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„Вашият труд е наистина високохуманен и благороден” 

  Уважаеми дами и господа,
  Аз съм отдавна пенсиониран стоматолог с определено влечение към 
литературата. Баща ми, финансист, беше абонат на библиотека „Златни зърна”. 
Купуваше ни и много детско-юношески книжки. Така от ранна възраст четенето 
стана мое любимо занимание. По-късно търсех четива в близките читалища, 
но най-доволна бях от Градската библиотека, където читателите имат свободен 
достъп до стелажите с книги.
  Преди около десетина години забелязах, че зрението ми се влошава. Не 
успявах да разчета по-дребните шрифтове. Офталмолозите диагностицираха, 
че имам дегенерация на ретината. Обясниха, че тя не се лекува, но ако искам 
да забавя развитието на болестния процес, мога да взимам витамини за очи 
или по-добре „Окувит – Тотал”. Въпреки скромната ми пенсия, веднага започнах 
да пия ежедневно лекарствата, та до ден днешен. Един от внуците ми купи и 
инсталира до леглото ми голяма лупа-лампа. Ползвах я 2 - 3 години, но и тя 
престана да ми помага. Тук ми се иска да се похваля, че се радвам на прекрасно 
домочадие. С избраните от тях добри половинки броят им стана 13 деца. 
Някои от тях и сестра ми започнаха да ми четат по малко, но това не беше 
достатъчно. Започнах да унивам и да се отчайвам. От познати, близки до моята 
възраст, разбрах, че това заболяване се среща доста често. Преди повече от 
две години приятелката ми Наталия Хлебарова ме заведе във фонотеката на 
ССБ. От този момент животът ми рязко се подобри. Останах изненадана от 
богатството на фонотеката, от тематичното ѝ разнообразие, от вещия подбор на 
добри заглавия от световната и родната литература, от изразителното четене 
и тъй насетне. Дисковете й станаха мои верни приятели, вече не ме плашат 
самотата и скуката. Често, заслушана в тях, изпитвам трепетна наслада. Така се 
случи, че във фонотеката винаги попадах на г-жа Ирина Захариева. Тя се оказа 
изключително любезна, търпелива, разбра какви са вкусовете ми, предлага ми 
подходящи четива и ме съветва. При последното си посещение на 1 август 2017 
г. й благодарих по-сърдечно за нейната отзивчивост. Заприказвахме се и тя ми 
разказа за значителната издателска дейност на ССБ. Предложи ми за проверка 
последния бюлетин № 7 - 8 от 2017 година. Важно е да отбележа, че както 
членският внос, така и абонаментната такса на ССБ са на общодостъпни ниски 
цени. Веднага изслушах предложения ми диск и много ми хареса. Без колебание 
реших да се абонирам. От списанието „Зари” разбрах колко разностранна 

Благодарствено писмо
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дейност извършва ССБ в цяла България. 
Останалите пет компилативни пе-
риодични издания задоволиха потреб-
ността ми и от публицистично четиво. 
Изпитах непреодолимо желание да 
споделя възхищението си, да изкажа 
благодарността си, затова се осмелих да 
ви разкажа за моя случай. Вашият труд е 
наистина високохуманен и благороден. 
Особено ме трогнаха грижите ви за 
незрящите деца и млади хора. Вие 
наистина успявате да направите живота 
им по-пълноценен. Благодаря на всички 
сътрудници на ССБ и от сърце им 
пожелавам здраве, ползотворна работа 
и още по-големи успехи в бъдеще!
София, 4.08.2017 г.

 Ваша почитателка - Райна РАЧЕВА 

 Тази година 83-тият конгрес 
на слепите есперантисти се проведе 
в Сърбия, в известния планински 
курорт Сокобаня, недалече от Ниш. 
Живописното градче, прорязано от 
бистрата планинска река Мо-
равица, обградено от високи, 
красиви планини, е с топли 
минерални извори и кристално 
чист въздух с лечебни свойства 
поради иглолистните гори 
наоколо. Известен е като ку-
рортно място още по времето 
на османското владичество, 
което показва действащата все 
още турска баня. Официално е 
обявен за курорт от сръбския 
крал Милош през 1837 година.

 В комфортния хотел „Моравица” 
се събраха около 50 представители от 
14 страни, между които от далечните 
Япония, Бразилия и Куба.
  Хотелът е бил любимо място 

83-ти международен конгрес на слепите есперантисти
Владимир ЖЕЛЕВ
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на сръбския нобелов 
лауреат Иво Андрич. 
Там той е написал много 
произведения. Сега апар-
таментът, в който е от-
сядал, е музей.
 По конгресната тема 
за ролята на полезните 
занимания в живота 
на невиждащите бяха 
изнесени 9 доклада. Осо-
бен интерес предизвика 
докладът на бразилския 
представител Джилберто 
Букман „Моята люби-
ма астрономия”. Много 
специалисти биха мог-
ли да се възхитят на 
този сляп от детството му човек и 
компетентността, с която говори 
по проблемите на астрономията и 
астрологията. Интересен беше и 
българският доклад на Димо Димов и 
Веселина Стоилова - „Нашите люби-
ми занимания в рехабилитационния 
център за невиждащи във Варна”. 
Полякинята Галина Скоропатницка-
Соломон говори за ролята на 
поетичното творчество в различни 
моменти на човешкия живот. Галина 
Лукияненко разказа как любимите 
занимания могат да прераснат в 
любима професия. Бяха представени 
доклади и от Австрия, Сърбия, Чехия, 
Хърватска и Япония.

 Културната програма беше 
скромна. Не бяха пропуснати 
традиционната национална вечер с 
изпълнение на сръбски фолклор на 
самодейни певици, международната 
вечер на изкуствата с българско 
участие, лекцията за спорта сред 
невиждащите хора с демонстрации 
на карате и цело-дневната екскурзия 
до Ниш, където в клуба на местната 
организация на слепите се проведе 

шахматна среща между представи-
тели на конгреса и домакините. 
Участва и български шахматист. 
Победители станаха домакините.
 Конгресът прие резолюция-
обръщение към институциите на и за 
слепи да съдействат на невиждащите 
за упражняване на техните любими 
занимания и творчески изяви.
 В рамките на конгреса се 
проведе ежегодната асамблея на 
Международната лига на слепите 
есперантисти (ЛИБЕ). След докладите 
на ръководството и дискусиите по 
тях бяха обявени резултатите от 
избора на ново ръководство. Новият 
председател на лигата е Неделка 
Лозаич от Сърбия.

 По отношение на броя на 
участниците и съдържанието на 
програмата този конгрес беше много 
по-скромен от предишните. Но той не 
загуби чара си на това място, където 
хората без преводачи и без модерна 
преводаческа техника контактуваха, 
работиха и се забавляваха чрез 
международния език есперанто, 
чийто девиз е „Сътрудничество, 
приятелство, мир”. 
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Обща стойност на проекта - 6900 лв. 
Продължителност на проекта - 3 месеца.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Социална 

Закрила” в размер на 6000 лв.

  Проектът „Софийската Света гора – минало и настояще” има за цел да 
популяризира културно-историческото наследство на Столична община сред 
50 лица със зрителни увреждания, живеещи в град София, които да посетят 
28 манастира, намиращи се на територията на общината, разпределени 
в 10 маршрута, както и няколко емблематични за столицата ни културни и 
исторически забележителности. В София и в нейните околности са разположени 
над 28 манастира. Повечето от тях 
датират от XIII в. и са дали началото на 
средновековния комплекс „Софийска 
Света гора”. Въпреки че тези обекти 
се намират в непосредствена близост 
до София, те не са много популярни и 
не се посещават достатъчно. Екипът 
на  фондацията разработи проекта 
с цел популяризиране на културно-
историческото наследство на София. 
Ще се организират 10 туристически 
обиколки, включващи познати и по-малко познати манастири, както и 10 
забележителности, формиращи културния и историческия облик на София.

 В София броят на незрящите хора е около 2700. В рамките на проекта ще 
бъде обхваната част от целевата група на територията на столицата – 50 лица, 
от които голяма част млади хора до 30 години. 

  В туристическите дейности ще бъдат включени част от потребителите 
на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни 
увреждания - 50 човека, предимно младежи, любопитни да се запознаят с 
културата и историята на столицата ни. 

  Хората със зрителни увреждания доста често са изолирани от културния 
живот по различни причини. От една страна е затрудненият достъп до информа-
ция, а от друга страна – недотам достъпната градска среда и по-трудната 
мобилност на тази група. Проектът поставя акцент в най-голяма степен върху 
постигането на социално включване и социална адаптация на хората със зрителни 
увреждания чрез участието им в организираните по проекта туристически 
обиколки и чрез поднасяне на информация от екскурзовод. Поради спецификата 

ПРОЕКТИ

ДУШАТА Е НЕТЛЕНЕН ХРАМ, В КОЙТО СЕ ВЛИЗА САМО 
С ЧИСТИ ПОМИСЛИ И ДОБРИ ДЕЛА!

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ФОНДАЦИЯ “ХОРИЗОНТИ” 
„СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ”
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- Долнолозенски манастир „Све-
ти Спас”

- Долнолозенски манастир „Све-
ти апостоли Петър и Павел”

- Катедрала „Свети Александър 
Невски”.

Туристически маршрут 3:

- Панчаревски манастир „Свети 
Николай Летни” 

- Кокалянски манастир  „Свети 
Архангел Михаил”

- Долнопасарелски манастир 
„Свети апостоли Петър и Павел”

- Средновековната крепост „Ур-
вич”.

Туристически маршрут 4:

- Чепински манастир „Свети Три 
Светители”

- Обрадовски манастир „Свети 
Мина”

ПРОЕКТИ
на целевата група се предвиждат и 
5 придружаващи лица, подбрани от 
доброволците на фондацията.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

• Повишаване на физическа-
та активност на хора със зрителни 
увреждания чрез спорт и туризъм

•  Запознаване с културно-ис-
торическото наследство на София 
и на 28 манастира, намиращи се на 
нейната територия

•  Подпомагане на зрително за-
труднени лица при тяхната социална 
интеграция за пълноценно социално 
включване в обществото

•  Осигуряване на достъп до 
културно-исторически забележител-
ности чрез организирано посещение и 
екскурзовод

• Повишаване на информира-
ността на участниците в проекта чрез 
получаване на знания за културата и 
историята на София.

Ето десетте маршрута, 
включени в туристическата 
дейност на проекта: 

Туристически маршрут 1:

- Бистришки манастир „Света 
Петка”

- Бистришки манастир „Свети 
свети Йоаким и Анна”

- Бистришки манастир „Свети 
Георги”

- Дървенишки манастир „Свети 
Пророк Илия”

- Музей „Земята и хората”.

Туристически маршрут 2:

- Германски манастир „Свети 
Иван Рилски”
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ПРОЕКТИ

- Илиянски манастир „Свети 
Пророк Илия”

- „Голема могила” - тракийска 
надгробна могила.

Туристически маршрут 5:

- Суходолски манастир „Света 
Троица”

- Горнобански манастир „Свети 
свети Кирил и Методий”

- Княжевски манастир „Покров 
Богородичен”

- Владайски манастир „Света 
Петка”

- Национална художествена 
галерия.

Туристически маршрут 6:

- Боянски манастир „Свети 
Пантелеймон”

- Драгалевски манастир „Света 
Богородица Витошка”

- Боянска църква „Свети свети 
Никола и Пантелеймон”.

Туристически маршрут 7:

- Клисурски манастир „Света 
Петка Параскева”

- Мърчаевски манастир „Света 
Троица”

- Национален исторически музей.

Туристически маршрут 8:

- Подгумерски манастир „Свети 
Димитър”

- Курилски манастир „Свети Иван 
Рилски”

- Балшенски манастир „Свети 
Теодор Стратилат”

- Руините на средновековната 
крепост „Белиград” до Курилския 
манастир.

Туристически маршрут 9:

- Кремиковски манастир „Свети 
Георги Победоносец”

- Буховски манастир „Света Ма-
рия Магдалина”

- Военноисторически музей.
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ПРОЕКТИ

Туристически маршрут 10:

- Горнобогровски манастир „Све-
ти Георги”

- Долнобогровски манастир „Све-
ти апостоли Петър и Павел”

- Орландовски манастир „Свети 
Три Светители”

- Археологически музей.

Очакваните резултати след при-
ключването на проекта са:

•  Придобити нови знания за 
културата и историята на древна и 
съвременна София

• Посетени 28 манастира и 10 

важни забележителности
•  Променени обществени на-

гласи по отношение на хората с 
увреждания

•  Повишено самочувствие и 
подобрена социална среда за прео-
доляване на социалната изолация на 
незрящите хора

•  Подобрени възможности за 
социални контакти, подпомагащи 
социализацията и адаптивността на 
50 лица със зрителни увреждания.

  През своето съществуване 
фондация „Хоризонти” работи най-
вече в социалната сфера, като 
основните й дейности са насочени 
към създаването на условия за 
пълноценно социално включване 
на хората от нейната целева група. 
Настоящият проект е поредното 
начинание, имащо за цел реализиране 
на туристически мероприятия, 
които да повишат физическата 
активност, да предизвикат интерес 
и ангажираност на незрящите към 
културата и историята на града, в 
който живеят, като с това подпомогнат 
личните си усилия към действия за 
по-пълноценно социално включване.

Събина ЧОБАНОВА 
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 Да, наистина! На 11 август бъл-
гарската радиоводеща Мира Попова 
навърши доста изненадващо за 
повечето от нас 80! Преди 10 години 
пред талантливата журналистка от 
вестник „Втора младост” Надежда 
Чехомска тя се заканва, че иска да 
работи поне до  своята 80-годишнина. 
И мечтата й се сбъдва! Нещо 
повече дори. От четири седмици 
започна отброяването вече и на 
нейното девето десетилетие. И тя 
продължава ентусиазирано да си 
радиожурналиства. Не ни е известно 
друг неин колега в България, а също 
и в Европа да работи на тази твърде 
достолепна възраст. ТВ-водещи 
дълголетници у нас - колкото щеш. 
Веднага се сещам за енциклопедичния 
Драган Тенев, колоритния Юлиан 
Вучков, неподражаемия Петко Бо-
чаров. Но радиоводещ-дълголетник 
сякаш липсва… Няма да се учудя, 
ако забележителното професионално 
дълголетие на Мира намери място 
в „Рекордите на Гинес”. А вероятно, 
въпреки всеизвестната му скромност, 
моят персонаж е силно обсебен от 
рекордьорски пориви.
  Тя завършва без особени 
усилия българска филология в Со-
фийския университет в далечната 
1960. И от есента на същата година за 
кратко учителства по разпределение 
в селскостопанския техникум на 
екзотичното градче Стралджа. През 
следващата година е назначена за 
библиотекар на българския Харвард, 
чийто служител е само седем години. 

Там Мира вижда съвсем отблизо 
такива знаменитости от близкото 
минало като Симеон Радев, Фани 
Попова-Мутафова, Драган Тенев, 
Желю Желев, Исак Паси, Кирил 
Василев, Живко Сталев и много други 
наши големи творци. Но след това за 
голямо съжаление е пенсионирана 
поради силно отслабналото й зрение. 
Около четири години работи като 
журналист на свободна практика. 
Сътрудничи успешно на БНР и на 
периодични печатни издания от 
София и Перник.
  През 1972 г. постъпва на работа 
в сп. „Зари” и цели 20 години неуморно 
редакторства и съчинителства за 
неговата благодатна аудитория. 
Много често пише по два-три текста за 
даден брой, поради което й се налага 
да използва псевдонимите Христина 
Петрова, Петър Христов, Ирина 
Стефанова. По същото време нейни 
текстове се публикуват и в списанията 
„Здраве” и „Жената днес”.
  От февруари 1993 хубавият 
й свежарски глас звучи две години 
по радио „FM+”. А от 15 февруари 
1995 Мира Попова започва да води 

ЮБИЛЕЙ

Чаровната Мира Попова 
на 4 по 20

Андрей СТАЙКОВ

Снимки - личен архив на Мира Попова



9

седмичното едночасово предаване 
„Тези мънички минути” на радиото 
на Софийския университет „Свети 
Климент Охридски” - „Алма матер”. 
За тези 22 години и половина гостите 
в нейното знаково предаване са 
стотици!!! И най-често те са хора 
с увреждания - поети, писатели, 
композитори, диригенти, хористи, 
научни работници, журналисти, 
радиособственици, дисководещи, 

учители, общественици, мениджъри, 
бизнесмени, масажисти, студенти, 
ученици, даже и чужденци. Или 
пък лица, работещи за хората със 
сензорни, психични и физически 
дефицити – министри, заместник-
министри, народни представители, 
експерти, председатели на сдру-
жения, директори на рехаби-
литационни центрове и културни 
институции. Аудиторията на пре-
даването „Тези мънички минути”, 
българска и чуждестранна, има 
възможността да научи, че въпреки 
уврежданията си, тези хора са 
добри, учещи се и компетентни 
професионалисти, полезни за се-
бе си, за своите семейства, за 
обществото.  

  Знайно е, че за ТВ-водещите 
визията има изключително значение. А 
при радиоводещия характеристиките 
на гласа са особено важни. Те го 
представят пред радиослушателя. 
Гласът на Мира е топъл, енергиен, 
оптимистичен и излъчващ някакво 
лъчезарие. Наскоро д-р Иван Янев 
си признал, че я смятал за не по-
възрастна от 40 години. Изглежда 
гласът указва оная възраст, на 

която се чувства неговият 
притежател.
  И нещо, което силно ме 
е впечатлявало. Минути, 
след като е приключила 
срещата с поредния й 
гост, тя започва усилено 
да върти телефоните, 
уговаряйки следващия си 
радиопартньор. И за всеки 
случай почти винаги си 
има резервни сценарии, 
ако гостът й в последния 
момент е възпрепястван 
да дойде в студиото. „Да, 
макар и много рядко, имало 

е и такива случаи”, споделя с мен г-жа 
Попова. И тогава с Божията помощ и 
нейната изобретателност се спасява 
положението. „Но никога досега през 
тези 24 години и половина не е имало 
провалено предаване”, декларира с 
явна гордост моята събеседница.
  Някои от нас познаваме Мира 
и като активна общественичка. Тя 
е може би най-енергичният, почти 
като Владимир Радулов, член на 
ръководството на Секцията на слепите 
интелектуалци с ресор културно-
просветна дейност. Незабравими-
те ни срещи с Елисавета Багряна, 
Николай Хайтов, Йордан Радичков, 
проф. Кирил Василев, Григор 
Вачков, д-р Леон Леви и много 
други български дейци на културата 

ЮБИЛЕЙ
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и науката дължим на нея. При 
разработването на някои нормативни 
документи, регламентиращи грижите 
за хората с увреждания, тя взема 
активно участие с конкретни идеи 
и формулировки. Например Мира 
има определени заслуги за правото 
на инвалидите на самостоятелна 
стая. Работещите в Централата на 
ССБ я помним и като организатор на 
отпразнуването на рождени дни и на 
бурни танцови забави в качеството 
й на дългогодишен член на Бюрото 
на учрежденската сесебейска орга-

низация. Избирана е и за член на 
софийския районен съвет на Съюза 
на слепите в България. Почти две 
десетилетия оглавява комисията 
за подбор на говорещи книги към 

ЮБИЛЕЙ
неговата Централа. Естествено, 
изглежда съвсем заслужено 
председателят на софийската 
организация Асен Алтънов да й 
връчи перфектно съставен поз-
дравителен адрес, в който се 
подчертава журналистическият 
й професионализъм, изброяват 
се нейните обществени роли и 
приноси. Поздравителният адрес 
е придружен и от Почетния знак 
на ССБ за особени заслуги. 
Разбира се, членът на УС на ССБ - 

изисканият г-н Алтънов, и чаровният 
съюзен финансов министър Роза 
Янчева се чукнаха с виновницата за 
изобилния тържествен обяд и нейните 
гости, дегустираха също с нескрит 
апетит и интересните продукти на 
китайската кулинария. Постъпи и 
твърде уместното предложение, 
надали на шега, Мира занапред вече 
всяка година да организира подобни 
празнични купони и то в същия състав.
  Ето още няколко биографични 
данни за нея. Родена е в неголямото 
ямболско село Воден. Смята се, 

че неговите първи жители са 
преселници от Охрид. Тя е първото 
дете на семейство Стефо и Ирина 
Попови, средни земеделски стопани. 
Второто им дете е Иванка - старши 
научен сътрудник в Института по 
физиология на БАН и съпруга на 
българския дипломат Петко Федин. 
След завършването на основното 
си образование в своето родно 
село Мира продължава обучението 
си в елховската гимназия, където е 
училищна гордост и председател на 

учкома. 
  И накрая - да поздравим 
юбилярката, да й пожелаем добро 
здраве и дълголетие, както и ново 
творческо десетилетие! И непременно 
да попадне в „Рекордите на Гинес”!!!
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 На 7 септември софийският 
Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с увредено зрение 
официално откри новата учебна 2017 
- 2018 година.
  В чистото и уютно дворче на ул. 
„Цар Симеон” 110 се събраха близо 
50 човека – клиенти на центъра и 
гости на мероприятието. С няколко 
приветствени думи директорът 
Йордан Младенов даде старт на 

възобновения учебен процес, въпреки 
че ЦСРИ не беше спирал дейността 
си и през летните отпускарски месеци.
  От септември тук ще продължи 
провеждането на всички учебни 
занятия по компютърна грамотност, 
мобилност и ориентиране, полезни 
умения и английски език. Ще продължи 
провеждането на психологически 
консултации и на занятията по 
музикална терапия.
  Към момента броят на 
клиентите на Центъра е над 90, но 
активните сред тях са много по-малко. 
Всички те безусловно са се доверили 
на висококвалифицирания персонал, 
който дава всичко от себе си, за да 
обучи незрящите хора на всичко, което 

им е необходимо в тяхното нелеко 
ежедневие. На късноослепелите 
пък хората от Центъра постепенно 
възвръщат самоувереността и вярата, 
насърчавайки и обучавайки ги да се 
справят самостоятелно с различните 
житейски ситуации.
  Обучението по английски език 
се води от двама квалифицирани 
преподаватели, единият от които 
е директорът г-н Младенов. Към 

момента част от курсистите вече са 
достигнали най-високото езиково 
ниво за напреднали и смело може 
да се каже, че говорят свободно 
английски - до степен, която би им 
позволила да го вписват в CV-тата си 
при кандидатстване за работа.
  Освен занятията, които се 
провеждат понастоящем, през 
тази учебна година Центърът ще 
организира и някои нови форми на 
обучение, особено през зимния сезон, 
когато студеното време затруднява 
провеждането на курсовете по 
мобилност на открито. От тази есен 
в ЦСРИ са регистрирани и нови 
потребители, предимно млади хора, 
а персоналът ще бъде увеличен 

НОВА УЧЕБНА ГОДИНА, НОВИ ДОСТИЖЕНИЯ
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с двама преподаватели – по 
компютърна грамотност и мобилност 
и ориентиране. Наред с обучението 
по компютърна грамотност, препо-
давателите са квалифицирани да 
оказват помощ на невиждащите 
потребители и в усвояването на 
смартфоните – от инсталирането на 
специализирания софтуер до обу-
чаване в ползването му.
  Новото в обучението по мобил-
ност и ориентиране са изготвяните 
тактилни карти на различни обекти, 
като първата от тях е на самата сграда 
на Центъра и наборът от такива карти 
непрекъснато ще се обогатява.
  Представено бе и ново парт-
ньорство с две организации, свързано 
с услуги за зрително затруднени хора. 
Едната от представените организации 
е Комплексът за интегриране и 
социални услуги за деца и семейства, 
предлагащ безплатни услуги на деца 
до 7-годишна възраст и техните 
семейства. Те включват помощ 
от психолог, специален педагог, 
медицинско лице, кинезитерапевт, 
юридически и правен консултант, 
социални работници и медиатори. 
Екипите на организацията са мобилни, 

разполагат с транспорт и предоставят 
услугите си напълно безплатно.
  Другата организация е обедине-
на от едно много по-нестандартно 
начинание под мотото „Месим хляб 
всички заедно”. Тези млади хора 
приемат хляба като нещото, което 
обединява хората – зрящи и незрящи, 
и ги прави сплотени в една общност. 
Идеята е провеждането на няколко 
занятия, включващи омесване на хляб 
на тъмно. Освен сближаването на 
виждащи и невиждащи в този процес 
вероятно за някои от незрящите 
участници това ще бъде и един урок 
по полезни умения.
  На този ден в сградата на 
Центъра бе организирано и изложе-
ние от тифлотехнически средства, 
предлагани за закупуване от ССБ 
и фирма „БГАсист”, а регионалната 

организация бе осигурила сандвичи.
  И така в слънчевия септемврий-
ски ден с вкусна почерпка, на чаша ви-
но и приятни разговори между прияте-
ли и познати стартира учебната 2017 
- 2018 година, която всички очакваме 
да бъде още по-успешна и ползотвор-
на за служителите и потребителите 
на софийския Център за социална 
рехабилитация и интеграция.

Марина ПЕТКОВА
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Из живота на организациите
София

СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ

  Благодарим Ви, господин Ан-
гелов! Благодарим Ви, господа от 
УС при ТСО – Запад, София! Без 
Вашата помощ беше невъзможно 
провеждането на нашето турне до 
Обзор. След петгодишно отсъствие 
ние се явихме на фестивала за стара 
градска песен „Ех, любов, любов”. 
Както и преди, нашето изпълнение 
беше възнаградено с бурни 
аплодисменти, грамота и подарък – 
един стенен часовник.

  Уважаеми приятели, 
  На такива форуми ние се 
срещаме с много хора - и по-добри 
от нас, и по-зле от нас. Запознаваме 
се с тях. Обаждат ни се музиканти и 
организатори на фестивали от други 
места. Тези срещи ни обогатяват 
в културно отношение. Действат 
ни възпитателно. Изживяването е 
невероятно. Та нали все говорим за 
интегриране на незрящите между 
другите хора!
  Благодарим за организираното 
придвижване на групата от Бургас до 
Обзор и обратно с микробус! 
  Благодарим на момичето от 
Червения кръст за помощта, която ни 
оказа на гара Бургас!

  Не на последно място искаме 
да благодарим на организаторката 

и водеща на фестивала Доряна 
Митева за уреждането на квартирата, 
която беше на много високо ниво. 
Още веднъж искам да благодаря от 
името на ВГ „Люлин” на всички, които 
помогнаха за участието ни на това 
турне! 

Райна МИТИНА

Монтана
НА ЕКСКУРЗИЯ В МАКЕДОНИЯ 

И ГЪРЦИЯ

 В ранната утрин на 1 септември 
2017 г., обединили опита и желанието 
си да са полезни, председателите на 
ТО на слепите – Виолета Йорданова, 
и на ТО на глухите в Монтана – Недко 
Жеков, поведоха 50 ентусиасти на 
екскурзия с маршрут Монтана  – Петрич 
– Македония (Ново село, Струмица, 
Дойран и Дойранското езеро) – Гърция 
(езерото Керкини и манастира „Свети 
Йоан Предтеча”) – Петрич – Мелник 
– Монтана.  Бяхме определили три 
дни, които да прекараме заедно и 
да се разнообразим. От различни 
организации сме и различна болка 
носим, но единството и приятелството 
ни правят по-силни и по-сплотени. 
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Из живота на организациите
  Първия ден посетихме Рупите и 
Петрич.                                                    
  Живописната местност Рупите е 
свързана с пророчицата Ванга и носи 
на всеки посетител богат енергиен 
заряд. Бяхме в построения от Ванга 

храм „Света Петка Българска”, който 
е място за поклонение на хиляди 
нуждаещи се хора. Сякаш сме в малко 
кътче от рая. Изпълваш се с усещане 
за величие и душевно спокойствие. 
Неслучайно леля Ванга е казвала, че 
от това място черпи енергия и сила. 
Недалеч от тук се намира и скромната 
къщичка на пророчицата, в която 
тя прекарва последните години от 
живота си.
 Потеглихме към Петрич, където 
ни посрещна председателката на ТО 
Карамфила Янкулова. Посетихме 
къщата на Ванга, която е обявена 

за музей през 2008 година. На 
първия етаж на къщата са кухнята 
и молитвената стая, която е пълна 
с икони и гоблени. На втория етаж 
са спалнята и холчето. Изложени са 
много лични вещи, снимки и подаръци 

на пророчицата. В пристройката на 
първия етаж се намира приемната 
на Ванга, отново пълна с подаръци и 
вещи.      
  Посетихме Историческия му-
зей в Петрич, създаден през 2006 г. 
на основата на възникналата през 
1966 г. музейна сбирка.  Срещнахме 
се с нашата история, с миналото 
ни  и се почувствахме горди, че 
сме наследници на смели българи.                                                             
Разгледахме града и се настанихме 
в хотел „Лас Вегас”. Тук всяка стая е 
уникална сама по себе си. Четката 
на македонски художник е направила 
чудеса. Домакинята Ваня направи 
и невъзможното, за да удовлетвори 
желанията ни.                                                                             
  На 2 септември в ранни зори с 
екскурзовода Кирил Янкулов поехме 
към Македония. Посетихме Струмица 
и направихме голяма почивка на 
Дойранското езеро. Тук съчетанието 
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на езерото и красивото селище е 
неповторимо. През месеците юли и 
август цъфтят водораслите, които 
отделят йод във водите и правят 
лечебната сила на езерото още по-
голяма. Затова то е предпочитано 
място за почивка и лечение на болни-
те от синузити и бронхити.  Следобед 
преминахме гръцко-македонската 
граница и се отправихме към езерото 
Керкини, където  направихме кратка 
почивка, след което отпътувахме за 
манастира „Свети Йоан Предтеча”. На 
10 км от гръцкия град Серес избягахме 
от делника сред божествената 

тишина и спокойствието на 
внушителната света обител. Основан 
през 1270 г. от атонския монах 
Йоаким, днес манастирът е женски  
метох. Реставриран е и привлича 
много поклонници. Монахините ни 
приеха радушно и ни почерпиха с 
кафе, сладолед и локум.  Изморени 
от дългия и горещ ден отпътувахме, 
за Петрич. Отново ни чакаше г-жа 
Карамфила Янкулова. Разхладихме 
се и, отхвърлили умората, се 

събрахме в ресторанта на хотела, за 
да се повеселим до полунощ.
 На следващия ден посетихме 
Самуиловата крепост. Не можеше 
да си представим по-всеотдаен, не-
уморен и компетентен екскурзовод 
от г-н Кирил Янкулов! Използвайки 
познанията си, той ни поднесе из-
черпателна информация. През тези 
дни видяхме най-бързо и най-добре 
всичко, дори и допълнителни неща, 
които не бяхме включили в програмата 
си.   
 Благодарим за гостоприемст-
вото на  председателката на ТО на 
слепите в Петрич, която направи 
всичко възможно да се чувстваме 
комфортно. Нейните сладки бяха най-
сладки и ракията – по-добра от уиски. 
Накрая посетихме и Мелник – най 
малкия град в България, обявен 
за културно-исторически резерват. 
Дегустирахме хубавото мелнишко ви-

Из живота на организациите
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но, похапнахме и, уморени и опиянени 
от чистия въздух, самобитните красоти 
и забележителности, потеглихме към 
родния дом.  
 Свещта, палейки друга свещ, 
няма да загуби нищо от своята 
светлина! Така ние, хора от различни 
организации, заедно прекарахме 
чудесно и бяхме толерантни един към 
друг. 
 Снежана АТАНАСОВА 

Добрич
ПРИЗИВ КЪМ ДОБРИ ДЕЛА

  На 15 август ние, хората от 
ТО на сляпо-глухите в Добрич, се 
събрахме в нашия клуб „Детелина”. 
Имахме два повода. Първият бе 
отбелязването на 20 години от 
създаването на асоциацията ни, а 
вторият – християнският празник 
Успение Богородично. Клубът бе 
много оживен. Всички разговаряха 
ентусиазирано. 
 Председателката откри събира-
нето с кратък разказ за историята 
на създаването на асоциацията 
ни. Тя припомни важни моменти 
от далечното и близко минало. 
Някои от присъстващите също спо-
делиха свои спомени. Получи се 
задушевна атмосфера. Пяхме песни, 
рецитирахме стихове. Проведохме 
и импровизирано състезание по ка-
надска борба. Отличилите се щяха 
да ни представят на 19 август в 
националната надпревара „Воля 
за победа”, която предстоеше да 
се проведе в Добрич. Изявиха се 
Йорданка Гроснева, Илия Костов, 
Димитър Кънчев и Кольо Колев.  
 Не забравихме да поздравим 
и именичките – Мария Атанасова 
и Мария Георгиева. На масата не 
липсваха традиционните за деня 

плодове – грозде, праскови и диня. 
Имаше и питка, която начупихме за 
здраве и благополучие.
 Успяхме за краткото време, в 
което сме заедно, да се откъснем 
от сивото ни ежедневие. Всеки с 
вълнение споделяше свои радости 
и неволи. В края на събирането ни 
г-жа Ковачева отправи призив за нови 
успехи, весели инициативи и добри 
дела. Изрази се благодарност към 
Димитър Парапанов и умелото му 
ръководство. Нека е жив и здрав и 
още дълги години да ни води напред!

Калинка КОВАЧЕВА
 

Стара Загора
СПОРТЕН РИБОЛОВ

 За пета поредна година по 
инициатива на запалените рибари от 
Димитровград при СКХЗУ „Верея” - 
Стара Загора се проведе регионално 
състезание по спортен риболов на 
28 юли на язовира в село Голямо 
Асеново. Участваха отбори от СКХЗУ 
„Изгрев” - Пловдив, СКХЗУ „Орфей” - 
Смолян и СКХЗУ „Родопи” - Кърджали.
 Крайното класиране от регио-
налното състезание по спортен 
риболов за незрящи е следното:

Из живота на организациите
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Отборно класиране:
 1. СКХЗУ „Верея” - Стара Загора 
– улов 2,150 кг (парична награда - 40 
лева)
 2. СКХЗУ „Изгрев” - Пловдив – 
улов 1,940 кг (парична награда - 30 
лева)
 3. СКХЗУ „Орфей” Смолян – 

улов 1,830 кг (парична награда - 20 
лева)
 4. СКХЗУ „Родопи” Кърджали – 
улов 0,183 кг.
 Първа уловена риба - Веселин 
Попов, Пловдив (награда – въдица).
 Най-голяма уловена риба - 

Из живота на организациите
Васил Делчев Вълев, Димитровград 
(награда – макара).
 Всички участници прекараха 
един незабравим слънчев ден, 
изпълнен с настроение и шеги, 
благодарение на щедрото спонсорство 
на г-н Митю Вълчев – бизнесмен 
и общински съветник от партия 

ГЕРБ, и фирма „Финес 2” ЕООД  от 
Димитровград. 
 Очакванията на рибарите към 
организаторите от СКХЗУ „Верея” 
са те отново бъдат домакини на 
следващото национално състезание 
по спортен риболов.

СКРЪБНА ВЕСТ
  С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 5 август на седемдесетгодишна 
възраст след тежко боледуване почина нашата колежка Таня Йовева.
  Таня Василева Йовева е родена на 4 януари 1947 г. в Нова Загора. Учила 
е в училището за слепи във Варна, но средното си образование завършва в 
реална гимназия в родния си град.
  Висшето си образование получава в Софийския университет по 
специалността „Българска филология” и от 1 март 1972 г. започва работа като 
редактор в списание „Зари”, където се труди в продължение на повече от 25 
години.
  Като редактор в официалния орган на ССБ тя отговаря за изготвянето 
на говорещите списания „Знание” и „Съвременност”, както и брайловото 
списание „Женски свят”. Автор е на множество публикации – очерци, интервюта 
и коментарни материали.
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  След като се пенсионира, Таня Йовева основава фондация „Достоен 
живот” и сдружение „Национална асоциация за развитие”. Изготвя онлайн 
списанието „Личностно развитие”.
  Автор е на книгите „Думите като очи” и „Европа за хората – достойният 
труд на достойните хора” – сборници от журналистически материали.
  В последните години сътрудничи на вестник „Дума” и други централни 
печатни медии.
  Майка е на две дъщери, а съпругът и работеше в Българската национална 
телевизия.
  Тази година по случай седемдесетата й годишнина Таня Йовева бе 
удостоена с наградата „Златно перо” от Съюза на българските журналисти.
  Ние, колегите й от редакционния екип, скърбим дълбоко за нейната 
кончина. Почивай в мир, Таня! Поклон пред паметта ти!

 „Двата борда напред… Греби.” 
– чувам заповедта на капитана и 
загребвам. В лодката сме шест 
гребци, двама лодководачи и двама 
доброволци. Започва третото поред 
наше участие в международната 
регата TID. Този път имаме намерение 
да плаваме по протежението на почти 
целия български участък от Видин до 
Силистра. Финансирани сме от 
Агенцията за хора с увреждания 
по проект „Незрящи гребци на 
международна регата TID 2017”. 
Притеснени сме единствено 
от това изключително лоши 
метеорологични условия да 
не попречат на успешното 
завършване на плаването. 
Имаме увереност в себе си, 
защото  проектът предвиждаше 
усилени тренировки и лагер на 
язовир Искър преди регатата. 
В язовира плавахме с гребла 
и платна на разстояния 
приблизително толкова дълги, 
колкото са маршрутите по река Дунав. 
В тренировките и лагера взеха участие 
повече хора, от които беше подбран 
екипаж за регатата. 

  Лагерът ще остане незабравим 
спомен за всички участници. 
Прекарахме пет дни на палатки, 
връхлитани почти всяка вечер от 
гръмотевични бури. Палатките, купени 
по проекта, не пропуснаха нито капка 
дъжд. Освен тях бяхме се снабдили 
със сгъваеми маси и столове, което 
създаваше прекрасни условия за отдих 

и разбор на проведените тренировки. 
В дъждовните вечери се криехме 
под навеса на ресторанта в къмпинг 
„Будното око” и си организирахме 

Нови хоризонти
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такива купони, каквито рядко пъти се 
случват. Единият от доброволците  –
Илко, беше професионален акордео-
нист, новото ни попълнение в гребния 
състав Диан Петров – прекрасен 
китарист, а капитан Филип Битраков 
не беше забравил своя тромпет. 
Последната ни Нептунова вечер така 
сформираното оркестърче свиреше, 
ние пеехме и съм сигурен, че самият 
Нептун би желал да бъде с нас. 
  Когато в язовира се вдигаха 
големи вълни и плаването беше 
опасно, правехме пешеходни експе-
диции до близки интересни места 
в радиус около 5 - 6 километра.  
Незабравими ще останат за всички 
нас плаванията тук, защото язовир 
Искър е с 36 квадратни километра 
водна площ, дължината му е около 12 
километра, а в най-дълбоката си част 
достига 75 метра. Плаването в него 
е предизвикателство - почти такова, 
каквото и в Дунав. Въпреки че по-
късно видяхме на какво е способна 
великата река. 
  Спокойно напуснахме Видин в 
утринната прохлада със скорост около 
9 километра в час, която е много добра 
за нашата лодка „ЯЛ 6”. Между другото 
този модел лодка е взет от холандците 
лично от руския император Петър 
Велики. Тя е била използвана, разбира 
се, за военни цели при дебаркиране. 
И днес Военноморското училище у 
нас използва „ЯЛ 6” за тренировки по 
гребане и ветроходство. Счита се, че 
един моряк, който не е бил на такава 
лодка, не е никакъв моряк. 
  Първия ден от нашето плаване 
ни очакваше адска жега и разстояние 
от 48 километра - едно от най-дългите 
по целия маршрут. Наслаждаваме 
се на забележителната тишина в 
тихия бял Дунав. Спираме за кратка 
почивка в местността Рациария към 
обяд и продължаваме плаването 

при 37 градуса температура. Гребем 
на смени – първо едната двойка, 
след това другата и тъй насетне. 
Установихме, че това е по-бърз начин 
за придвижване, защото лодката 
се движи без прекъсване. Топим 
шапките в реката, мокрим тениските 
си и караме. Приближавайки Лом, 
загребваме по-силно, защото знаем, 
че в лагера ни чакат студена бира 
и вода. В лодката водата е толкова 
топла, че никой не иска да я пие. 
Същото ни очаква в повечето дни. 
Подписали сме декларация, че можем 
да караме до 60 километра дневно 
при лоши метеорологични условия. 

  

На следващия ден поради 
неразположение на някои от гребците 
гребахме 4 души – аз, старият моряк 
Слави Цветков от Равда, неговият 
18-годишен син Веско Цветков и  Диан 
Петров. Ние успяхме да изминем 40 
километра за 5 часа, като по време 
на плаването развихме рекордната 
скорост от 6,4 възела, което е около 
12 километра в час. Почти избягахме 
от жегата и се чувствахме доста 
горди. В Козлодуй ни очакваха вкусна 
вечеря - боб с наденица, осигурена 
от местната община, и парти на 
един шлеп. На партито се лееше в 
неограничено количество студена 
бира и то завърши с огнено шоу, 
представено от местни младежи. 
Чашите с бира се допълваха с вода от 
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проливния дъжд, който за щастие спря 
малко преди шоуто. С горящи факли 
младежите правеха различни фигури, 
които в нощния мрак се отразяваха 
в реката. Оттеглихме се за почивка 
в палатките, но такава не последва, 
защото в близост до нас се вихреше 
ромско парти. То започна като рожден 
ден на едно дете и бързо прерасна 
в пиянска вакханалия. Наложи се да 
извикаме полиция към 1 часа. Ние 
имаме нужда от сън, защото ставаме 
към 6 часа и 30 минути и потегляме 

към осем.  Събираме палатки, пием 
кафе, закусваме и отново на път.
  Поради това че искахме да 
включим ново попълнение гребци, 
аз и съпругата ми - доброволка 
в експедицията, решихме да се 
придвижим с ескортиращата кола в 
следващия участък до село Остров. 
Пристигнахме там преди лодката 
и имахме задачата да опънем 
палатките и да подготвим лагера, 
за да може екипажът да си почива 
след пристигането. Прогнозата беше 
за слънчев и горещ ден. Чуха се 
гръмотевици откъм Румъния и задуха 
западен вятър. Очаквахме дъждът да 
отмине на изток и да не ни засегне. 
Внезапно обаче вятърът стана 
северен и страшно силен. Отскубна 
колчетата на палатките и те полетяха 
като пеперуди. Ние ги хванахме и 
едвам ги удържахме. Заедно с вятъра 
плисна като из ведро. Отчупени от 

дърветата дебели клони хвърчаха 
навсякъде. Притеснявахме се за 
багажа и палатките, но още повече се 
притеснявахме за хората в лодката. 
Реката притъмня, вдигна големи 
вълни. Изпитахме голямо облекчение, 
когато след бурята тя се зададе на 
хоризонта. Всички бяхме мокри до 
кости, но щастливи, че оцеляхме 
невредими. При връхлитането на 
бурята капитан Филип Битраков 
взел решение лодката да отиде към 
брега и екипажът да се скрие под 
платното, което за съжаление не е 
непромокаемо. Дъждът бил толкова 
студен, че водата в реката на всички 
се сторила като топла вана. Те бързо 
се потопили в нея и избягали от 
студа. Бързо възстановихме лагера, 
преоблякохме се със сухи дрехи и 
специално защитно облекло. Дъждът 
с гръмотевиците отмина на юг и 
предвидената за нас фолклорна 
програма от местното читалище се 
състоя в пълен блясък. 
  По-нататък имахме силен дъжд 
преди Русе в местността Стълбище, 
където традиционно спираме за 
нощувка извън лагера на регатата в 
една прекрасна широколистна гора. 
Имахме намерение да запалим огън 
и да опечем прекрасна наденица, но 
задуха силен вятър и се страхувахме 
да не направим пожар. Наденичката 
ни беше изпечена в ресторант 
„Стария сом”, където с наша храна и 
техни домашно произведени напитки 
прекарахме чудесна вечер. Когато 
се събудихме на следващата сутрин, 
валеше проливен дъжд. Изчакахме 
малко да  спре, бързо събрахме 
палатките и потеглихме. Дъждът 
отново заваля, но ние бяхме добре 
екипирани. Продължихме плаването, 
доволни, че няма буря. Прекарахме  
светска вечер в Русе в компанията 
на групата от Австрия. Срещата ни с 
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тях беше планирана предварително. 
Първоначално идеята беше да 
отидем заедно на ресторант, а след 
това решихме ние да купим торта, а 
те да донесат кафе. Разбира се, не се 
ограничихме само с торта и кафе. 
  Бях споменал пред един от 
сръбските участници от Нови Сад, че 
имаме намерение следващата година 
да плаваме в сръбския участък. Той 
споделил това с австрийците и те бързо 
предприели действие да ни помогнат 
за осъществяването на тази идея. 
Техният ръководител Янис, чиято 
майка е гъркиня, тържествено обяви, 
че имат изненада за нас. Членовете на 
каяк обществата в Унгария, Австрия 
и Швейцария бяха събрали 300 евро 
за нашата експедиция следващата 
година. Той ни информира, че през 
октомври ще има среща в Германия 
за подготовката на TID 2018 и там ще 
постави въпроса с какво друго биха 
могли да ни помогнат организаторите 
по-нататък. Ние всички се почувст-
вахме много задължени да осъ-
ществим тази експедиция от Нови 
Сад до Видин. Сръбският участък е 
по-труден, защото се минава през 
праг на реката висок 23 метра при 
Железни врата. Има участъци от по 
50 - 60 километра, където практически 
няма течение. 
  Заедно с австрийците изпяхме 
„I am sailing” на Род Стюард, а след 
това те ни помолиха да изпеем нещо 
традиционно българско. С песните 
бяхме тренирали всяка вечер и не 
изпитахме затруднение да представим 
нещо от нашия фолклор. След това 
ние помолихме те да изпеят нещо 
австрийско. Тяхното изпълнение 
беше акапелно, тригласово и толкова 
фантастично, че аз се засрамих от 
самодейния характер на нашето 
представяне. Очевидно австрийците 
бяха тренирали повече от нас. Янис 

е на 72 години. Той е бил учител по 
математика, спорт и хуманитарни 
науки. Част от останалите членове 
на групата са социални работници. 
По-късно научихме, че в унгарския 
участък плавала група от други слепи 
хора със същата лодка. Дори някои от 
чужденците ни мислели за унгарци. 
Една вечер при нас дойде момиче 
от Германия. Каза, че нейната майка 
плавала с нас преди 2 години и тя ни 
изпраща много поздрави. Момичето 
Ив е на 23 години, а ние веднага 
си спомнихме за майка й, защото 
тя пееше много хубаво. Веднъж ни 
настигна с нейното кану в реката и 
каза: „Искате ли да ви изпея една 
песен”. Ние, разбира, се нямахме 
нищо против и тя запя на английски 
„Майко Дунав, отведи ме до Черно 
море”. Мелодията беше толкова 
хубава и на фона на реката прозвуча 
изключително вълнуващо. 
  Мисля си колко контакти ус-
тановихме през тези три години. 
Всички считат, че проявяваме голяма 
смелост с това наше участие и се 
отнасят към нас с уважение. Ето 
защо е по-добре инвалиди с различни 
увреждания да участват в спортни 
или други прояви заедно със здрави 
хора. Това е пътят към истинската 
интеграция, а в нашия случай става 
дума за интеграция в международен 
мащаб. 
  По стара традиция изпържихме 
5 килограма сом в село Ряхово. С 
тази работа се зае капитан Битраков. 
Другият водач на лодката беше 
капитан Людмил Шуйцов – човек 
с дългогодишен опит в плаването. 
Младият доброволец Веско Цветков 
изтегли специално приложение на 
мобилния си телефон за навигация 
по река Дунав. Това много улесни 
плаването и за разлика от друг път 
сега не заседнахме нито веднъж. На 
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телефона ясно се виждаше линията на 
фарватера, където плават корабите, 
и дори се записваше маршрутът, по 
който сме се движили. Във всеки един 
момент можехме да проверим къде 
се намираме и с каква скорост се 
движим. Това помага да прогнозираме 
час на пристигане и време за почивка. 
  Последния ден изминахме 
останалото разстояние от целия 
маршрут до обяд и се подготвихме 
за изваждане на лодката. Този път 
това стана много безболезнено.  
Пътувахме към София, изпитвайки 
голямо удовлетворение. За пръв път 
сега изминахме целия маршрут. Преди 
две години плавахме до село Ряхово 
– на около 30  километра след  Русе. 

Тогава прекратихме плаването поради 
изключително лоши метеорологични 
условия. Миналата година тръгнахме 
и от Козлодуй, защото финансите ни 
не позволяваха да тръгнем от Видин. 
  Чувстваме се задължени 
следващата година да плаваме в 
сръбския участък, а защо не по-
следващата в Унгария. Това наистина 
разкрива нови хоризонти пред 
незрящите гребци, доброволците и 
лодководачите. 
  Изказвам специална благодар-
ност на Агенцията за хора с уврежда-
ния, затова че финансира нашия 
проект, на множеството доброволци, 
които ни помагаха, и на лодководачите 
за тяхната всеотдайност! 

Йордан МЛАДЕНОВ   

 Преди известно време моята 
позната Вяра Мисчиян ми беше 
казала, че в България има едно кътче, 
което си заслужава човек да посети 
на всяка цена:
  – Това място е като коктейл, 
приготвен от силна алкохолна напитка 
и галещо небцето ледено студено 
безалкохолно питие с добавка на 
истински свеж ментов и лимонов 
аромат. Нещо като известния по цял 
свят кубински еликсир Куба Либре. 
  Райското кътче, каза ми тя, се 
намира в покрайнините на Пазарджик 
и носи, подобно на кубинския коктейл, 
името парк-остров „Свобода”.
  Докато пътувах с моята позната 
и още две дами към Пазарджик, се 
чудех как човек като мен, обиколил 
страната и посетил почти всички 
забележителности, е пропуснал този 
приказно чуден парк. Пристигнахме в 
града около обяд и с помощта на една 
от таксиметровите фирми за 5 минути 
се озовахме на входа на парка.

  Замайваща е атмосферата, 
която те завладява още на входа. 
Разпределени по сектори, забав-
ленията и изненадите, които предлага 
остров Свобода, спират дъха на 
стъпилия за пръв път тук посетител.
  Паркът разполага със спортни 
игрища, няколко детски площадки, 
места за тих отдих, кафенета и 
ресторанти. 

Куба Либре в Пазарджик 
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  Замисълът при построяването 
и оформянето на парка е той да 
бъде общ комплекс за краткотрайна 
почивка и развлечения на местните 
жители и гостите на града.
  На острова има за всекиго по 
нещо. В едната част е обособена зона 
за увеселителни и игрови съоръжения 
за деца от всички възрасти като 
например блъскащи се колички, 
въртележки, надуваеми прозрачни 
топки, в които децата се търкалят по 
водата, басейни, в които по-малките 
могат да покарат гумени лодки. 
  В началото на една от сен-
честите алеи се намира най-стра-
ховитата част от извънземните 
атракции на острова. Това е мини ре-
зерватът на динозаврите, в който са 
поставени 6 големи макета на едни от 
най-известните видове динозаври от 
праисторическата ера.
  В близост до огромните, 
неподлежащи на описание, чудовища 
се е паркирала колата на Фред 
Флинтстоун, която също е част от 
атракцията. 
  И за да бъде усещането за 
отминалите праисторически епохи 
напълно завършено - в късните часове 
на деня могат да се чуят силните 
ревове на динозаврите, огласящи 
цялата околност.
  Тръгнеш ли по друга алея, 
ще достигнеш до място, където са 
обособени детски кътчета за най-
малките с пързалки, люлки, въртележ-
ки и други, привличащи вниманието 
на дребосъците, атракции. 
  В близост до тях са поставени 
уголемени макети на едни от най-
обичаните герои от детските приказки 
- Пипи Дългото чорапче, Малкия 
принц, Пепеляшка, Снежанка, макет 
на Слънчевата система, макет на 
Земята.
  Малко встрани, на едно по-тихо 
място е изградено изкуствено езеро, 
около което влюбените двойки могат 

да намерят усамотение, други да си 
припомнят как се кара водно колело, 
а трети да се възползват от прясно 
окосената трева и да си направят 
пикник.
  В централната част на парка 
има отделено място за паметници и 
мемориални знаци. Тук се намират 
паметникът на Алеко Константинов и 
мемориалният бюст на легендарния 
командир от антифашистката борба 
Методи Шаторов.
  Паркът предлага още едно 
спокойно място за отмора след 
дългата и незабравима разходка. 
Всеки, който иска да се усамоти и да 
се отдаде на почивка с книга в ръка, 
има възможност да го направи в 
откритата лятна читалня.
  Освен всичките тези атракциони 
остров „Свобода” разполага със своя 
собствена зоологическа градина. 
В нея можете да се срещнете със 
спокойните и дружелюбни понита, 
с дългорунната лама, виторогия 
муфлон, с пристъпящия грациозно 
лос. 
  Няма как да не се спрете пред 
клетките на огромните австралийски 
зайци и красивите дългоопашати 
пауни. Със сигурност обаче ще затаите 
дъх пред едно от загражденията 
с размер на баскетболно игрище, 
високо повече от три метра и опасано 
с електрически пастир. Това е мястото, 
предназначено за най-хищния пред-
ставител на котките - амурския тигър. 
Легнал на сянка в далечния ъгъл на 
своето принудително жилище, той 
не обръща внимание на удивените 
двукраки твари, запленени от дивата 
красота на почти изчезналия от света 
на животните сибирски красавец. 
Разбрали колко сме нищожни пред 
200-килограмовия хищник, способен 
с един удар на лапата да убие мечка, 
сядаме да успокоим пулса на сърцето 
на едно от дървените съоръжения в 
близост до клетката на тигъра. Оказва 
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се, че това е най-дългата пейка в 
света, кандидатствала за рекордите 
на Гинес. Дължината й е 1011 метра и 
е разположена по цялото протежение 
на парка в едната му част. Според 
изчисленията на нея едновременно 
могат да седнат 2020 човека.
  След приятната отмора 
изяждаме по един ванилов сладолед, 
а докато се разхлаждаме с него, 
споделяме си един на друг колко 
малко познаваме красотите на 
нашата родина. Заблудени от 
преекспонирането на непознати места 
или човешки открития по широкия свят, 
пропускаме да се срещнем с истински 
красивите кътчета на България, едно 

от които е парк-остров „Свобода” край 
Пазарджик, съхранил невероятно 
красивата българска природа и 
пъстротата на животинския свят.
  Парк-остров „Свобода” е сред 
емблематичните за Пазарджик места. 
Тук всеки, който иска, може да намери 
своето кътче и място за отмора - 
далеч от градския шум и наситения с 
вредни изпарения въздух. Заситени 
от емоции и преживявания след 
тричасовата разходка по алеите 
на остров „Свобода”, поемаме към 
Пловдив с желанието и амбицията да 
преоткрием следващото късче земен 
рай от нашата страна.

Кирил ДАМЯНОВ

	 Получихме	 покана	 наша	 спортна	
делегация	да	посети	Йерусалим.	Конкретният	
повод	беше	 турнир	 за	 купата	на	Йерусалим	
по	 шахмат.	 Тази	 покана	 беше	 в	 отговор	
на	 българската	 за	 участие	 на	 израелци	 в	
Отворения	 турнир	 за	 купата	 на	 София	 по	
шахмат,	 който	 се	 проведе	 през	 април	 тази	
година.	 Тогава	 дойде	 един	 представител	
заедно	 със	 своята	 съпруга.	 Именно	 той,	
Арик,	 фактически	 се	 зае	 с	 организирането	
на	 турнира	 в	 древния	 град.	 Домакините	
поемаха	разходите	по	престоя	на	чужденците	
-	 нощувки	 и	 храна,	 а	 ние	 трябваше	 да	 си	
осигурим	 транспортирането.	 Както	 се	 и	
очакваше,	 това	 се	 оказа	 твърде	 трудна	
задача.	 В	 крайна	 сметка	 благодарение	 на	
няколко	 регионални	 председатели	 -	 инж.	
Павлин	Ангелов	от	Плевен,	Велик	Атанасов	
от	Пловдив,	Асен	Алтънов	 от	София,	 както	
и	 подкрепата	 на	 председателя	 на	 Съюза	
на	 слепите	 в	 България	 Васил	 Долапчиев	
средствата	 за	 транспорт	 бяха	 осигурени	 в	
последния	критичен	момент.
		 Делегацията	 ни	 наброяваше	 петима	
-	 Расим	Низам,	Александър	Тодоров,	Петко	
Пътев,	Кеворк	Кабзамалян	и	аз	-	Иван	Янев.
		 Потеглихме	 към	 светите	 места	 в	

първия	час	на	13	август.
		 На	 летището	 в	 София	 процедурата	
беше	по-различна	от	всичките	ми	пътувания	
по	 други	 земи.	 За	 Израел	 има	 по-строги	
правила	-	разпитват	те	за	целта	на	пътуването,	
задават	 един	 куп	 други	 въпроси,	 като	 в	
някакъв	момент	скоростта	на	задаването	им	
рязко	 се	 увеличава.	 Предполагам,	 че	 това	 е	
полицейски	 трик	 за	 проверка	 на	 пътуващия	
дали	ще	се	обърка,	разколебае	и	прочее.	Имаше	
изключително	 щателна	 и	 неколкократна	
проверка	 на	 багажите.	 В	 самолета,	 който	
е	 на	 израелските	 авиолинии,	 изобщо	 не	 се	
лигавеха	 с	някакви	бисквитки	или	хапчици.	
Дадоха	 един	 хубав	 сандвич.	 Хубав	 и	 като	
размер,	 и	 като	 вкус.	 С	 водата	 също	 не	 се	
излагаха	с	някакви	маломерни	бутилчици,	а	
си	дадоха	стандартна	500-милилитрова.
		 Когато	 кацнахме	 на	 летището	 „Бен	
Гурион”	 в	 Тел	 Авив,	 часът	 беше	 2.30	 след	
полунощ.	 Пилотът	 очевидно	 до	 съвсем	
скоро	 е	 бил	 на	 военен	 самолет,	 тъй	 като	
изобщо	 не	 се	 стараеше	 да	 бъде	 внимателен	
-	 имаше	 резки	 издигания	 и	 спускания,	
приземяването	 си	 го	 направи	 твърдичко.	
Температурата	беше	28	градуса,	което	за	този	
час	на	денонощието	си	е	направо	стряскащо.	

СПОРТ

В Йерусалим
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Влажността	 също	 е	 твърде	 висока.	 Самото	
летище,	 а	 и	 магистралата	 до	 Йерусалим	 са	
впечатляващи.	 Въобще	 върху	 тази	 пустиня	
хората	 са	 изградили	 страхотни	 неща.	 От	
Тел	Авив	до	Йерусалим	пътувахме	около	35	
минути.
		 Българската	 делегация	 пристигна	 в	
Йерусалим	към	4	часа	сутринта	на	13	август.	
Всички	 гости	 бяха	 настанени	 в	 нещо	 като	
рехабилитационен	център,	който	домакините	
наричат	 “Институт	 за	 незрящи”.	 Спокойно	
може	 да	 се	 заключи,	 че	 това	 е	 училище	 за	
деца	с	нарушено	зрение.	Но	тъй	като	децата,	
които	 имат	 единствено	 зрителен	 проблем,	
се	 интегрират	 в	 масовите	 училища,	 тук	 се	
обучават	деца	с	множество	увреждания.		
		 Комплексът	 не	 е	 малък,	 разполага	
с	 пансион,	 столова,	 зали,	 спортен	 център,	
басейн,	външна	част,	оборудвана	с	всякакви	
звукопроизвеждащи	 неща	 -	 гонг,	 тимпани	
или	нещо	такова,	различни	музикални	тръби,	
камбани	и	много	още.	В	Йерусалим	бе	горещо,	
но	 с	 нищо	 не	 беше	 по-различно	 от	 нашата	
столица	като	жега	от	последния	месец,	така	
че	 може	 да	 се	 приеме	 за	 поносимо.	 Още	 в	
същия	ден	-	13	август,	успяхме	да	се	разходим	
благодарение	 на	 една	 местна	 доброволка.	
Случи	 ми	 се	 нещо	 наистина	 интересно	 за	
мен.	 Успях	 да	 тествам	 очила,	 снабдени	 с	
камера,	 чрез	 която	 се	 разпознават	 различни	
неща.	Ценното	в	случая	е,	че	камерата	прави	
снимка	на	текст	и	след	това	го	изчита.	За	тази	
разработка	 бях	 чувал	 преди	 година-две	 и	
бях	удовлетворен,	че	на	живо	видях	за	какво	
иде	реч.	Езиците	 засега	са	иврит,	 арабски	и	
английски.	Питах	жената	дали	биха	се	наели	
да	интегрират	български	език.	Тя	ми	каза,	че	е	
напълно	възможно.	В	момента	работят	върху	
имплементацията	на	немски	и	френски.	Една	
от	хубавините	на	тази	джаджа	е	това,	че	може	
човек	да	си	запамети	различни	лица	и	да	ги	
наименува,	тоест,	когато	камерата	на	очилата	
фиксира	 даденото	 лице,	 той	 чува	 кой	 стои	
или	седи	насреща	му.	Така	човек	може	да	си	
опише	 семейството,	 приятелите,	 колегите	 и	
прочее.	Според	презентаторката	устройството	
разпознава	и	различни	неща	като	мляко,	хляб	
и	 други.	 Е,	 стигнахме	 и	 до	 цената.	А	 тя	 не	
може	 да	 се	 каже,	 че	 е	 за	 пренебрегване.	
Спомена	 числото	 на	шекелите	 (израелските	
пари),	но	после	преобразува	цената	в	долари	
и	 така	 съобщи,	 че	 това	 устройство	 може	
да	 стане	 мое	 за	 „скромната”	 сума	 от	 3650	

долара.	Веднага	щом	 се	 върнах	 в	България,	
се	обърнах	към	фирмата	с	въпрос	дали	биха	
включили	и	българска	реч.	Предоставих	им	
имената	 и	 линковете	 към	 4	 синтезатора	 на	
български	 език.	 Ще	 видим	 какъв	 ще	 бъде	
техният	отговор.
		 На	14	август,	понеделник,	домакините	
бяха	 организирали	 екскурзия	 до	 стария	
град.	 Улиците	 там	 са	 каменни,	 а	 сергиите,	
магазинчетата	 и	 въобще	 всякаквите	
дюкянчета	 са	 образували	 плътна	 верига	
отляво	 и	 отдясно.	 Тук	 за	 правила	 на	
пешеходното	 движение,	 вежливост	 или	
толерантност	 и	 дума	 не	 може	 да	 става.	
Бутането,	 ръгането,	 сплитането	 в	 чуждите	
крайници,	прехвърчаването	на	разни	дечица	
току	 пред	 туристическите	 крака	 е	 нещо	
съвсем	в	реда	на	нещата.
		 Естествено,	че	отидохме	и	до	Стената	
на	плача.	Достъпът	до	нея	не	е	свободен,	както	
се	и	очакваше.	Всички	багажи	минават	през	
скенер.	После	мъжете	поемат	в	един	участък	
на	 стената	 да	 си	 плачат,	 молят	 и	 желаят,	 а	
жените	тръгват	към	друга	част.	Отправяйки	се	
бодро	към	Стената,	един	от	ортодоксалните	ни	
спря	и	ни	пита	дали	сме	евреи.	Отговорихме,	
че	 не	 сме	 и	 си	 продължихме.	 Не	 разбрах	
какво	 би	 се	 случило,	 ако	 бяхме	 евреи	 или	
какво	 се	 случи,	 като	 разбра,	 че	 не	 сме.	
Стената	 е	 осеяна	 с	множество	цепнатини,	 в	
които	хората	могат	да	забождат	листчета	със	
своите	желания,	които	да	стигнат	до	небето,	
защото	според	една	израилтянка	това	е	най-
краткият	път	до	Господ.	Може	и	така	да	е,	не	
се	наемам	нито	да	споря,	нито	да	подкрепям.	
Факт	е	обаче,	че	има	много,	много	народ.	А	
в	събота,	когато	е	шабат	(големият	седмичен	
еврейски	 празник),	 било	 нещо	 страшно	 -	
човек	до	човек.	Така	ни	разправяше	нашият	
домакин.
		 Естествено,	кулминацията	беше	посе-
щението	на	Божи	гроб.	Почакахме,	преди	да	
успеем	да	влезем	вътре	-	тясно	пространство,	
отдясно	 е	 гробът,	 тоест,	 като	 влезеш,	
обръщаш	 се	 надясно,	 коленичиш,	 поставяш	
ръце	върху	каменния	капак	или	там	каквото	е	
и	можеш	да	отправиш	своята	си	молитва.	Не	
знам	доколко	е	валидно	онова	твърдение,	че	
да	отидеш	в	Рим	и	да	не	видиш	папата	си	е	
направо	скандално,	но	да	идеш	в	Йерусалим	
и	да	не	посетиш	Божи	гроб	наистина	би	бил	
голям	 пропуск.	 По	 принцип,	 затова	 че	 си	
хаджия	 се	 издава	 сертификат,	 за	 който	 се	
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чакало	около	месец	според	думите	на	нашия	
домакин,	 но	 благодарение	 на	 него	 ние	 се	
сдобихме	по	някаква	кратка	процедура	и	сега	
черно	 на	 бяло	 всичките,	 които	 посетихме	
Божи	 гроб,	 притежаваме	 удостоверения	 от	
израелското	 министерство	 на	 културата,	 че	
сме	хаджии.
		 Разбира	се,	купихме	магнити.	Взехме	
ги	от	един	арменец.	После	започнахме	да	се	
пазарим	с	някакъв,	мисля,	че	беше	арабин,	за	
чаши.	Първоначално	предлагаше	керамична	
чаша	с	Йерусалим	на	цена	от	50	шекела	(около	
22	 -	23	лева).	После	някаква	по-малка	за	40	
шекела	(около	18	лева),	но	на	мене	все	не	ми	
уйдисваше	цената,	това	бяха	безбожни	цени,	
а	все	пак	вече	бях	попил	малко	от	благодатта.	
Понечих	 неколкократно	 да	 си	 тръгна,	 но	
арабинът	 започна	 да	 сваля,	 но	 всъщност	 и	
да	вдига	цената.	Първо	предлагаше	2	големи	
чаши	за	80	шекела,	после	добави	и	една	малка	
за	90	шекела,	после	каза,	че	ми	дава	2	големи	
и	2	малки	за	100	шекела,	накрая	вика,	че	дава	
и	 един	 магнит	 към	 целия	 пакет.	 И	 понеже,	
който	 ме	 познава,	 не	 мога	 да	 отказвам,	
арабинът	ме	олекоти	с	цели	100	шекела	 (45	
лева),	а	за	тях	получих	2	големи	и	2	по-малки	
керамични	 чаши	 с	 Йерусалим	 и	 1	 магнит.	
Но	 по-късно	 установих,	 че	 магнитът	 нещо	
липсва.	За	справка	ще	кажа,	че	ония	магнити	
от	арменеца	ги	взех	за	8	шекела,	а	едни	по-
семплички	бяха	за	5.
		 Вечерта	 ни	 водиха	 на	 фестивал	 с	
международно	 участие.	 Фестивалът	 бе	 за	
изкуства	 и	 занаятчийство.	 За	 да	 влезе	 там	
човек,	 също	 минава	 проверка	 на	 багаж	 и	
някакви	 устройства,	 които	 постоянно	 се	
размахват	 -	 очевидно	 ни	 проверяват	 да	 не	
сме	 с	 ония	 жилетки,	 с	 които	 някои	 араби	
се	 обличат.	 Вътре,	 като	 влязохме,	 имаше	
толкова	 много	 деца,	 че	 се	 зачудих	 дали	
въобще	 някога	 в	 живота	 си	 съм	 бил	 сред	
такова	 детско	 множество.	 Впечатлението,	
с	 което	 се	 сдобихме,	 бе,	 че	 едно	 еврейско	
семейство	има	поне	4	деца,	а	някои	по	5	и	6.	
Наистина	тук	е	нещо	нормално	да	се	срещат	
млади	семейства	с	по	4	деца.	Пространството	
е	 огромно,	 представлява	 нещо	 като	 парк	 на	
много	нива.	Има	сцени,	на	които	се	изявяват	
музиканти	и	певци	от	всевъзможни	държави.	
Чух	 и	 балкански	 ритми,	 но	 не	 разбрах	
откъде	са	точно.	Но	музиката	си	беше	здраво	
кръчмарска,	така	както	си	върви	по	нашенско,	
македонско,	сръбско,	румънско	и	прочее.

		 Кашерната	 кухня	 е	 нещо	 доста	
интересно.	При	евреите	има	строга	подредба	
на	 храната.	 Не	 могат	 да	 се	 консумират	
например	 едновременно	 месни	 и	 млечни	
храни.	„Кашер”	на	иврит	означава	подходящ	
или	 удобен.	 Евреите	 не	 ядат	 свинско	 и	
заешко,	 както	 и	 морски	 продукти,	 които	
нямат	перки	-	скариди,	миди,	калмари	и	други	
подобни	 деликатеси.	 Кашерните	 животни	
-	 овце,	 говеда,	 елени	 и	 пр.,	 се	 заколват	 от	
духовно	 лице	 -	 „шохет”.	 Той	 е	 обучен	 да	
заколи	животното	 възможно	 най-бързо	 и	 да	
му	причини	възможно	най-малко	страдания.	
Кръв	 не	 се	 консумира	 под	 никаква	 форма.	
Съдовете	и	приборите	са	разделени	-	едни	са	
за	месни,	а	други	за	млечни	продукти.
		 Шабат	е	фактически	седмичният	праз-
ник	 на	 евреите.	 Той	 започва	 от	 петък	 след	
залез	 слънце	 и	 продължава	 през	 съботния	
ден	до	залез	слънце.
		 Не	 знам	 дали	 винаги	 е	 така,	 но	 тук	
закуската	и	вечерята	са	без	месо	и	включват	
млечни	 продукти,	 зеленчуци,	 сладкиши.	 На	
обяд	има	риба	и	друго	месо,	зеленчуци,	ориз,	
плодове,	но	никакви	млечни	продукти.
		 Предварителната	 информация	 от	
организаторите	беше,	че	в	турнира	ще	вземат	
участие	отбори	от	Русия,	Испания,	Румъния,	
България	и	Израел.	В	крайна	сметка	имаше	
българи,	 румънци	 и	 израелци,	 а	 испанците	
бяха	 представени	 от	 румънец,	 който	 се	
състезава	 за	 Испания.	 Домакините	 решиха	
да	разделят	турнира	на	две	-	международен,	в	
който	включиха	всички	чужденци	и	няколко	
израелци,	 и	 вътрешен,	 в	 който	 участваха	
единствено	израелски	шахматисти.
		 На	 14	 август	 започна	 турнирът	 за	
купата	 на	 Йерусалим	 по	 шахмат.	 В	 първия	

кръг	 Расим	 Низам	 надделя	 над	 Петко	
Пътев,	 Александър	 Тодоров	 спечели	 срещу	
представител	 на	 домакините,	 а	 Иван	 Янев	
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загуби	 от	 румънеца,	 състезаващ	 се	 за	
Испания.
		 Във	втория	кръг	Расим	Низам	загуби	
от	същия	румънец,	играещ	за	сънародниците	
на	Дон	Кихот,	Александър	Тодоров	загуби	от	
най-силния	 представител	 на	 Израел,	 Петко	
Пътев	и	Иван	Янев	спечелиха	своите	партии	
-	отново	срещу	израелци.
		 На	 15	 август	 турнирът	 за	 купата	
на	 Йерусалим	 по	 шахмат	 продължи	 със	
следващите	два	кръга.
		 В	 третия	 кръг	 Расим	 Низам	 победи	
представител	 на	 домакините.	 Петко	 Пътев	
надделя	над	румънеца	Пирошка.	Александър	
Тодоров	спечели	срещу	Иван	Янев.
		 В	 четвъртия	 кръг	 българският	
шампион	 загуби	 от	 румънския	 си	 колега	
Дачиан.	Петко	Пътев	и	Александър	Тодоров	
триумфираха	 съответно	 срещу	 шахматисти	
от	Израел	и	Румъния.	Иван	Янев	по	правилото	
за	цайтнот	инкасира	румънска	загуба.
		 На	 16	 август	 турнирът	 за	 купата	 на	
Йерусалим	 навлезе	 в	 своята	 финална	 фаза.	

Проведе	 се	 петият,	 последен	 кръг.	 В	 него	
Расим	 Низам	 надделя	 над	 представител	
на	 Израел,	 председателят	 на	 Българската	
спортна	 федерация	 за	 незрящи	 се	 изправи	
срещу	 председателя	 на	 Румънския	 съюз	 на	
слепите	 и	 реализира	 реми.	 Петко	 Пътев	 и	
Александър	 Тодоров	 застанаха	 един	 срещу	
друг	и	с	победата	си	Петко	зае	третото	място	
след	шампиона	Габриел	Драгиче	-	румънеца,	
състезаващ	 се	 за	 Испания,	 и	 след	 Михай	
Дачиан	-	румънския	шампион.	Расим	Низам	
остана	пети,	Александър	Тодоров	-	шести,	а	
Иван	Янев	-	четиринадесети.
		 Домакините	 бяха	 осигурили	 купи	
единствено	 за	 първите	 две	 места.	 Третата	
купа	 връчиха	 на	 победителя	 във	 вътрешния	
турнир.
		 Последната	 вечер	 нашите	 домакини	
устроиха	парти	по	еврейски.	Имаше	грозде,	
смокини,	 круши,	 сушени	 кайсии,	 фъстъци,	
орехи	и	още	подобни	вкусотии.	За	пиене	ли?	
Не,	 нямаше	 нищо	 за	 пиене.	 Преди	 това	 на	
вечерята	 бяха	 предвидили	 вино	 и	 бира,	 но	
на	партито	имаше	само	ядки	и	плодове	плюс	
едно	 пиано	 и	 много	 песни.	 Е,	 някои	 от	 нас	
си	бяха	взели	от	течностите	на	вечеря.	После	
разказаха	една	история	за	един	вече	починал	
човек,	който	е	правил	множество	добрини,	а	
след	това	отново	пиано	и	песни.
		 Умеят	 да	 се	 веселят,	 няма	 спор.	 И	
очевидно	 не	 им	 е	 необходим	 алкохол	 за	
доброто	настроение.

Иван ЯНЕВ
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Охрид, 2017 г.

		 Безспорно	 най-значимото	 събитие	
в	 международен	 аспект	 на	 федерация	
„Спорт	 за	 хора	 със	 зрителни	 увреждания”	
през	 2017	 г.	 бе	 олимпиадата	 по	 шахмат,	
която	 се	 проведе	 в	 Охрид,	 Македония	 от	
18	 до	 29	 юни.	 Средствата	 за	 българската	
делегация	 бяха	 осигурени	 чрез	 годишната	
субсидия	 на	 федерацията,	 предоставена	 от	
Министерството	на	младежта	и	спорта.
		 Българската	 делегация	 пристигна	 на	
18	 юни	 в	 късния	 следобед.	 Пътуването	 ни	
мина	 почти	 безпроблемно.	 Още	 в	 София	
възникнаха	някои	транспортни	неудачи,	които	
забавиха	 делегацията.	 Но	 затрудненията	
впоследствие	 се	 оказаха	 за	 радост	 по-скоро	
куриозни,	 а	 не	 реални.	 Тук	 трябва	 да	 се	
отбележи	 находчивостта	 на	 българския	
треньор	 инж.	 Димитър	 Илиев.	 Българите	
се	 настаниха	 в	 хотел	 „Белвю”	 на	 брега	 на	
Охридското	езеро.	Хотелът	е	на	добро	ниво.	
Срещите	и	всички	събития	се	случваха	в	хотел	
„Метропол”,	който	е	в	съседство	на	„Белвю”.	
Участниците	в	олимпиадата	бяха	настанени	
общо	в	3	хотела,	които	са	в	близост	един	до	
друг.	 От	 българска	 гледна	 точка	 битовите	
условия	 бяха	 подобаващи,	 включително	
храната.	 За	 съжаление	 по	 отношение	 на	
интернета	не	може	да	се	каже	същото.
		 Трябва	да	се	отбележи	изключително-
то	 гостоприемство	 на	 домакините,	 които	
направиха	 всичко	 по	 силите	 си	 нещата	 да	
бъдат	възможно	най-добре.
		 Олимпиадата	 по	 шахмат	 бе	 откри-
та	 на	 18	 юни	 вечерта.	 Присъстваха	
Людвиг	 Буйтелхов	 -	 председател	 на	 IBCA	
(Международната	 асоциация	 по	 брайлов	
шахмат),	 Стефан	 Хилтън	 -	 секретар	 на	
IBCA,	 Ангел	 Янев	 -	 зам.-кмет	 на	 Охрид,	
Коце	Димов	 -	председател	на	Македонската	
спортна	 федерация	 на	 незрящите,	 Жарко	
Селковски	 -	 председател	 на	 Македонския	
съюз	 на	 слепите,	 както	 и	 други	 официални	
лица,	 част	 от	 своите	 делегации.	 В	 крайна	
сметка	в	събитието	взеха	участие	27	държави.	
На	19	юни	сутринта	се	състоя	техническата	
конференция.

	 Отборът	ни	беше	подреден	по	следния	
начин:
	 първа	дъска	-	Расим	Низам;
	 втора	дъска	-	Александър	Тодоров;
	 трета	дъска	-	Петко	Пътев;
	 четвърта	дъска	-	Йордан	Георгиев;
	 резерва	-	Габриела	Илиева;
	 треньор	-	инж.	Димитър	Илиев.
		 Преводач	и	придружител	беше	Кеворк	
Кабзамалян,	 а	 делегацията	 се	 водеше	 от	
председателя	 на	 федерация	 „Спорт	 за	 хора	
със	зрителни	увреждания”.
		 В	 първия	 кръг	 на	 19	 юни	 нашите	
шахматисти	направиха	това,	на	което	всички	
българи	тайничко	се	надяваха	и	дори	вярваха.	
Буквално	 прегазиха	 отбора	 на	 Гърция,	 така	
както	българският	цар	Симеон	прави	това	с	
византийците	край	Ахелой	преди	точно	1100	
години.	 Резултатът	 говори	 сам	 по	 себе	 си	 -		
4:0.
		 Във	 втория	 кръг,	 който	 започна	 в	 15	
часа	 на	 20	 юни,	 българските	 национали	 се	
изправиха	 срещу	 Полша.	 Дружина	 полска	
победи	 с	 3,5	 на	 0,5	 точки.	 Първите	 три	
български	 дъски	 загубиха,	 а	 четвъртата	
ремизира.
		 На	 21	 юни	 българите	 се	 срещнаха	 с	

Олимпиада по шахмат
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отбора	на	Испания.	На	първа	 дъска	Расим	
Низам	 грабна	 изключително	 тежка,	 но	
сладка	победа.	На	втора	дъска	Петко	Пътев	
загуби,	на	трета	Йордан	Георгиев	ремизира	
и	 на	 четвърта	 Габриела	 Илиева	 отстъпи	
пред	представителя	на	иберийците.	И	така	
в	крайна	сметка	победа	за	сеньорите	срещу	
лъвовете	с	2,5:1,5	точки.
		 На	 22	юни	 от	 15	 часа	 българите	 се	
изправиха	 срещу	 отбора	 на	 Турция.	 На	
първа	дъска	шампионът	на	България	Расим	
Низам,	без	да	протака	нещата,	както	в	турски	
сериал,	 набързо	и	 безапелационно	победи.	
На	 втора	 дъска	Александър	 Тодоров	 също	
надделя.	На	трета	Йордан	Георгиев	загуби,	
но	на	тия	последните	2	дъски,	турците	бяха	
сложили	 и	 своите	 най-силни	 шахматисти.	
На	 четвърта	 дъска	 16-годишната	 Габриела	
Илиева	 се	 изправи	 срещу	 4-кратно	 по-
възрастния	от	нея	64-годишен	Мюмюн,	който	
е	роден	и	израсъл	в	България.	След	страхотна	
игра	Габриела	постигна	прекрасна	победа	и	
остави	своя	опонент	в	продължение	на	дълго	
време	 след	 края	 на	 партията	 да	 цъка	 като	
швейцарски	часовник	и	да	се	чуди	откъде	и	
как	точно	го	сполетя	тази	българска	мълния.	
И	така	България	победи	отбора	от	Босфора	с	
3:1	точки.
		 На	23	юни	започна	конгресът	на	IBCA.	
Състоя	 се	 първото	 заседание,	 на	 което	 бяха	
представени	отчетите	на	президента,	първия	
вицепрезидент,	 втория	 вицепрезидент,	
генералния	 секретар	 и	 ковчежника.	 Състоя	
се	 и	 дискусия,	 на	 която	 станаха	 ясни	 и	
номинациите	 за	 следващото	 ръководство.	
Управлявалият	 25	 години	 досегашен	
президент	 Людвиг	 Буйтелхов	 се	 оттегли,	 а	
кандидат	 за	 президент	 беше	 досегашният	
първи	 вицепрезидент	 д-р	 Черудата	 Джадав	
от	 Индия.	 Той	 е	 доктор	 в	 областта	 на	
компютърните	 технологии	 и	 залага	 на	 тях	
за	 развитието	 на	 шахмата	 сред	 хората	 със	
зрителни	 увреждания.	 Според	 някои	 той	
е	 най-известният	 незрящ	 човек	 в	 Индия.	
За	 първи	 вицепрезидент	 беше	 номиниран	
досегашният	 втори	 такъв	 -	 Никос	 Калесис	
от	 Гърция.	 За	 втори	 вицепрезидент	 бе	
номиниран	досегашният	генерален	секретар	
-	 Стивън	 Хилтън	 от	 Великобритания.	 А	
за	 генерален	 секретар	 беше	 издигната	

кандидатурата	 на	 Кристин	 Буйтелхов	
съпругата	на	досегашния	президент	на	IBCA.	
По	искане	на	номинираното	ново	ръководство	
представителите	 на	 България	 проведоха	
среща	 с	 тях,	 на	 която	 д-р	 Черудата	 Джадав	
изложи	 своите	 виждания	 за	 развитие	 на	
организацията.	От	една	страна,	той	заяви,	че	
ще	има	приемственост,	а	от	друга,	че	активно	
ще	работи	за	повишаване	на	информационния	
обмен	 между	 държавите-членки,	 за	 да	 се	
чувстват	 ангажирани	 всички	 и	 да	 имат	
по-голяма	 принадлежност.	 Ще	 се	 изгради	
комуникационна	 платформа,	 в	 която	 всяка	
една	 държава-членка	 ще	 може	 да	 получава	
и	 да	 предоставя	 информация,	 предложения	
и	 различни	 инициативи.	 От	 своя	 страна	
председателят	 на	 българската	 федерация	
изложи	 мнението	 си,	 че	 е	 от	 изключително	
значение	да	има	приемственост	при	смяната	
на	 всяко	 едно	 ръководство,	 така	 че	 той	 е	
удовлетворен,	че	това	ще	се	случи	в	IBCA.	И	
като	има	предвид	вижданията	на	евентуалния	
нов	президент,	както	и	останалия	екип,	заяви,	
че	 е	 привърженик	 на	 еволюцията,	 а	 не	 на	
революцията.	В	тази	връзка	България	щеше	
да	подкрепи	така	номинираното	ръководство.
		 Също	 на	 23	 юни	 българските	
шахматисти	в	петия	кръг	се	изправиха	срещу	
отбора	на	Литва.	Безспорно	много	неудобен	
съперник.	 На	 първа	 дъска	 Расим	 Низам	
направи	реми,	на	втора	Александър	Тодоров	
спечели,	 на	 трета	 Петко	 Пътев	 инкасира	
загуба.	 Най-дълго	 продължи	 партията	 на	
четвърта	 дъска,	 на	 която	 Габриела	 Илиева	
трябваше	 да	 спасява	 отбора,	 тъй	 като	
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резултатът	до	момента	беше	1.5:1.5.	Габриела	
успя	да	издържи	на	напрежението	и	постигна	
реми,	с	което	донесе	равенството	на	България	
-	2:2	точки.
		 24	юни	беше	почивен	ден.	Домакините	
организираха	 екскурзия	 с	 кораби	 в	 Охрид-
ското	езеро	и	до	манастира	„Свети	Наум”.
		 На	 25	 юни	 конгресът	 на	 IBCA	
продължи	 с	 второто	 си	 заседание,	 на	 което	
България	получи	правото	да	бъде	домакин	на	
световното	отборно	първенство	по	шахмат	за	
незрящи	и	слабовиждащи	през	2018	г.,	когато	
София	е	Европейска	столица	на	спорта.	Това	
е	 прекрасна	новина	 за	 спорта	 сред	 хората	 с	
нарушено	зрение	в	България.	И	така	-	първите	
16	 отбора,	 които	 се	 класираха	 в	 Охрид,	
догодина	ще	посетят	българската	столица	за	
участие	в	световното	първенство.
		 Проведоха	 се	 изборите	 за	 ново	
ръководство	на	IBCA.	На	първото	заседание	
беше	 номиниран	 за	 президент	 д-р	 Черудата	
Джадав	 от	 Индия.	 Но	 срещу	 него	 се	
заформи	 известна	 съпротива,	 предвождана	
от	 Украйна	 и	 Русия.	 Проведоха	 се	 редица	
неформални	 разговори	 за	 създаване	 на	 по-
обширна	опозиционна	коалиция	за	издигане	
на	 президент,	 който	 е	 от	 Европа.	 В	 тези	
неформални	 контакти	 като	 евентуални	
кандидатури	за	издигане	се	завъртяха	имената	
на	 председателите	 на	 спортните	 федерации	
на	Македония,	Сърбия,	България	и	други.	В	
крайна	сметка	на	самия	конгрес	бе	издигната	
кандидатурата	на	представителката	на	Полша.	
Може	 да	 се	 каже,	 че	 това	 беше	 възможно	
най-неподходящата	 опонентка	 на	 индиеца.	
Полякинята	по	начина	си	на	държане	и	изказ	
не	 можеше	 да	 убеди	 мнозинството,	 че	 е	
подходящ	претендент	за	президентския	пост.
		 След	 поименно	 гласуване	 17	 от	
държавите	подкрепиха	Джадав,	а	9	гласуваха	
за	 полякинята.	 Прави	 впечатление,	 че	
подкрепата	 за	 претендентката	 дойде	 от	
страни,	 които	 в	миналото	 са	 били	 свързани	
тясно	със	СССР	и	Югославия,	както	и	че	са	
извън	Европейския	съюз.	Очевидно	все	още	
има	връзки,	които	се	държат	твърде	солидно,	
въпреки	че	Украйна,	Русия	и	Полша	според	
някои	 твърде	 трудно	 работят	 в	 съюз,	 но	
тук	 се	 получи,	 а	 оттам	 повлякоха	 и	 редица	
други,	 по-малки	 държави.	 След	 избора	 на	

президента	останалите	позиции	бяха	избрани	
без	обструкции	и	както	бяха	номинирани	още	
на	първото	заседание.	Първи	вицепрезидент	
стана	 Никос	 Калесис	 от	 Гърция,	 втори	
вицепрезидент	 стана	 Стивън	 Хилтън	 от	
Великобритания,	 за	 генерален	 секретар	 бе	
избрана	 Кристин	 Буйтелхов,	 а	 ковчежник	
стана	Наташа	Дали	от	Белгия.
		 Получи	 се	 предложение	 на	 големи	
първенства	 съдии	 да	 могат	 да	 бъдат	
единствено	 сертифицираните	 от	 IBCA.	
Друго	 предложение,	 направено	 от	 Румъния	
и	 Венецуела	 и	 подкрепено	 от	 България,	 е	

във	 всеки	 отбор	 да	 има	 минимум	 по	 един	
шахматист	с	пълна	загуба	на	зрение.	Проведе	
се	дискусия	и	за	класифицирането	по	зрение	
на	шахматистите	 с	 цел	 да	 се	 неутрализират	
тези,	които	имат	козметично	увреждане	или	
никакво	 такова.	 И	 когато	 целта	 е	 да	 не	 се	
свърши	 реална	 работа,	 се	 създава	 комисия.	
Така	се	получи	и	сега.
		 Все	пак	може	да	се	 заключи,	че	така	
съставеното	 ръководство	 първо	 -	 вдъхва	
доверие,	и	второ	-	приемствеността	е	налице.
		 Досегашният	 президент	 Людвиг	
Буйтелхов	 беше	 награден	 с	 почетен	 знак	 за	
четвъртвековната	си	дейност	на	този	пост.
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 Уважаеми читатели,
   Започна абонаментната кампа-
ния за изданията на ССБ за 2018 
година.
   За да направите своя абона-
мент, вие можете да се обърнете за 
съдействие към председателите на 
РСО и ТСО.
   Абонаментната кампания за 
2018 година ще продължи до 30 
ноември 2017 г.!
   Абонаментът за списание "Зари" 
на зрящо става само в пощенските 

станции. Каталожният номер на сп. 
"Зари" е 1322. Абонаментът за цялата 
година е 6 лева. 
   Краен срок - 30 ноември 2017!

   През 2018 г. ще излизат следните 
брайлови списания:
   "Зари" - 12 книжки, цена - 6 лв.
   "Кръгозор" - 12 книжки по 30 хил. 
знака, цена - 4,80 лв.
   "Спортен преглед" - 12 книжки 
по 30 хил. знака, цена - 4,80 лв.
   "Женски свят" - 6 книжки по 60 

    Абонирайте се!

		 Квинтесенцията	 за	 България	 от	
конгреса	е,	че	нейната	дипломатическа	мисия	
се	 увенча	 с	 успех	 и	 страната	 отново	 след	
цели	35	години	ще	бъде	домакин	на	форум	от	
висок	международен	ранг.	Сега	най-важното	
е	държавата	ни	чрез	федерация	„Спорт	за	хора	
със	 зрителни	 увреждания”	 да	 организира	
световното	 първенство	 на	 възможно	 най-
високо	 ниво.	 За	 тази	 цел	 Федерацията	 ще	
търси	подкрепата	на	държавата	в	лицето	на	
Министерството	 на	 младежта	 и	 спорта,	 на	
Столична	община,	на	бизнеса,	на	медиите	и	на	
всички,	които	биха	подкрепили	българското	
домакинство.
		 На	25	юни	се	състоя	шестият	кръг.	В	
него	 България	 излезе	 срещу	 Венецуела.	 Но	
си	остана	само	с	излизането.	Изключително	
тежка	 загуба.	 Единствено	 на	 първа	 дъска	
Расим	Низам	 на	 три	 пъти	 отказа	 реми,	 тъй	
като	 игра	 ва	 банк,	 за	 да	 спечели	 поне	 една	
точка	за	страната.	Не	се	получи	и	така	-	загуба	
с	0:4.
		 На	 26	 юни	 родните	 национали	 се	
изправиха	 в	 седмия	 кръг	 срещу	 лалетата.	
След	великолепни	победи	на	Расим	Низам	на	
първа	дъска	и	Петко	Пътев	на	трета,	както	и	
постигнати	ремита	от	Александър	Тодоров	на	
втора	и	Габриела	Илиева	на	 четвърта	 дъска	
България	победи	Холандия	с	3:1	точки.

		 На	 27	 юни	 българският	 национален	
отбор	 в	 осмия,	 предпоследен	 кръг	 застана	
срещу	 хърватските	 национали.	 Победата	
беше	задължителна	за	българите	и	те	успяха	
да	 я	 постигнат	 с	 3:1.	 На	 първа	 и	 втора	
дъска	 Расим	 Низам	 и	 Александър	 Тодоров	
направиха	 ремита,	 а	 на	 трета	 и	 четвърта	
Петко	Пътев	и	Йордан	Георгиев	спечелиха.
		 В	последния	девети	кръг	българските	
шахматисти	завършиха	наравно	с	азерите.	На	
първа	дъска	Расим	Низам	спечели,	на	втора	
и	 четвърта	 Александър	 Тодоров	 и	 Йордан	
Георгиев	направиха	ремита,	а	на	трета	Петко	
Пътев	регистрира	загуба.
		 И	така	с	10	мач-точки	българите	деляха	
8	 -	 11	 място,	 но	 по	 вторични	 показатели	 в	
крайното	класиране	останаха	на	11	място.
		 Олимпийски	 шампион	 стана	 тимът	
на	 Русия,	 следван	 от	 отбора	 на	 Украйна,	 а	
тройката	се	допълни	от	състава	на	Полша.

		 Може	да	се	заключи,	че	участието	на	
българския	национален	отбор	на	олимпиадата	
по	шахмат	през	2017	г.	бе	на	добро	равнище.	
Разбира	се,	винаги	може	и	повече,	но	с	оглед	
на	 възможностите	 за	 подбор	 и	 оскъдицата	
на	 млади	 състезатели	 това	 представяне,	
съобразно	ситуацията,	е	съвсем	адекватно.

Иван ЯНЕВ
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хил. знака, цена - 4,80 лв.
   "Вариант" - 6 книжки по 30 хил. 
знака, цена - 4,80 лв.
   "Светулка"- 6 книжки по 60 хил. 
знака, цена - 4,80 лв.
   "Минерва" - 6 книжки по 60 хил. 
знака, цена - 4,80 лв.

   През 2018 година дискът с 
говорещите списания "Знание",     "Съв-
ременност", "Домашен съветник", 
"Литературен калейдоскоп", "Зари" 
и политическото списание "Наблю-
дател" ще излиза всеки месец.
   Информацията на диска ще е в 
обем средно около 20 часа.
   Годишният абонамент е 8 лева 
за 12 броя CD.

   Моля, включете се в списъците 
за абонамент при председателите на 
РСО и ТСО или ни изпратете писмо 
за индивидуалния ви абонамент, 
което да съдържа трите ви имена и 
пълния ви адрес, както и имената на 
списанията, за които желаете да се 
абонирате.

   Парите за брайловите издания 
и за диска с говорещите списания 
можете да преведете на банковата 
сметка на Съюза на слепите в 
България - СЖ "Експресбанк" АД, 
клон София, банкова сметка - 
БГ15ТТББ94001521039947, банков 
код - ТТБББГ22.
 Сумите могат да се внасят и 
директно в касата на ССБ в сградата 
на ЦУ.

  Писмата, списъците с абона-
ментите за брайловите и говорещите 
списания - имената и адресите, както и 
номерата на квитанциите, изпращайте 
на адрес:
   1309 София 

   ул. Найчо Цанов" № 172 
   Редакция на сп. "Зари"
   Краен срок - 30 ноември!

       Уважаеми читатели,

   Започна и абонаментът за книги 
на CD  за 2018 година.

   Абонаментът за полугодие е 15 
лв. за 15 диска, а за цялата година - 25 
лв. за 30 диска или 50 лв. за 60 диска.
   Парите за абонамент можете 
да преведете на банковата сметка 
на Съюза на слепите в България_- 
СЖ "Експресбанк" АД, клон София, 
банкова сметка -
 БГ15ТТББ94001521039947,бан-
ков код - ТТБББГ22.

   Сумите могат да се внасят и 
директно в касата на ССБ в сградата 
на  ЦУ.
   Имената и адресите, както и 
номерата на квитанциите, изпращайте 
на адрес:

   1309 София 
   ул. "Найчо Цанов" № 172
   Централна фонобиблиотека 
  на ССБ
   Телефон за справки:  
02/812-70-44.

   Краен срок за абонамент - 
30 ноември 2017.

   И през 2018 г. Звукозаписното 
студио ще ви предоставя услугата 
сами да избирате предпочитаните от 
вас книги. Цената за CD с избрани 
от вас произведения е 3 лева, като 
желаещият заявява кои точно книги 
да му бъдат записани. Тази услуга се 
предлага в течение на цялата година 
и не е обвързана с абонамент.


