
тримесечно прекъсване през летните месеци. Вестникът съдържа списък с групите
на АА в България и техните координати. Разпространява се предимно по сбирките
в отделните градове, в болничните заведения, където се провеждат сбирки –
Раднево, Суходол и „Св. Наум” – София, и в местата за лишаване от свобода,
където ходят да служат наши братя – Стара Загора, София, Плевен и Бургас.
Благодарност на Траян и Валери.
-

Сайтове
1. Сайтът на „Списание Осем” – поне 7-8 публикации, посветени на проблемите,
свързани с алкохолизма и възстановяването в Анонимни алкохолици, като
някои от материалите са направо взети от Голямата книга „Още за
алкохолизма” и „Семейството след това”, плюс една статия на Бил Уилсън –
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„Страх”, публикувана със съвсем малки съкращения. Публикувани са и два
материала за съзависимостта, както и списък с групите на Ал-Анон в България.
2. В регионалните онлайн издания статии за Анонимни алкохолици и справянето
на тази общност с алкохолния проблем излязоха след открити информационни
сбирки във Велико Търново, Враца, Монтана, Пловдив и Хасково – общо 11
публикации. В някои от регионалните сайтове – Пловдив и Монтана,
публикациите бяха придружени с видеоматериал от откритите сбирки.
Радио
По молба на варненската група на АА Комитетът по ПР, изготви информационен
материал за журналистите от Радио Варна, който да ги ограмоти за материята с цел
да се върви към създаване на поредица от предавания, посветени на алкохолната
зависимост и възстановяването в Анонимни алкохолици. На 31 октомври в ефира
на радио Варна ще се излъчи първият материал от поредицата.
Телевизия
Репортажи за Анонимни алкохолици бяха излъчени в сутрешните блокове на
локалната телевизия в Стара Загора и националната телевизия OnAir. Репортерката
от OnAirе изявила готовност да продължи да подготвя материали по темата,
включително и да заснеме документален филм за историята на АА в България.
Работодатели
Среща с мениджърите на „Ротопринт” по молба на директора Христо Стайков.
Запознаха се с болестта алкохолизъм и начините за възстановяване в Анонимни
алкохолици. Прочетоха главата „Към работодателите” от ГК и обсъдиха как биха
могли да бъдат полезни на трима свои работници, покосени от заболяването. На
тримата работници е било предложено да посещават сбирки на АА. Само единият
от тях го направи. Мениджърите на „Ротопринт” обещаха да съдействат за
информационна лекция пред работодателски организации, в които членуват, в
бъдеще, ще мислят и за среща с работници от предприятието, на която да им бъде
разказано за алкохолизма и начините за възстановяване.
Сайтове на АА и присъствие в социалните мрежи
За сайтовете на АА в - Интернет-пространството – Дидка
Вътрешнокорпоритевен ПР – трябва да се изрази благодарност за служенето на
Тони и Ники Лачков, които блестящо администрират закритата група на АА във
Фейсбук. Всекидневното публикуване на мислите за деня и медитациите,
поздравленията за рождени дни на членове на АА, координация на събития и
оказване на подкрепа на хора пред пробив онлайн, както и създаването в табличен
вид на информация за групите и работа по стъпките – файловете с тази безценна
информация се складират в папка Файлове на групата „Единство и служене” във
Фейсбук. Цялата тази дейност по съдържанието на публикациите в закритата група
в социалната медия повдига духа в братството, създава благоприятна атмосфера за
споделяне и общуване, което е важна част от възстановяването.
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- Пропуски
1. Не бяха отбелязани с пресрилийзи Конвенцията, Рождения ден на АА, автопохода.
2. Все още не е направен архив с всички публикации и излъчвания на материали за
АА в българското медийно пространство.
- Други
1. Изготви се концепция за поредица от предавания за АА в Радио Варна.
2. Изготвиха се печатните материали за „Есен в София” 2017.

Октомври 2016 – Април 2017
1. Изготвена бе ПР Стратегия на АА България с цел:
Единна Комуникационна политика на АА;
Адекватна подготовка в дадени ситуации и събития;
Подобряване и улесняване на Вътрешната комуникация на АА;
Подобряване и улесняване на Външната комуникация на АА;
По-добра ефективност в предаване на Посланията на АА;
Намаляване и свеждане до минимум на негативни нагласи към АА;
Провокира и поражда нови идеи за развитие.
2. Изготвен бе Пресрилийз до медиите по случай 27–мия рожден ден на АА България.
Събитието бе отразено в над 60 печатни, интернет и ТВ медии /в-к „24 часа”,
„Труд”, „Дневник”, както и регионални медии в Благоевград, Пловдив, Бургас и др.
Алкохолик от АА участва в предаването на Милен Цветков по Нова Телевизия.
Други двама дадоха интервю за сутрешния блок на Нова Телевизия. Беше дадено
интервю и за здравния сайт Clinica.bg.
3. Изготвено бе писмо с молба да бъдем полезни и изпращане на допълнителни
материали, свързани с АА, до Директора на Женския затвор в Сливен.
4. Установен бе контакт с професор Камен Канев, Началник на Клиника „Спешна
токсикология” във Военно-Медицинска Академия - София. Предоставени брошури
и информация за сбирките на АА България, които да бъдат раздавани на лежащо
болните и техните близки.
5. Изготвена и разпространена по институциите бе покана за честването на 27-та
годишнина на АА в България, домакин на събитието бе група „Приятели”,
присъстваха лекари, психиатри и научни изследователи по проблемите на
зависимостите.
6. Продължиха публикациите от литературата на АА в списание 8 с отпратка към
Голямата книга, 12х12 и статиите на бил.У.
7. Среща на тема какво е АА с работодатели в Детска градина в София, където
мениджърският екип има проблем с жена от персонала, проведена е презентация на
АА.
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Докладът завърши с последното и най-актуално – предстоящото излъчване на предаването
„Малки истории“ по БНТ, с участието на членове на АА. Предаването се излъчи в събота
в ранния следобед, по време на Конференцията.
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ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ
ПЪРВИЯ ПЕРИОД ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ
НЕВЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
На срещата в Дряново през януари 2015 г се обособиха така необходимите комитети по
служене в АА, които явно бяха необходими за да се даде по-ясна и структурирана насока
на нашата дейност. Сега си давам сметка, че нито един от комитетите не е бил и не би
могъл да бъде самостоятелно действащ, а е неразривно свързан с дейността на другите
комитети.
Когато това мероприятие бе стартирано грижата за служене в Комитета за връзки с
институциите поехме Аз-Невена и Тодор. На 19.02.2015 г. обявихме и в затворената група
във ФБ покана за други събратя и сестри да служат в този комитет. Желание прояви
Стефан.
По-късно започнахме да правим опити за възобновяване на разрешените посещения на
представители от АА в Държавната психиатрична болница в кв. Суходол край София.
Стефан и аз посетихме Доц. Соня Тотева – завеждащ на тази болница. Тя ни прие
изключително радушно и даде неопределено по време съгласие. След известно време аз и
Илия направихме и директно посещение на самата болница, където се срещнахме с Д-р
Николов –главен лекуващ лекар там. По-късно заедно с Радо и Илия посетихме още
няколко пъти болницата, докато получихме официално разрешение да стартира
провеждането на редовни сбирки на АА с алкохолици ,лекуващи се там.
По времето на тези събития по инициатива на Ицо от АА Пловдив ,организирахме
посещения и присъствие на желаещи алкохолици от всички групи на сбирката на АА в
Психиатричната болница в Пловдив. За момента нямам данни дали продължава да тече
мероприятието.
През ноември 2015г. на поредната работна сбирка в Дряново Комитетът за връзки с
институциите сля дейността си с Комитета за връзки с обществеността.
Преди това събитие по лични причини аз се преместих да живея на територията на
Великотърновски район и с помощта на приятелите от АА Варна - Илиана, Геновева и
Наско организирахме откриването на група на АА във Велико Търново. На откриването
присъстваха освен представители от всички групи в България и представители на много
местни институции, както и мултимедийното представяне на Д-р Добринов, което направи
много силно впечатление на присъстващите.
По стечение на личния ми житейски път в близост до гр. Велико Търново , всичките ми
действия по служене бяха осъществявани там и не смятам, че това са действия като
представител на Комитета връзки с институциите, макар че те бяха точно действия с цел
популяризиране дейността на АА.
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Точно поради тази причина изказвам голямата си радост от реализирането на Първа
Конференция на АА България, която със сигурност ще спомогне за по-добра координация
в служенето за предаване на посланието, което е единствената цел на движението на АА.
Невена - алкохолик
ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ЛИТЕРАТУРА
СИРМА, СОФИЯ
Огромно удоволствие беше да служа в литературния комитет през тези две години, за
което ви благодаря от сърце!
На срещата в Дряново през януари 2015 г., на комитета по литература бяха поставени две
задачи:
- Да поднови кореспонденция със Световен офис във връзка с лицензирането и печата на
литература на АА в България;
- Да подготви редакция на превода на Голямата книга;
По-късно, при различните срещи в периода 2015 – 2017 г, се поставиха и други
допълнителни задачи, като превод на Наръчника по служене на САЩ, Хартата на
Конференцията на САЩ и 12-те Концепции в разгърнатата им форма, като подкрепа на
работата на комитета, който изготвя Наръчник по служене и Харта на Българската
Конференция. Преводните материали са предоставени на комитета. Благодарности на
Илона от група „Само за днес“, както и на Диана и Лъчо от Варна.
Първоначалната кореспонденция със Световния офис беше под формата на въпроси, на
които отговаряхме. В тях се изясняваше имаме ли Централен Офис, има ли единство
между групите, колко са групите и т.н. В документацията по лицензирането на
литературата е записано, че в държава, която има Борд по служене и Централен офис,
AAWorldService ще даде права за отпечатване на литературата на АА на въпросния борд.
Единственото, което се изисква, е да бъде одобрен превода –дали отговаря на оригинала и
дали запазва посланието на АА, което се съдържа в него.
Откъс от кореспонденцията:
“In order for us to make some informed decisions about assistance with purchasing A.A.
literature and other literature assistance, will you please share some additional information
about the structure of A.A. in your country? How many groups are there in Bulgaria? Is there
unity among the groups? Do all of the groups in the country participate in the Conference
structure? How does the central committee that you are a part of operate? Is there a central
office? What is the financial situation of your groups and your Conference? What is the need for
literature from the groups? How has distribution of literature been handled so far? How much
literature has been made available in Bulgaria? Any other information that might be useful…..
За да вземем информирано решение относно помощ по закупуване на АА литература ,
моля да споделите малко повече информация за структурата на АА във вашата страна?
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Колко са групите? Има ли единство между тях? Всички ли участват в структурата на
Конференцията? Как работи комисията, на която ти си член? Има ли централен офис?
Какво е финансовото положение на групите и на Конференцията? Колко литература
потребяват групите?
На тези въпроси се постарахме да отговорим максимално изчерпателно, предложиха ни
да изпратят безплатна литература, от което предложение не се възползвахме, тъй като
доставката щеше да отнеме 60 дни. В САЩ разполагат с наличност от 12/12, Голямата
книга и брошурата „Това е АА“.
Превод и печат Голяма книга
За превода на Голямата книга се състави специална работна група, която обсъди главата
„Мнението на лекаря“ и се обедини върху промените в превода на тази глава. По това
време се взе решение да бъде направен печат на Голямата книга в настоящия и вид, тъй
като вече имаше необходимост от бройки за групите. Цената, на която се взе решение да
се продава книгата е 10 лв, с определени суми, която да остават в касата на ЦО и на самата
група.
Междувременно, от група „Приятели“ направиха редакция на брошурата „Това е АА“ и
тази брошура също бе изпратена за преглед на превода и одобрение.
В момента има три издания, които са в листата на чакащите, но все още нямаме конкретна
информация дали се работи по тях: Изданията са : - Брошурата „Това е АА“ - Голямата
книга - 12/12 Отпечатване на 12/12 Проведохме конкурс в края на 2016 г. за най-добра
оферта и резултатите са представени по-долу в таблица. Имаме готовност да отпечатаме
книгата, на този етап без да е минала нова проверка на превода ( Живот в трезвост,
Голямата книга и 12/12 вече са одобрявани като текст и превод веднъж.). Можем да
актуализираме офертите при необходимост. Имаме и мостри, за да изберем найподходящата комбинация цена - качество. Чакаме да свършат наличните в група Приятели
бройки от 12/12.
Други преводи: Диана от Варна – брошурата за GSR и тази за интернет анонимността;
От пролетта на 2016 г., Комисията по литература е отворена като позиция за служене, но
поради липса на желаещи останах да изпълнявам тази функция до Конференцията. В
различни етапи от работата по литературата се включиха: Радо, Албена, Яна,Роси, Илона,
Милен, Боби от НА, Боби от АА, Ники, Диди от Варна, Стефан, Валери. Благодаря!
Пожелавам на всички чудесна среща тук в Стара Загора и дано Бог е с нас!
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Таблица оферти за печат на 12/12:

Допълнение към отчета на Комисията за АА литература

След предаване на отчета на Комисията пристигна мейл от офиса в САЩ за одобрение на
превода на „Живот в трезвеност“ и лицензиране на печата в България. Предлагаме на
вашето внимание коментарите на проверяващите.
The reviewer feels that the translator uses a combination of words which are not very common in
the Bulgarian language. However, in these instances the reader is usually able to appreciate the
idea in context. In general, the text preserves the meaning of the English text. There are some
omissions (not translated words) but these are not essential for the overall meaning of the
sentence. The reviewer only found a few grammar mistakes (verb tense, words ordering), one
spelling and several punctuation errors Please see the attached markup for reference.
Впечатлението на проверяващия е, че преводачът използва комбинации от думи, които не
са много популярни в българския език. В тези случаи обаче , читателят обикновено може
да разбере идеята в контекста. Като цяло, текстът запазва значението на английския
вариант. Има някои пропуснати думи, но те не са съществени за цялостното значение на
изреченията. Открихме няколко граматически грешки, една правописна и няколко
пунктуационни грешки.
Моля вижте прикачения файл за справка: Please may we ask you to clarify for us if you plan
to print this title locally? If so, we will need to know your quantity and printer’s name and
address, so we may prepare the necessary “Authorization to Print” document.
Предстои да изберем и потвърдим печатница, за да изпратим контакта до офиса в САЩ
Забележка: По време на самата Конференция, пристигнаха мейли за одобрение на
преводите на всички три подадени за печат издания – 2 книги и една брошура.
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ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ
РАДО, СОФИЯ

Здравейте приятели,
Не сте виждали усмихнат счетоводител, нали? Аз не съм счетоводител, но нямам
намерение да излизам от клишето. Финансовото положение на сдружението не е розово,
да не кажа, че е плачевно.
Много се говори за традициите на нашето общество, но малко се прави за тяхното
прилагане. Ако си сложа ръка на сърцето, мога да кажа, че в моята домашна група за 4
години четири пъти започваме тяхното разглеждане и стигаме до някъде, обикновено, до
4-та 5-та и до там. А е важно да ги разглеждаме на сбирките ни. Традициите за групата са
онова, което е програмата за всеки от нас. Макар и незадължителни те са нашия устав. Ще
кажете, какво общо има това с плачевното финансово положение на сдружението АА
България. Там в 7-ма традиция се споменава, че се самоиздържаме, не правим реклама,
нито кампания за набиране на средства, не приемаме дарения освен от наши членове. Ние
твърдим, в първа, че сме едно цяло, един организъм, че се грижим за всяка част от цялото,
като за себе си, че и повече, а се сещаме за издръжката на централната структура, АА
България, от дъжд на вятър, чат пат, като ни подсетят и натиснат, или като ни хване срам.
Ей, да бе, вярно, трябваше да внесем некой лев там…
Не става въпрос за големи суми, а за регулярност, повторяемост и предвидимост. Е на
такава регулярност групата се учи от традициите. Както нас 12-стъпковата програма ни
възпитава и учи на ред и регулярност. За да може чрез тези средства отделяни по 7-ма
традиция АА България също да действа регулярно, а не от дъжд на вятър.
В София групите били станали 8, а общо в България 30. Не зная дали е така. Аз съм със
счетоводно мислене и според банковата сметка са 11 или 12.
По 7-ма традиция към 22.05.17 са постъпвали следните средства общо /подредбата е
случайна/:
1. Варна, група Трезвост
2. Варна, група Надежда
3. Добрич, Нова свобода
4. Плевен
5. Ст. Загора, Пробуждане
6. Ст. Загора, Нов път
7. Сливен
8. София, Приятели /църква/
9. София, Нов живот/Лозенец/
10. София, Има изход/Пиротска/
11. София, Само за днес /на пазара/

346 лв.
190 лв.
444 лв.
170 лв.
205 лв.
80 лв.
120 лв.
690 лв.
330 лв.
280 лв.
110 лв.

Отделно са получени от предплатени средства за тираж и закупуване на ГК , от семинари,
конференции и дарения от групите /на практика пак от същите групи/
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От Варна са получени общо

3208 лв.

От Добрич

150 лв.

От Ямбол

50 лв.

От Плевен

120 лв.

От Стара Загора

1405 лв.

От Гоце Делчев

30 лв.

От София, Приятели /църква/

800 лв.

От София, Нов живот/Лозенец/

348 лв.

От София, Има изход/Пиротска/

150 лв.

От София, Само за днес /на пазара/

40 лв.

Не на последно място по значение са личните средства които 6 /шест/ събратя и сестри
отделят и внасят за общото дело. Двама от тях правят това регулярно и са внесли общо за
тези две години над 1000 лева. Благодаря от все сърце. Аз самия ще опитам да взема
пример от тях.
В тази връзка най-отдолу е банковата сметка по която всеки член на АА може да дари
средства в АА България. Благодаря на тези братя и сестри които го направят.
Основни разходи през тези две години са издаването на ГК, тираж 1000 бр., 3200 лв.,
Покриване на част от три пътувания за конференции в Полша, общо 600 лв. Организиране
от София и Стара Загора и провеждане на сбирките в затвора в Плевен, до момента 29
пъти, общо 1450 лв. Има и допълнителни канцеларски и административни разходи, като
например плащане на хостинг и домейн на сайта, оптимизация на същия, счетоводно
обслужване и др. подобни, общо около 1100 лв.. Към 22.05.17 в касата на дружеството има
2500 лева, като тенденцията е към намаляване, защото все още не знаем разходите за
настоящата първа Конференция.
Като извод можем да направим, че липсват достатъчно регулярни постъпления, поради
което тенденцията е пари да се отделят само за носене на посланието и печатане на
литература и брошури. Препоръчваме да не се отделят средства за пътуване в чужбина на
наши делегати, а да се търси възможност за по-евтин транспорт, полети с прекачване,
пътуване с автомобил, а когато приемащата страна не поема разходи, съответната покана
да бъде любезно отклонявана поради липса на средства от наша страна, ако няма желаещи
членове на АА сами да поемат пътуването и престоя си.
Препоръчваме за организирането на крупни мероприятия, като тази конференция и др.
подобни важни мероприятия, да се набират отделно средства от всяка група изпращаща
делегати.
Препоръчваме групите от заделените средства за литература да изкупят оставащия тираж
на ГК, около 450 броя, за да се осигурят средства в АА България за отпечатване на
Жълтата книжка Живот в трезвост и 12/12 за която също, всеки момент, ще получим
разрешение за печат.
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Моля за прошка онези групи, които са внесли средства, а аз съм пропуснал да упомена.
Съвсем по алкохолишки писах настоящия доклад в нощта преди конференцията.
Благодаря Ви приятели.
Радо Алкохолик
Банкова сметка на Сдружение АА „България” в ПИБ /Моля съобщавайте на гише, че сте
Служители в Сдружението за да не ви взимат такса от 2 лева- това е паролата /:

BG95FINV91501216552919
Моля, ако внасяте средства от името на АА група в Основание да пишете ИМЕТО
НА ГРУПАТА и за какво са средствата.
Например: група Лозенец, 7-ма традиция.

Радо раздаде сметката на всички присъстващи.
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ДОКЛАД ЗА НОСЕНЕТО НА ПОСЛАНИЕТО НА АА /СЛУЖЕНЕТО/ В
ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
МИЛЕН, СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора:
Носенето на посланието на АА в Затворите започна през месец май 2014г., когато
бе проведена първата сбирка на АА в Затвора Стара Загора. Като леко предисловие –
идеята да работим с институциите се зароди на семинар в Дряново насочен към това АА
да се свърже с институциите. Основен спикер и спонсор по това служене бе Джордж от
САЩ.
Група Пробуждане Стара Загора реши да се опита да направи връзка с някои
институции и реши да проведе открита сбирка. Целта беше да се насочим към съда,
където да успеем да станем видими и да ни бъдат изпращани осъдени, които има
вероятност да са алкохолици.
След тази сбирка се породи известен ентусиазъм за служене. Основно тогава
връзката направи доктор Добринов, който ни организира среща през следващите дни с
няколко негови познати психолози. Там се оказа и психолога на Затвора Стара Загора. Тя
много се зарадва, че има АА в Стара Загора и сподели, че е била на семинар в Полша,
където е видяла как АА работи в Затворите. От нея излезе предложението да бъде
основана сбирка на АА в Затвора в Стара Загора. След може би месец се случи и първата
сбирка. Около година сбирките бяха открити, тъй като на тях присъстваше служител на
Затвора Стара Загора. За щастие служителят се оказа много отдадена и заинтересована от
нашата работа.
За тези три години имаме частични успехи. Събрат, който изтърпя наказание
лишаване от свобода и научи за АА в затвора стана съосновател на група на АА в
собствения си град и служи активно.
Шест събратя, които получиха посланието в Затвора скоро след освобождаването
си извършиха престъпления пияни и отново се върнаха да търпят наказания лишаване от
свобода.
Доста от освободените, които все още не са се върнали в затвора, пият и нямат
желание за момента да следват нашият път.
Основен проблем е това, че не се работи по стъпките още в Затвора. Това се дължи
както и на липса на достъп и работещ механизъм за лични срещи – така и на липса на
капацитет от нас – служещите. Има служители в Затвора Стара Загора, които ни
подкрепят и са готов и под някаква форма да осигурят лични срещи, но и ние служещите
явно нямаме капацитета да отделим време. Най-малкото е възможно да се срещаме
индивидуално във формата на лични свиждания. Така или иначе работата по Програмата е
основен елемент във възстановяването и без нея носенето на посланието, без
материализирането на посланието, няма голям резултат.
След около три години работа в Затвора Стара Загора получихме възможност да
стартираме още една група – в Затворническото общежитие, където изтърпяват наказание
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лишаване от свобода при лек режим. Първата сбирка на новата група се проведе на 3-ти
април – понеделник.
При новите законодателни промени в България, голям брой алкохолици попадат в
Затвора преди да са попадали някога на лечение. При второ нарушение – шофиране в
нетрезво състояние – следва ефективно наказание лишаване от свобода. Първото влизане
на тези наши събратя в Затвора е в лекия режим, затова е съществено, че имахме
възможност да основем група и там.
През тези три години се проведоха и няколко открити сбирки. След Конвенцията
на два пъти събратя от Русия минаха през Стара Загора и спикеруваха на открити сбирки в
Затвора. Това се случи през 2015 и 2016 година. Проведоха се още две открити сбирки – с
Брус от Шотландия през 2016г. и друг наш събрат Деклан от Ирландия пак през 2016г.
На два пъти представител на група Пробуждане беше викан да сподели опита си в
Затвора Стара Загора на група, която се организира от психолога в затвора и е насочена
конкретно към лишените от свобода, осъдени за шофиране в нетрезво състояние.
За тези три години само веднъж бе пропусната сбирка на групата в затвора по вина
на служещите членове на АА. Групата има име „Ново начало“. Тя бе наименувана още в
самото начало от самите й членове.
Сбирките на група „Ново начало“ са всеки вторник от 14.00 часа. Влизат до двама
служещи от АА Стара Загора. Имаме членове и от двете групи в Стара Загора –
Пробуждане и Нов път. Редовно служи и член от групата Феникс град Сливен, който
пътува на собствени разноски до Стара Загора. Редът е – списък от десет човека е одобрен
от Началника на Затвора. Периодично подменяме хората в списъка.
Сбирките на групата в лекия режим /същата още няма име/ се провеждат всеки
понеделник от 17.30 часа. Тези сбирки са извън работно време, тъй като изтърпяващите
наказания лишаване от свобода при лек режим през деня са на работа. На 24 април се
включи и член от групата на АА в гр. Хасково. Същият на собствени разноски пътува до
Стара Загора и ще се включи в служенето и на двете групи в Затвора.
Сбирки не се провеждат в празнични дни. Сбирките протичат в различен формат –
дискусионни или проучване на Голямата книга. Самата сбирка е в две части с почивка по
средата. По време на почивката се пие кафе. Група Пробуждане дари кана за вода и
периодично се купуват от касата нес кафе и захар.
Плевен:
За първи път служенето започна чрез откритите сбирки от автопохода след
Конвенцията. Събратя от Русия и България на два пъти участваха в открити сбирки в
Затвора Плевен. На една от тях запознаха служителите на затвора с принципите на АА.
След това използвахме личните връзки на нашият събрат Бисер, който се
познаваше лично с началника на Затвора Плевен. През лятото на 2016г. организирахме
открита сбирка, на която присъстваха трима члена на група Пробуждане Стара Загора и
двама члена на група Възраждане Плевен. Единият от тях беше Бисер, който тогава беше с
напреднало заболяване. Но това не го спря да дойде в Затвора и да сподели своят опит
пред повече от тридесет лишени от свобода и шест надзирателя.
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Групата в Плевенския затвор стартира през есента на 2016г. На тази учредителна
сбирка присъстваха членове от група Пробуждане Стара Загора и две групи от София –
Илийката и Жоро. След тази първа сбирка решихме да поделим усилията си и да
поддържаме редовна ежеседмична сбирка в Затвора Плевен. Сбирката беше наименувана
„Редута“ от нейните членове. Сбирките на групата са всеки петък от 14.00. Редуваме се от
Стара Загора и София. Периодично пътуват членове от група „Слънчев лъч“ Казанлък и
група „Феникс“ Сливен.
Разходите по пътуването се поемат от АА България.
До този момент сме пропуснали само една редовна сбирка по вина на служещите
членове на АА. При големите снеговалежи през зимата нямаше възможност за пътуване,
поради затваряне на пътищата.
Сбирки не се провеждат в празнични дни.
София:
Групата има първа сбирка през месец октомври 2014. Служенето се извършва
предимно от членове на група „Има изход“. Изготвят се предварително пропуски от
администрацията на затвора. Около десет човека имат пропуски, но редовно служат пет.
Досега двама от членовете, които са изтърпявали наказание лишаване от свобода са
започнали да посещават сбирки след освобождаването си от затвора. При единият случай
групата отчита, че е възможна грешка прекалената подкрепа, която му е оказана. И в двата
случая се очаква в скоро време рецидив, който да ги върне в Затвора, защото са
прекратили посещението на сбирки и вероятно са извършили престъпления в пияно
състояние. В момента редовно посещават сбирките около 7-8 човека. Служещите правят
график месец за месец. Самите сбирки протичат основно със зададена тема – дискусионен
тип – агностицизъм, гняв, Бог, страх. Трудно се решават да споделят в друг формат
сбирка. Имаме опит с един от членовете, който започна да работи по стъпките, но скоро
прекрати. На сбирките носим сладки и безалкохолни. В началото не се бяхме сетили.
Имаме желание да започнем да служим в Затворническото общежитие в Казичане, където
търпят наказания на лек режим, но не достигат хората, които искат да служат.

Милен посочи необходимостта от комисия за работа със затворите и даде заявка за своята
готовност да се заеме с тази задача.
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ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И
КОНФЕРЕНЦИЯ НА АНОНИМНИ АЛКОХОЛИЦИ БЪЛГАРИЯ
ИЛИАНА, ВАРНА

Всичко започна през януари 2015 г. и с точност 24 януари 2015 г. в Дряново. Тогава беше
сформиран комитета. На въпроса кой има желание да служи в този комитет Павел О. и аз
уверено вдигнахме ръце. По-късно към комитета се присъединиха и Елица и Наско. При
следващата ни работна среща в Дряново през май 2015г. бяха избрани и председателите на
комитети, както и поставени първите задачи на всеки един от тях. След тази среща
Комитетът по организиране на събития започна да се събира регулярно на скайп срещи,
поне един път месечно, като обсъждахме заедно различни въпроси, свързани с нашата
работа. Понякога в тях се включваха и представители на други комитети, ако въпросът
изискваше съвместни действия и решения. Предложенията, излезли от комитета и
гласувани на срещата в Дряново през май 2015г. бяха следните:
1.Организиране на празнична среща по повод 80г. от създаването на всемирното АА
и учредяване на АА България. Мястото беше Крайморие – Бургас. Трима ентусиасти:
Геви, Павел и аз пътувахме до там предварително, за да се срещнем с Владо от бургаската
група, за да организираме събитието. На тази среща, която се състоя на 12-14 юни 2015г.,
бе учредено и сдружението с нестопанска цел „АА България“ . В това събитие участваха
представители на групи от цялата страна – Плевен, Бургас, Стара Загора, Варна, София общо 35 човека, представители на различни групи. Избрахме председател и заместникпредседател на сдружението – Бончо и Радо. Беше изготвен предварително от Милен и
Стефан С. устав на сдружението. Вписаха се и учредителите – Бисер, Илия, Катя, Пепи,
Дияна и д-р Добринов.
2. Организиране на Осмата Конвенция на АА България “Ние можем да съхраним
безценния дар на трезвостта, само ако го споделяме с другите” , която се проведе в х-л
Белвю - Кранево от 28 до 30 август 2015. В нея участваха 89 члена на АА от България,
Русия, Латвия, Финландия, Полша, Словакия, Испания, Великобритания. За първи път
променихме самия формат на провеждане на конвенцията. В петъчния ден обичайно
посрещнахме гостите и имаше обща сбирка със споделяне. В съботния ден бяха оформени
четири групи – Стара Загора, София, Варна и рускоговоряща, като едновременно течаха
сбирки в тези групи и участниците имаха избора към коя сбирка да се присъединят. В
неделния ден – открита информационна сбирка и закриване. Имаше поканени спикери –
Рафаел от Испания и Витек от Полша. За пръв път чухме на конвенция и нашенски спикер
в лицето на Милен. Отчетен беше нетен приход от 548,07 лв. (за период 2012 – 2015г.
вкл.), постъпил в касата на АА България. Подробен финансов отчет е представен на
работната среща, състояла се през ноември 2015 в Дряново и е предаден на Бончо –
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председател на сдружение „АА България“ и Радо – в качеството си зам. председател на
Сдружението и председател на финансовия комитет.
3. Автопоход 2015 . Подробен доклад беше изготвен и изпратен до групите след
приключването на Автопохода. Автопоходът стартира, веднага след края на Конвенцията
в Кранево, от отделението по зависимости към психиатричната болница във Варна и
продължи през следващите 6 дена. 23 човека продължиха към Бургас (18 от Русия и
Украйна, Рафаел от Испания, Снежи, Владо, Митко и Илиана от българското АА), където
участваха в сбирка на бургаската група. В следващите дни автоколоната премина през
психиатричната болница в Раднево, затвора в Стара Загора, с.Кърнаре, затвора в София,
психиатричната клиника в Суходол, психодиспансера на Сточна гара, психиатричната 2
болница в Плевен и затвора в Плевен. Особено впечатляваща и с резултат към днешна
дата беше откритата сбирка в Плевенския затвор, както и това че Бисер и Захаринка бяха
допуснати на разговор със самите затворници. След първоначалната лаконичност на
персонала там, след като изслушаха личните историите, споделени от руснаците,
директорът на затвора ни изпрати с думите: „Нашите врати са винаги широко отворени за
вас!“ Вратите и до днес са широко отворени за нас. Там има група на АА всеки петък, на
която се редуват да служат Стара Загора и София, като периодично се включват и
приятели от групата в Сливен и Казанлък. Благодаря на д-р Добринов, който пътува с нас
по време на автопохода и участва активно със своя професионализъм и отдаденост и
когото обявихме за българския „д-р Силкуърт“, за неговата работа със сърце и безценното
му приятелство с АА. Той беше с нас и по време на последвалите открити сбирки във
Велико Търново, Стара Загора, Карлово, Сопот, Монтана, Вършец.
4. Семинар „Есен в София“. Беше предложено от комитета и гласувано от
представителите на групи на работната среща в Дряново през май 2015г. три пъти
годишно да се провеждат семинари по стъпките в София, Стара Загора и Варна, като
спикери са членове на АА от България. Първият такъв семинар се проведе през октомври
2015 г. и го нарекохме „Есен в София“. Той бе организиран изцяло то приятели от София
– Радо, Стефан, Сирма и Албена. Спикери бяха Траян от София, Геви от Варна, Невена от
София и Милен от Стара Загора.
5. Открита сбирка във Велико Търново. По време на автопохода се роди идеята да
използваме, че ще бъдем отново заедно - желаещи за служене от цялата страна във връзка
с поредната работна среща в Дряново през ноември 2015г. и да организираме открита
сбирка във Велико Търново, в която да поканят медии и професионалисти, както и д-р
Добринов. И така няколко месеца по-късно Геви, Наско и аз се срещнахме с две от
момичетата там - Невена и Деси и заедно осъществихме контакт с ръководителката на
отдел "Превенции" към община Велико Търново, социален работник, психолог, отеца от
тамошната католическа църква и медицинско лице в АГ болницата на града с много
контакти в тамошната лекарски среди и медиите. Получихме много топло посрещане
навсякъде и желание за пълно съдействие. Беше предоставено помещение в Католическата
църква във Велико Търново за провеждане на сбирки. Ръководителката на "Превенции",
както и служители от общината съдействаха откритата сбирка да се случи в зала на
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община Велико Търново. Благодарности на Тони от София, на д-р Станчев от
"Превенции" Варна и отец Яцек от варненската Католическа църква, които помогнаха да
бъдат осъществени първоначалните срещи във Велико Търново. Благодаря и на Албена,
която подготви брошурата-покана и след срещата изпрати благодарствени писма на отдел
„Превенции“ във Велико Търново и Варна. Благодарности на членове на АА от страната,
които дойдоха и споделиха своите лични истории. И разбира се на д-р Добринов, който
отново беше с нас и изнесе лекция за болестта алкохолизъм. Тук обаче искам да
подчертая, че след няколко подкрепящи пътувания за споделяне на опит на тези сбирки на
приятели от Варна, ние просто спряхме и не сме го правили доста отдавна. Всичко това,
описано дотук, се случи в рамките на 1 година – от януари до ноември 2015 г.: 3 работни
семинара в Дряново, учредяването на сдружение АА България, националната Конвенция,
Автопоход, семинар по стъпките в София, открита сбирка и създаване на група във
Велико Търново.
6. „АА уикенд в Карлово и Сопот“. По молба на Мария от Кърнаре в края на януари
2016 г. бяха организирани и проведени открити сбирки в градовете Карлово и Сопот, на
които бяха поканени представители на двете общини, социални работници, психиатри и
журналист. На срещите дойдоха две социални работнички от Карлово и семейството на
един от членовете на АА от Казанлък. Благодарност за съдействието на Мария от
Кърнаре, групата от Казанлък, приятелите от АА от София, Стара Загора, Пловдив, Варна
и Добрич, които споделиха своя опит във възстановяването. Специална благодарност на др Добринов от психиатричната болница в Раднево, който в Сопот изнесе лекция за
болестта алкохолизъм. Беше предоставено помещение за сбирки от общината в Сопот, в
сградата на местната библиотека, но за съжаление, към момента опитът за сформиране на
група там е неуспешен.
7. Семинар по стъпките в Стара Загора. Този семинар, организиран от група
„Пробуждане“ в Стара Загора, се проведе през май 2016 г. Беше поканен за спикер Рон от
САЩ по 4, 5, 6 и 7 стъпка. Опит от участието си като наблюдатели в Конференции в
чужбина споделиха Радо и Павел от Конференцията в Словакия, Илиана от
Конференцията във Великобритания и Милен от участието си във Семинар за работа в
затворите в Полша.
8. Девета Конвенция на АА България „Нова свобода и ново щастие“, която се проведе
от 2 до 4 септември в Кранево и в която взеха участие членове на АА от България,
приятели от Полша, Словакия, Русия, Испания, Шотландия, САЩ, Австралия, Германия.
Работата по организиране на тази Конвенция започна още през януари 2016 г., когато
комитетът започна да се събира на скайп и да обсъжда стъпка по стъпка какво да бъде
свършено и кой ще се включи. В началота на февруари бяха изработени електронни
флаери - покани на български и английски език, които с помощта на Дияна от Комитета
по връзки с обществеността, бяха качени във всички възможни чуждестранни сайтове на
Анонимни Алкохолици. Бе създаден е-мейл във връзка с Конвенцията
aabulgarianconvention@gmail.com , от който се разпращаше актуална информация до
групите в страната, отделни нейни членове и приятели в чужбина. Броят на официално
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регистрираните участници в тази Конвенция е точно 100. Пълният финансов отчет от
Конвенцията беше изпратен по електронната поща до Радо от финансовия комитет и до
председателстващия сдружението в началото на октомври 2016, преди работната среща в
Дряново същия месец. Илиана раздаде на всеки един от присъстващите на работната
среща разпечатка с финансовия отчет и се спря поотделно на всяко едно от перата в
приходно-разходната част, като обясни, че за всеки един разход и постъпили пари има
документи под формата на фактури, приемо- предавателни протоколи и стокови разписки,
които ще бъдат предадени на финансовия комитет. Получени са суми от касата на
сдружението на обща стойност 750 лв., за да бъде организирана и проведена Конвенцията;
постъпили са 1566 лв. от 7-ма традиция, такса участие. Направените разходи са на обща
стойност 870 лв. за: изработване на електронни флаери – покани на два езика, баджове,
значки, монети, сувенири, програма в електронен и хартиен вид на два езика, трансфери
на чуждестранните гости от летище Варна до Кранево и обратно, вода, кафе, нощувки
спикер. Сумата, която Комитетът по организиране на събития в АА е превела по сметката
на АА България от проведената Конвенция е 1446 лева. Благодарност на хората от
Комитета: Елица, Павел О., Наско, както и на Геновева от Варна, Живка и останалите
приятели от Добрич, които активно взеха участие в организирането на тази Конвенция и
на Автопохода. Срещахме са се регулярно веднъж месечно, понякого и по няколко пъти
месечно, за да обсъждаме всеки един въпрос.
9. Автопоход 2016. Павел О. разказа за организирането и провеждането му по време на
работната среща, състояла се през октомври 2016г. в Дряново. Беше гласувано
Автопоходът да се проведе като мероприятие на АА България, но в последствие с
гласуване в Дряново, през април 2016 г., беше решено да не се финансира като такова.
Взето бе решение да се финансира от групите, които желаят и от отделни членове, които
го подкрепят, при което в сметката на сдружението са постъпили пари от няколко групи и
от отделни членове на АА. Но тези средства не бяха използвани от участниците в него,
защото тази година имаше по- малко хора и повече коли. Автопоходът стартира веднага
след приключването на Конвенцията, като започна със сбирка в групата във Велико
Търново. Там участниците, 10 на бр., бяха посрещнати от двама алкохолика –
англоговорящия Еди и Деси. След това Автопоходът се е отправи към Стара Загора,
където организацията беше много добра. Проведена беше открита сбирка, след което на
следващия ден сутринта бе посетена психиатричната болница в Раднево, а след обяд –
затвора в Стара Загора. Следващата отправна точка беше София. Тогава дойде новината за
смъртта на нашия събрат Бисер от Плевен и една част от участниците се отправиха на
погребението му. Въпреки това беше осъществено посещение в софийския затвор, затвора
в Плевен и психиатричната клиника в Суходол. Благодарим на общността на АА в Стара
Загора и София за оказаното съдействие и организиране на посещения в отделните
институции.
10.Семинар „Есен в София“ през ноември 2016г. – за дати на този семинар по стъпките
бяха определени 25.11-27.11.2017 г. Спикери на този семинар бяха Бончо от Стара Загора,
Елица от Варна, Павел О. и Наташа от Добрич, Албена от София и Радо от София.
Организирането му бе поето от Радо и екип, подбран от него. В тази връзка бих искала да
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изразя своето мнение, че въпреки че организирането на семинари по стъпките беше
подето като инициатива от Комитета по организиране на събития, опитът показа, че както
семинарите „Есен в София“през 2016г. и 2017г., така и този в Стара Загора през май 2016
г. успешно бяха организирани и проведени от местните групи. Това показва, че
ангажимент на този комитет, което би следвало да бъде уточнено и гласувано на тази
Конференция на АА, трябва да останат събитията, свързани с ежегодната национална
Конвенция, организирането на ежегодна Конференция на АА, междинни работни срещи.
Разбира се, ако се появи потребност от групите за организиране на семинар или друг вид
форум и събитие, комитетът би оказал съдействие. На работната среща в Дряново през
октомври 2016г. като предстоящи задачи на Комитета по организиране на събития се
оформиха:
11. Настоящата Първа Конференция на АА България в периода 26.05.-28.05.2017 г.;
12. Организирането на Десетата конвенция на АА „Прави го просто“, която ще се проведе
на 01.09.-03.09.2017 г.; място – хотел „Белвю“ – Кранево. Накрая бих искала да благодаря
за изключителната привилегия и чест да участвам и да бъда председател на комитета,
организирал Първата Конференция на АА България. Благодаря на всички, които
подкрепиха и взеха участие в организирането и провеждането й: Елица, Сирма, Наско,
Павел П., Павел О., Роси, Албен и на всички наши домакини от Стара Загора. Благодаря
на всички групи, които чрез своите представители заявиха и участват в тази конференция.
Благодаря на британското АА, че откликна бързо на получения е-мейл и изпратиха своите
наблюдатели Санди и Джеймс, за да споделят своя опит. Благодаря на нашите приятели
Рафаел от Испания, Павол и Алица от Словакия, Рон от САЩ и на Брус.
И нека бъде Твоята воля, Господи! Амин!
Илиана - алкохоличка
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КОМИСИЯ №1
Първа сбирка петък, 26 май 20:00 – 21:00 Конферентна зала
Втора сбирка събота, 27 май 09:00 – 12:00 Конферентна зала
Трета сбирка събота, 27 май 14:00 – 16:00 Конферентна зала
Предаване на доклада от работата на комисията на секретарския състав
не по-късно от 17:00 часа в събота, 27 май
Състав:
Председател: Павел
Секретар: Сирма
Членове с право на глас:
1. Невена – група на АА във Велико Търново
2. Александър – група „Надежда“ Варна
3. Юри – група „Феникс“ Сливен
4. Албена – група „Заедно можем“ София
5. Миро – група „Нова свобода“ Добрич
6. Съби – група „Прераждане“ Ямбол
7. Калчо – група „Пробуждане“ Стара Загора
8. Соня – група „Приятели“ София
Членове без право на глас:
1. Петя – група „Пробуждане“ Стара Загора
2. Наско – група „Трезвост“ Варна
3. Ирена – група „Заедно можем“ София
4. Павел – група „Нова свобода“ Добрич
5. Илья – Добрич
6. Кирил – група „Нов живот“ София
7. Веселин – група „Нов живот“ София
8. Николай – група „Феникс“ Сливен
9. Андрей – група „Има изход“ София
10. Георги – група „Нова надежда“ Хасково
11. Владимир – група „Само за днес“ София
12. Деян - група „Има изход“ София
13. Любомир – група „Нов живот“ София
14. Мишо – група „Възраждане“ Плевен
15. Мирослав – Нова Загора
16. Санди – Великобритания
17. Джеймс – Великобритания
18. Брус – Великобритания
19. Роналд – САЩ
20. Рафаел – Испания
Председатели Комисии и Конференция – без право на глас
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1. Радо – председател Финансов комисия
2. Павел – председател комисия Разработване на устав Конференция и Ръководство
по служене
3. Сирма – председател комисия Литература
4. Милен – координатор Работа със затвори –
5. Илиана – председател комисия Организиране на събития и Конференция на АА

1. Обсъждане не проекта за Устав на Конференцията на АА
България, изготвен от Комитета по разработване на Ръководство
по Служене и Устав на Конференция на АА България. Вземане на
решения и/или даване на препоръки относно текста на Устава,
който би следвало да бъде приет от Първата Конференция на АА
България.
I. Харта на Конференцията на АА в България
1. Цел:
Конференцията по служене на АА в България е пазител на Дванадесетте стъпки и Дванадесетте
традиции и Дванадесетте концепции на Анонимни Алкохолици. Целта и е да осигурява начини, по
които АА в България да действа цялостно и в единство - тя не управлява. Създава се, за да служи на
братството на АА в България и ще продължи да съществува до тогава, докато братството има нужда
от нея.
2. Състав на първата Конференция на АА България:
(Извадка от протокол на срещата, проведена в гр. Дряново на 22-24.04.2016 г., гласуван от
представители на 12 групи на АА България

I. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРУПИ;
По един или двама представители от група( с право на един глас). Избират се от Групата.
II. СЪВЕТ НА ПОПЕЧИТЕЛИ - За момента това са Учредителите на сдружението АА
България, като се гласува да остане този състав до обявяването на Конференцията.
III. СЪВЕТ ПО СЛУЖЕНЕ – избира се от Конференцията.
Оперативните ни работници, т.е:
1. Председател
2. Касиер
3. Секретар (или Зам. председател)
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4.Председатели на Комисии (Връзки с обществеността и институциите,
Литература,
Финанси, Събития и организиране на Конференция, Комисия за разработване ръководство по
служене и харта на конференцията, )
5. Международен делегат ( за момента нямаме гласуван такъв)
6. Редактор на официалното издание на АА България ( за момента нямаме гласуван такъв)
III. 1.+III. 2.+III. 3. = Офис за общо служене;
IV. Наблюдатели - Всички, които искат да служат ( без право на глас)
V. Гости от други държави. ( Без право на глас)
I. + II. + III.+ IV. + V. ще е равно на нашата Конференция;
Това е примерна структура, нещо може да се обедини или да отпадне, така че I:II:III винаги да е
в справедливо съотношение и да осигурява върховната власт на групите.

3. Предложение на Комисията за разработване на Харта на Конференцията на АА България
- за обсъждане от първата Конференция на АА
Три региона с центрове - Североизточен, Югозападен, Централен;
1. Делегати: по трима делегати от всеки регион - 3 + 3 ; Първите трима с мандат
една година, с право на глас, вторите трима с мандат - 2 години;
Пояснение: Между първата - май. 2017 г. и втората Конференция, групите решават в
кой регион участват и всеки регион излъчва тези трима представители /делегати;
2. Попечители - по един от всеки регион, клас Б + необходимата бройка (двама или
трима) номинирани и гласувани на конференция. (клас Б=алкохолик), с право на глас;
3. Един попечител клас А за цялата структура - (клас А =неалкохолик), с право
на глас;
4. Председател на Офиса за общо служене, с право на глас;
5. Секретар/касиер на Офиса за общо служене, с право на глас;
6. Редактор на официалното издание на АА или негов представител, с право на
глас;
7. Делегат/и за световно служене, с право на глас;
За всички избори се прилага процедурата на третия завет.
Без право на глас участват, Председател на Конференцията, Секретар на Конференцията,
наблюдатели от България и други държави;
Забележка:Ако членовете на Съвета по общо служене с право на глас надвишават като
съотношение ⅓ от състава на Конференцията, то те избират чрез жребий помежду си
хората с право на глас до ⅓ от състава на Конференцията;
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4. Отношение на Конференцията към АА:
Конференцията ще действа от името на обществото на АА в България за опазване и ръководене на
нашите служби (комисии, Офиса по общо служене, издания и др.); тя ще е средството, чрез което
движението на АА България ще изразява своите възгледи по всички съществени за дейността на АА
въпроси и по всички драстични отклонения от традициите на АА. Делегатите трябва да имат
възможност да гласуват свободно и по съвест; те също така трябва да имат свободата да решават кои
въпроси да бъдат сведени на ниво регион и група за информация, обсъждане или директни
инструкции;
Промяна в текста на т. 9 на тази Харта може да се прави само с писмено съгласие на ¾ от всички
групи на АА в България. Промяна в текста на Дванадесетте традиции или на Дванадесетте стъпки на
АА не може да се прави без писменото съгласие на ¾ от всички групи на световното братство, така
както е записано в Решението, прието от Конференцията на САЩ/Канада през 1955 г.
5. Отношение на Конференцията към Съвета за общо служене и към Офиса за общо служене.
От Конференцията се очаква да осигури надеждна представителност на мнението на АА в България
като цяло. Кворум на Конференцията представляват 2/3 от всички регистрирани членове на
Конференцията. По силата на традициите, решение, прието с мнозинство 2/3 от гласувалите членове
има задължителна сила за Съвета по общо служене и всички свързани с него, стига общият брой
гласували да съставлява кворум на Конференцията; такъв вот обаче не следва да накърнява
законовите права на Съвета по общо служене и всички свързани с него да изпълняват рутинните си
дейности и да сключват текущо стандартни договори свързани с тези дейности. Същевременно,
следва да се разбира, че независимо от законовите правомощия на Съвета по общо служене, вот на
⅔ от Конференцията може да доведе до реорганизация на Съвета и всички негови комисии и отдели,
ако такава реорганизация се сметне за жизнено необходима. При такава процедура, Конференцията
може да иска оставки, може да номинира нови членове на Съвета по общо служене и да предприема
всякакви други необходими действия, независимо от законовите правомощия на Съвета.
Конференцията се ръководи от принципите, които са залегнали в 12-те Концепции на АА, и поспециално Правото на участие и Правото на петиция и обжалване, отразени в Концепция 4-та и
Концепция 5-та. В съответствие с тези два принципа, Конференцията може да реши да изслуша
жалби внесени на основание на Концепция 5-та на ниво по-ниско от Конференция по скалата на
обърнатия триъгълник.
6. Регионални съвети по служене, състав:
Всеки регион определя състава на регионалния си съвет по служене.
Примерни насоки: в състава на регионалния съвет влизат представители на групите в региона,
координатор, секретар и касиер. Формират службите, които сметнат че са необходими за
извършване на работа по пета традиция. Единствения ангажимент на региона към конференцията е
да излъчи 3 делегати +трима заместници и по един попечител за следващата конференция.
7. Събрание на Конференцията по общо служене.
Конференцията се събира веднъж в годината на място определено от предходната Конференция.
Мястото на провеждане ще е съобразено с желанието на регионите да я организират. Конференцията
ще се стреми да се събира във всички региони на България. Специални срещи извън този календар
могат да се свикват при извънредни/ спешни случаи. В допълнение на това, Конференцията може по
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всяко време да изразява мнения с препоръчителен характер към Съвета по служене и всички негови
свързани служби.
8. Съвет по общо служене: Състав, правомощия, отговорност:
Съветът по общо служене на АА е сдружение, в състава на което влизат доверени служители
(алкохолици и неалкохолици):
●
●
●
●
●
●

попечители клас А и клас Б;
делегат/и за световно служене;
председателят на Офиса по общо служене;
секретарят/касиерът на Офиса по общо служене;
председателите на комисии.
Редактор на официалното издание или негов представител.

За всички избори се прилага процедурата на третия завет.
Техните наследници се номинират от комисия сформирана за целта, като този избор следва да бъде
одобрен от конференцията.
Съветът по общо служене е дясната ръка на Конференцията. Работата му е да осигурява дейността
по служене, с изключение на решения, свързани с планирането, финансите или Традициите на АА,
които сериозно засягат АА като цяло. Съветът по общо служене има пълна свобода да управлява
обичайни стопански сделки, да планира работата на Офиса по общо служене и може да определя
необходимите комисии.
Съветът по общо служене отговаря за финансовото и стратегическо единство (интегритет) на АА, за
издаването и дистрибуцията на АА литературата, официалното издание на АА и др. Това не отменя
правото на редактора на официалното издание да приема или отхвърля материали за публикуване.
Устава на сдружение “АА България” (устав на Съвета по служене), Хартата на Конференцията и
останалите части на “Ръководство по служене на АА България” или което и да е от техните
допълнения винаги трябва да бъдат одобрявани от българската Конференция за общо служене с две
трети от гласовете на всичките й членове. Освен в изключително екстремни ситуации, нито Съветът
по общо служене, нито неговите специални служби следва да предприемат действия, които сериозно
засягат АА като цяло, без да се консултират с Конференцията. Въпреки това следва да се разбира, че
Съветът си запазва правото във всеки един момент да прецени кое от неговите действия или
решения изисква одобрението на Конференцията.

9. Българска Конференция за общо служене, процедури:
Конференцията приема и изслушва отчетите на Съвета по общо служене и неговите свързани
служби по въпросите, засягащи политиката и финансите на АА; съветва се с членовете на Съвета и
членовете на персонала по всички повдигнати въпроси, които засягат АА като цяло; ангажира се в
дискусии; формира необходимите комисии и гласува съответните резолюции, които са насоки за
работата на Съвета по общо служене и неговите свързани служби. Конференцията обсъжда и
препоръчва съответни действия когато има сериозни отклонения от традициите на АА или
злоупотреба с името на Анонимни Алкохолици. Конференцията може да предлага всички
необходими вътрешни регулации и да назначава своите служители и комисии както реши. В края на
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годишната си среща Конференцията представя пълен доклад за резултатите от своята работа на
всички делегати и членове.
10. Основни гаранции на Конференцията
Във всички свои дела, българската Конференция се ръководи от духа на традициите на Анонимни
Алкохолици и има грижата никога да не концентрира опасно влияние или престиж; финансовата й
политика е да поддържа достатъчно оперативни средства, плюс достатъчен резерв; нито един член
на Конференцията не трябва да бъде поставян в положение на каквато и да е власт над останалите;
всички важни решения се вземат с дискусия, гласуване и когато е възможно - със значително
единодушие.
Конференцията не предприема наказателни действия по отношение на индивиди, или действия,
които подбуждат обществени спорове. Въпреки че Конференцията служи на обществото на АА, тя
никога няма да предприема управленски действия. В това свое качество тя винаги остава
демократична в мисъл и действия, също както обществото на което служи.

Въпрос извън текста на предложение за Харта на Конференцията:

2. Какъв ще е мандатът на вече съществуващите комитети,
създадени през януари 2015г.?
Отговор:
Мандатът на вече съществуващите комисии продължава до следващата Конференция.

Текстовете бяха надлежно приети от Конференцията на последното заседание с
мнозинство над 2/3, с добавка от Роси направена на последната сесия да се прибави в
точки 2 и 8 в самата Харта, че всички избори на позиции за служене на Конференцията
ще се правят по процедура на третия завет.
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Имаше широко обсъждане дали група, която не желае да участва в регион следва да
може да изпраща делегат на Конференция с право на глас. При така приетата Харта, с
региони, опитът, който наблюдателите споделиха още в Комисия 1 и Павел повтори на
общото заседание е, че всеки член на група, която не участва в регион може да служи в
региона и на практика да стигне и до служене на Конференция. Групата като такава
обаче, ако не участва в регион, може да изпрати представител на Конференция, но само
като наблюдател, без право на глас. Сирма припомни, че на практика това не е изрично
гласувано и би могло да бъде въпрос за обсъждане на следващата Конференция. Пепи
попита дали този въпрос не е обсъден в Комисията – за възможността всяка група,
заявила участие, да се представлява отделно. Отговорът на Павел беше, че за
Конференция 1 е ясно и решено в Дряново - всяка група изпраща свой представител. За
втората Конференция, ако се приеме предложения от Комисия 1 текст, всеки един от
трите региона трябва да изпрати 3+3 представители за следващата Конференция и по
един попечител. Отделно от това, група, която иска да се представлява сама с право на
глас, може да постави този въпрос за обсъждане на Конференция 2. Илиана припомни,
че материалите, въпросите, които ще се обсъждат и гласуват на тази Конференция са
разпространени достатъчно предварително и информацията е била налична. Миро от
Сливен предложи да се добави като текст, че група, която не желае да участва в
регион, може да участва с право на глас в Конференцията. Диана припомни V- та
концепция за правото на обжалване и призова да изслушваме търпеливо малцинството,
за да можем да вземем най-доброто решение при гласуването. Паша помоли за доверие
към груповото съзнание. Той припомни, че на същия принцип работим когато пращаме
делегат на Световната Конференция. „Защо това да е различно? Никой не казва: защо
моята група няма делегат? Защо пращаме само един? Защо в единия случай имаме
доверия, в другия не? Ние от региона пращаме делегати на българската Конференция.
Ако нямаме доверие сами на себе си, защо сме тук да работим? Нека имаме доверие на
груповото съзнание не само когато то съвпада с нашето. Световния опит е, че всички
страни работят с региони, най-вече защото работата се върши основно на място.“
Миро (Сливен) сподели, че изразява лично мнение, тъй като не е групов представител, но
то съвпада с това на групата. Той е длъжен да каже това, което мисли групата и иска
да се добави текст, че група, която не иска да участва в регион ще има право на глас и
отделно участие. Невена припомни девиза на АА и думата „единство“ и това, че всяка
група може да участва през единството – „може да не съм съгласна с много неща, но
трябва да се стремя към единство.“
Пепи сподели, че правото на всяка група да участва в Конференцията също говори за
доверие. Районирането ще ощети някои групи. Ще изисква сметка, офис. „Така или
иначе групите са една шепа и така ще има групи, които няма да са представени в
Конференцията.“
Павел отговори, че в Комисия 1 по 5-та точка е премахната голяма част от текста
точно по тези съображения– никой не задължава регионите как да работят, да имат
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офиси, сметки и др., единственият ангажимент е да изпратят трима/трима делегати и
един попечител на Конференция 2. Регионът е свободен да се организира или не сам,
както пожелае. Рафаел припомни това, което е записано в гаранциите на 12-та
Концепция: че всички решения трябва да се вземат с мнозинство или когато е възможно
– значително единодушие. Това на практика е смисълът и на процедурата на третия
завет – да работим в дух на съгласие. Това е спазено от Комисия 1 с настоящото
предложение за Харта, но ако Конференцията днес не подкрепи предложението на
Комисия 1 с 2/3, трябва да намерим друг път да стигнем до съгласие.
Джеймс предложи „горещия“ въпрос за регионите да бъде поставен на гласуване
отделно, тъй като е възлов за приемане на Хартата, а дебатите се проточват извън
предвиденото време.
Ирена припомни, че нищо от това, което приемем сега не остава задължително до
живот и може да бъде променено.
Подложи се на гласуване само точка 2 от Хартата.
„против“.

Вотът беше 11 „за“ и 3

Даде се думата на малцинството да се аргументира защо гласува против.
Юри от група „Феникс“, Сливен, обясни, че в рамките на Комисия 1 вече се е
аргументирал 6 часа, но няма нищо против да го направи пак. Той е информирал групата
след Дряново за регионите и групата на този етап не желае да се включва в регион, тъй
като групите са малко. Тяхното желание е да се представляват директно,
информацията да идва директно до групата, а не през други хора, тъй като второто
изисква повече време, а понякога и средства. „Аргументите, които чух вчера: не сме
против тях по принцип, но смятаме, че на този етап не е дошъл моментът.“
Пепи, попечител.“ Моята група гласува „за“ региони, аз гласувах по съвест като
попечител „против“. Всички доводи са чудесни, но в България сме 15 групи и не виждам
нищо лошо всяка група да се представлява сама, защото по този начин ще има ощетени
групи. Когато сме 50 групи, ок, но при 15?. За мен това е най-демократичният начин.
Може тримата делегати от регион да се изберат от една група и другите групи да не
са представени.Така рискуваме да не чуем груповото съзнание на всички групи.
Соня, „Приятели“ – „Част от мотивите ми съвпадат с тези на Пепи. Не съм против
регионите като такива, но сме много малко в България. На следващата Конференция,
ако сме на регионален принцип, ще има не представени групи. Не смятам, че ще се
стимулира служенето и не мисля, че ще се привлекат повече хора. Хората и сега служат
по региони и нищо не им пречи да го правят. Не сме готови, с една дума.“
След изслушване на хората против, се гласува отново, резултатът отново беше 11
„за“ и 3 „против“.
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Последва гласуване на цялата Харта, с добавката на Роси. Соня припомни, че въпросът с
групите, които не искат да се включват в региони не е решен. Ще могат ли да участват
на следващата Конференция?
Павел отговори: Всяка една група може да има представител по два начина за втората
Конференция:
чрез представителите на региона с право на глас

-

с директен представител, но като наблюдател на Конференция 2.

Илиана отново припомни, че групата същевременно може да постави въпроса отново за
обсъждане на следващата Конференция.
Останалата част от Хартата беше приета с 14/14 гласа.
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КОМИСИЯ №1

КОМИСИЯ № 2

Първа сбирка петък, 26 май 20:00 – 21:00 Конферентна зала
Втора сбирка събота, 27 май 09:00 – 12:00 Конферентна зала
Трета сбирка събота, 27 май 14:00 – 16:00 Конферентна зала
Предаване на доклада от работата на комисията на секретарския състав
не по-късно от 17:00 часа в събота, 27 май
Председател: Веси
Секретар: Елица
Членове с право на глас:
1. Пепи – Варна - учредител сдружение „АА България“
2. Дияна – Варна - учредител сдружение „АА България“
3. Ивайло – група „Има изход“ София
4. Росица – група „Нов живот“ София
5. Георги – група „Само за днес“ София
6. Томи – група „Нова възможност“ Хасково (тръгна си в събота след обяд)
7. Елица – група „Трезвост“ Варна
Членове без право да глас:
1. Иван – група „Прераждане“ Ямбол
2. Илия – група „Само за днес“ София
3. Спаска – група „Пробуждане“ Стара Загора
4. Мирослав – група „Феникс“Сливен
5. Албен – група „Пробуждане“ Стара Загора
6. Константин- Бургас
7. Снежана – група „Нов живот“ София
8. Емо – група „Приятели“ София
9. Ралица – група „Прераждане“ Ямбол
10. Даниел – група „Приятели“ София
11. Петър – група „Има изход“ София
12. Иван – група „Пробуждане“ Стара Загора
13. Алекси- група „Приятели“ София – комисия 2
14. Димитър – група „Пробуждане“ Стара Загора
15. Павел – Словакия – (присъедини се там, беше определен в комисия 1)
16. Алица – Словакия –(присъедини се там, беше определен в комисия 1)
Председатели комисии и конференция (без право на глас)
Бончо – председател Конференция
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Осъждане, вземане на решения и/или даване на препоръки по постъпили
предложения и въпроси:
1. Вестник „Гроздов сок“, издаван до момента от група „Приятели”, да стане
официално печатно издание на АА България, като влезе в структурата на
Братството чрез редактора, избран от Конференцията, който ще бъде член на
Съвета по служене. През следващата една година група „Приятели“ да
продължи да финансира издаването на вестника, като част от 7-ма традиция
на групата, след което същото да се поеме от структурата на АА България.
По отношение на първа точка, Втора Комисия предлага за гласуване от Конференцията
следното : Вестник „Гроздов сок“, издаван до момента от група Приятели да стане
печатното издание на АА България, като влезе в структурата на Братството чрез
редактора, избран от Конференцията, който ще бъде член на Съвета по служене.
Комисията предлага АА България да се ангажира със списването и издаването на
вестника.; В комисията това предложение е прието с пълно единодушие от шест гласа
„за“– двама попечители и четирима делегати.

2.Следва ли АА България да се заеме с поръчването и изработването на
медалите/ключодържателите за трезвост и да ги продава на групите; или това
е право на групата, в съответствие с Четвърта традиция?
По отношение на втора точка, Комисия 2 предлага за гласуване от Конференцията
следното: В духа на традиция Четвърта - Всяка група сама да поръчва и изработва
символите за трезво време. В комисията това предложение е прието с пълно
единодушие от шест гласа „за“ – двама попечители и четирима делегати.

3.Група „Приятели“ разполага с 38 броя от “12/12“, а общо заявките от цялата
страна за печат на книгата са 30 бр. Възниква въпрос дали не е по-добре да се
изчерпат бройките на тази група преди да се пристъпи към печат .
По отношение на трета точка - по време на дискусията, групата, поставила този
въпрос оттегли запитването си.

4. Въпрос от група „Заедно можем“ София, свързан със служенето с лични
средства. Как групите могат да осигурят възможността на свой член, който
има желание да служи в регионални/национални мероприятия, но няма
финансова възможност?
По отношение на четвърта точка, Втора Комисия предлага за гласуване от
Конференцията следното: Всяка група може да подпомогне свой член, който няма
финансова възможност, но има желание да служи в регионални или национални
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мероприятия, с решение на груповото съзнание. В комисията това предложение е
прието с пълно единодушие от седем гласа „за“ – двама попечители и пет делегати.

5. Провеждане на Националната Конвенция на АА през 2018 г. Да се гласува
ли доверие отново на Комитета по организиране на събития в АА България за
място, дата и начин на провеждането й?
По отношение на пета точка, Втора Комисия предлага за гласуване от Конференцията
следното: Да се гласува доверие на Комитета по организиране на събития в АА да
организира Националната конвенция на АА България през 2018 година. Датата, мястото
и начина на провеждане да се гласуват от настоящата Конференция. В комисията това
предложение е прието с шест гласа „за“ и един отсъстващ.
Срещите започнаха с шест души с право на глас – двама попечителя и четирима
делегати. След точка две, хората с право на глас се увеличиха с още един делегат.
Старозагорски минерални бани1
Събота, 27 май 2017 г.

Текстовете бяха надлежно приети от Конференцията на последното заседание с
мнозинство над 2/3, с изключение на въпрос 3, оттеглен по време на заседанието на
Комисия 2 от представител на групата и въпрос 4, който представители на групата,
поставила въпроса, поискаха да преформулират и зададат отново на следваща
Конференция, тъй като касае онази част от разходите, които евентуално биха могли
(или не) да се поемат не от групата, а от „АА България”.
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По въпросите на Комисия 2 нямаше особено оспорвани дебати. По въпрос 1, Сирма
попита дали “се ангажира със списването и издаването на вестника.” се отнася и до
финансирането. Веси отговори, да, тъй като това група „Приятели“ да финансира
изданието може да е само въпрос на добра воля, а ангажиментът следва да е на АА
България. Албена посочи, че в такъв случай вестникът е добре да има цена за групите, за
да се рефинансира всеки следващ тираж. Въпросът остана отворен и текста се прие с
14/14 гласа.
С 14/14 гласа се прие и отговора на въпроса за медалите за трезвост.
Друг момент беше последният въпрос, 5, в който се предложи от текста да отпадне
„начина“ на провеждане на Конвенцията, тъй като след като имаме гласувано доверие
на Комисия, това е нейна задача. Предложението се прие с мнозинство 2/3. За място и
дата на следващата Конвенция се избра Кранево – 31.08-01-02 09.2018 г. Това беше
единствената кандидатура и тя се подкрепи с мнозинство 2/3, в гласуване в два кръга.
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НОМИНАЦИИ И ГЛАСУВАНЕ

Номинации за място и дата на следваща Конференция
1.
2.
3.
4.
5.

София, 01-03.06.2018 г.
Кранево, 01-03.06.2018 г.
Сливен, 01-03.06.2018 г.
Варна, 24.25.26.11.2017 г.
Стара Загора, 01-03.06.2018 г.

След тайно гласуване, с жребий беше избран за град-домакин на следващата
Конференция гр. Сливен.

Номинации за Председател на следваща Конференция
1.
2.
3.
4.
5.

Павел
Сирма
Наско
Бончо
Елица

Всички кандидати се представиха в рамките на 2-3 минути. След тайно гласуване, в
няколко кръга, с жребий беше избран председател на следващата Конференция – Сирма.

Номинации за Секретар на следваща Конференция
1.
2.
3.
4.

Елица
Пепи
Сирма
Миро / Иво

Миро оттегли кандидатурата си, аргументира се и предложи на свое място Иво. Пепи
също се оттегли от гласуването, като се аргументира. Сирма отпадна от списъка, тъй
като вече беше проведено гласуването за председател. Останалите кандидати се
представиха в рамките на 2-3 минути. След гласуване по процедура на третия завет, с
жребий беше избран секретар на следващата Конференция – Елица.
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Номинации за международен делегат
1. Илиана
2. Ирена
3. Сирма

Сирма оттегли кандидатурата си, като се аргументира за това. Невена се предложи на
нейно място (отказалият се участник беше кандидатура на групата във Велико
Търново). Всички кандидати се представиха в рамките на 2-3 минути. След тайно
гласуване в няколко кръга, с жребий беше избран международен делегат- Ирена.

Номинации за зам. делегат
1.
2.
3.
4.

Роси
Тодор
--------Илиана – като отпаднал кандидат от номинациите за делегат.
Невена – като отпаднал кандидат от номинациите за делегат

Роси оттегли кандидатурата си. Вторият и третият в избора за делегат, Илиана и
Невена, също преминаха в тази група. Тодор се представи „дистанционно” – Албена
прочете кандидатурата му. След тайно гласуване в няколко кръга, с жребий беше избран
зам. международен делегат - Илиана.

Номинации за редактор на „Гроздов сок”
1.
2.
3.

Траян
Траян/Албена
Албена

Албена оттегли кандидатурата си. Пепи посочи аргумент за това, че за редактор следва
да бъде избран само един, както за останалите позиции, а той може в последствие да си
формира работна група. Така на практика остана само кандидатурата на Траян и тя
беше подкрепена с единодушие.
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УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ В ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АА
БЪЛГАРИЯ
26 – 28 Май 2017г.
I.РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ С ПРАВО НА ГЛАС:
26 и 27 Май 2017 г. (петък и събота)
Комисия 1
1. Невена – група на АА във Велико Търново
2. Алекснадър – група „Надежда“ Варна
3. Юри – група „Феникс“ Сливен
4. Албена – група „Заедно можем“ София
5. Миро – група „Нова свобода“ Добрич
6. Съби – група „Прераждане“ Ямбол
7. Калчо – група „Пробуждане“ Стара Загора
8. Соня – група „Приятели“ София
Комисия 2
1. Пепи – Варна - учредител сдружение „АА България“
2. Дияна – Варна - учредител сдружение „АА България“
3. Ивайло – група „Има изход“ София
4. Росица – група „Нов живот“ София
5. Георги – група „Само за днес“ София
6. Томи – група „Нова възмжност“ Хасково (тръгна си в събота след обяд)
7. Елица – група „Трезвост“ Варна
II. РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС (НАБЛЮДАТЕЛИ):
1. Иван – група „Прераждане“ Ямбол – комисия 2
2. Петя – група „Пробуждане“ Стара Загора – комисия 1
3. Наско – група „Трезвост“ Варна – комисия 1
4. Ирена – група „Заедно можем“ София – комисия 1
5. Илия – група „Само за днес“ София – комисия 2
6. Павел – група „Нова свобода“ Добрич – комисия 1
7. Илья – Добрич – комисия 1
8. Спаска – група „Пробуждане“ Стара Загора – комисия 2
9. Мирослав – група „Феникс“Сливен – комисия 2
10.Кирил – група „Нов живот“ София – комисия 1
11. Албен – група „Пробуждане“ Стара Загора – комисия 2
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12. Константин- Бургас – комисия 2
13. Снежана – група „Нов живот“ София – комисия 2
14. Веселин – група „Нов живот“ София – комисия 1
15. Емо – група „Приятели“ София – комисия 2
16. Николай – група „Феникс“ Сливен – комисия 1
17. Ралица – група „Прераждане“ Ямбол – комисия 2
18. Андрей – група „Има изход“ София – комисия 1
19. Даниел – група „Приятели“ София – комисия 2
20. Петър – група „Има изход“ София – комисия 2
21. Иван – група „Пробуждане“ Стара Загора – комисия 2
22. Георги – група „Нова надежда“ Хасково – комисия 1
23. Владимир – група „Само за днес“ София – комисия 1
24. Алекси- група „Приятели“ София – комисия 2
25. Димитър – група „Пробуждане“ Стара Загора – комисия 2
26. Деян - група „Има изход“ София – комисия 1
27. Любомир – група „Нов живот“ София – комисия 1
28. Мишо – група „Възраждане“ Плевен – комисия 1
29. Мирослав – Нова Загора – комисия 1
30. Санди – Великобритания – комисия 1
31. Джеймс – Великобритания – комисия 1
32. Брус – Великобритания – комисия 1
33. Роналд – САЩ – комисия 1
34. Павел – Словакия – комисия 2 (присъедини се там, беше определен в комисия 1)
35. Алица – Словакия – комисия 2 (присъедини се там, беше определен в комисия 1)
36. Рафаел – Испания – комисия 1
III. ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИСИИ И КОНФЕРЕНЦИЯ
1. Бончо – председател Конференция – комисия 2
2. Радо – председател Финансов комисия – комисия1
3. Павел – председател комисия Разработване на устав Конференция и Ръководство
по служене – комисия 1
4. Сирма – председател комисия Литература – комисия 1
5. Веселина – председател комисия Връзки с обществеността – комисия 2
6. Милен – координатор Работа със затвори – комисия 1
7. Илиана – председател комисия Организиране на събития и Конференция на АА –
комисия 1
IV:.УЧАСТНИЦИ С ПРАВО НА ГЛАС: - 28 Май 2017 г. (неделя)
1. Невена – група на АА във Велико Търново
2. Алекснадър – група „Надежда“ Варна
3. Юри – група „Феникс“ Сливен
4. Албена – група „Заедно можем“ София
5. Миро – група „Нова свобода“ Добрич
6. Съби – група „Прераждане“ Ямбол
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7. Калчо – група „Пробуждане“ Стара Загора
8. Соня – група „Приятели“ София
9. Пепи – Варна - учредител сдружение „АА България“
10. Дияна – Варна - учредител сдружение „АА България“
11. Ивайло – група „Има изход“ София
12. Росица – група „Нов живот“ София
13. Георги – група „Само за днес“ София
14. Елица – група „Трезвост“ Варна
15. Катя – Стара Загора – учредител сдружение „АА България“ ( пристигна неделя
сутринта, не беше регистрирана и Конференцията гласува по процедурата на Трети завет –
прието да й се даде право на глас с жребий)
V. Секретари: Спаска, Иво, Миро, Сирма
VI. Преброители: Павел О. (Паша) и Миро
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ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ
Комисия 1: – работна комисия за времето на Конференцията (К1)
Комисия 2:- работна комисия за времето на Конференцията (К2)
Комисии: Финанси, ПР, Литература, Връзки с институциите, Комисия за изработване
Харта на Конференцията и Наръчник по служене (КХНС), Събития и организиране на
Конференцията - постоянно работещи комисии през цялата година;
Представител на група (делегат) – участник – представител на група с право на глас
Наблюдател– участник без право на глас, но с право на участие в дискусиите
Попечител: - участва в регистрацията на сдружението с нестопанска цел - „АА
България”, с право на глас
Харта на Конференцията:споразумение без правна сила, сбор от правила за устройство
на дейността на АА в България;
ЕСС – Европейска среща по служене
Процедура на третия завет – специфична процедура за гласуване в АА
КРЪГ ЕДНО Има ли участник с 2/3 от гласовете?

ДА

Имаме избор

ДА

Имаме избор

НЕ
КРЪГ ДВЕ

Има ли участник с 2/3 от гласовете?

НЕ (Тук отпадат тези с под 1/5 от гласовете, но остават кандидатите
с най-много гласове и подгласниците с равен брой гласове)
КРЪГ ТРИ

Има ли участник с 2/3 от гласовете?

ДА

Имаме избор

НЕ(Тук отпадат тези с под 1/3 от гласовете, но остават кандидатите с
най-много гласове и подгласниците с равен брой гласове)
КРЪГ ЧЕТИРИ Има ли участник с 2/3 от гласовете?

ДА

Имаме избор

НЕ (Кандидатът/тите с най-малък брой гласове отпадат, но първият и
вторият остават, както всички кандидати с равен брой гласове на второ място )
Водещият пита да се проведе ли 5-ти, последен кръг.
С обикновено мнозинство се взима решение дали да има още едно гласуване. Ако
отговорът е не – жребий. Ако е да, последен, пети кръг.
КРЪГ ПЕТ

Има ли участник с 2/3 от гласовете?
НЕ – Изборът става с жребий

ДА

Имаме избор
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НОМИНАЦИИ ДЕТАЙЛИ
Град домакин на следващата Конференция
София, 01-03.06.2018 г.

Соня, група „Приятели”, София
Албена, група „Заедно можем”, София
Кранево, 01-03.06.2018 г.
Радо, попечител, но на Конференцията е
без право на вот, поради останалите си функции, ( председател на Комисия
Финанси, Ковчежник на ЦО)
Сливен, 01-03.06.2018 г.
Юри, група „Феникс”, гр. Сливен
Съби, група „Прераждане”, гр. Ямбол
Варна, 24.25.26.11.2017 г.
Иво, група „Има изход”, гр. София
Стара Загора, 01-03.06.2018 г.
Невена, Велико Търново
Председател на следваща Конференция
Павел
Сирма
Наско
Бончо
Елица

Сашо, гр. Трезвост, гр. Варна
Албена, „Заедно можем”, гр. София
Съби, „Прераждане”, гр. Ямбол
Юри, „Феникс”, гр. Сливен
Иво, „Има изход“, гр. София
Невена, група Велико Търново

Секретар на следващата Конференция
Елица
Пепи
Сирма
Миро

Албена, гр. „Заедно можем”, гр. София
Сашо, гр. „Трезвост”, Варна
Юри, гр. „Феникс”, гр. Сливен
Иво, „Има изход“, гр. София
Съби, „Прераждане”, гр. Ямбол
Невена, група Велико Търново

Номинации за международен делегат
o Илиана

o Ирена
Сирма
Номинации за Зам. Делегат:

Елица, гр. Трезвост, гр. Варна
Диана, гр. Варна, попечител
Сашо, гр. Надежда, гр. Варна
Албена, група „Заедно можем”, гр. София
Иво, „Има изход“, гр. София
Невена, група Велико Търново
Юри, гр. Феникс, гр. Сливен
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Роси
Тодор

Иво, „Има изход“, гр. София/
Албена, гр. „Заедно можем”, гр. София
+ отпадналите от гласуването за делегат.

Номинации за редактор на печ. издание
50% от номинациите са за Траян, другите са 50% във формат : Албена/ Траян
Има една номинация за Албена, направена от Милен , но при изготвяне на протокола се
установи нейната нередовност, тъй като представителят на група „Пробуждане“, гр. Ст.
Загора на тази Конференция е Калчо. Причината е, че регистрацията се правеше от
организаторите, а номинации се събираха от секретарския състав. Самият Милен дойде
по-късно и не беше изслушал инструкциите на Илиана за това кой може да номинира.
Албена така или иначе оттегли кандидатурата си.

Отбелязани пропуски в номинациите - Кранево за място и дата на следваща
Конференция и Албена за редактор;

56

ДЕТАЙЛИ ГЛАСУВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ I
Място и дата на следващата Конференция
Кръг 1
София, 01-03.06.2018 г.

5

Кранево, 01-03.06.2018 г.

2

Сливен, 01-03.06.2018 г.

Кръг 2

Кръг 3

Кръг 4

5

6

7

5

6

9

8

3

4

Жребий

Сливен

Варна, 24.25.26.11.2017 г.
Стара Загора, 01-03.06.2018 г.

Номинацията на Варна беше обсъдена и отпадна, тъй като съгласно Хартата,
Конференция се провежда веднъж годишно. Няма кандидатура с 2/3 – жребий.

Номинации за Председател на следваща Конференция
Кръг 1
Павел
Сирма
Наско
Бончо
Елица

2
4
2
3
4

Кръг 2

Кръг 3

7

7
Сирма

3
5

8

Няма кандидатура с 2/3 – жребий.
Номинации за Секретар на следваща Конференция

Елица
Иво
Има кандидат с 2/3 - Елица

Жребий

Кръг 1

Кръг 2

9
6

11
4
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Номинации за международен делегат

Илиана
Ирена
Невена

Кръг 1

Кръг 2

Жребий

7
5
3

7
8

Ирена

Кръг 1

Кръг 2

Жребий

3
6
6

6
9

Илиана

Няма кандидатура с 2/3. Избор с жребий.
Номинации за зам. делегат
Невена
Тодор
Илиана

Няма кандидатура с 2/3. Избор с жребий.

Отбелязани пропуски при провеждане на гласуването:
- нямаше представяне на кандидатурите за град- домакин на Конференцията;
-започнахме с отпадане на кандидатури още в първи кръг, следва да е от втори;
-на номинациите за председател ,делегат, зам. делегат следва да има още един вот
преди жребия;

