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	 От	19	до	22	септември	в	реха-
билитационната	база	„Поп	Харитон”	в	
Дряново	се	проведе	първата	младежка	
среща	 на	 страни,	 участнички	 в	 Бал-
канския	 консултативен	 съвет	 към	
Съюза	на	слепите	в	Европа.	
		 Балканският	 консултативен	 съ-
вет	на	национално	представителните	
организации	 на	 слепите	 е	 създаден	
по	инициатива	на	Съюза	на	слепите	в	
България	през	1990	г.	в	София.	Негов	
първи	 председател	 беше	 г-н	 Иван	
Крумов.
				 В	 срещата	 участваха	 младежи	
от	 Сърбия,	 Македония,	 Румъния,	
Молдова,	 Гърция,	 Турция	 и,	 разбира	

се,	 момичета	 и	 момчета	 от	 нашата	
страна.
				 Председателят	 на	 Съюза	 на	
слепите	 и	 настоящ	 председател	 на	
Балканския	 консултативен	 съвет	 г-н	
В.	Долапчиев	приветства	участниците	
и	 изрази	 надежда,	 че	 в	 процеса	 на	
работа	 заедно	 ще	 се	 опитаме	 да	
намерим	вярната	посока	за	бъдещото	

развитие	на	незрящите	от	региона	на	
Балканите.
			 Гости	 на	 откриването	 бяха	
областният	управител	на	Габрово	г-жа	
Петкова	и	г-жа	Деница	Вачкова	–	зам.-
кмет	 на	 Дряново.	 Те	 приветстваха	
младите	 участници	 в	 срещата	 и	
обещаха	 своята	 подкрепа	 за	 не-
зрящите	в	техните	опити	да	водят	по-
достоен	живот.
				 Това	 мероприятие	 е	 първото	
от	поредица	тематични	срещи,	 които	
ще	 бъдат	 посветени	 на	 културата,	
образованието	 и	 други	 значими	
проблеми	 на	 незрящите	 хора	 на	
Балканите.	

				 Настоящата	 среща	 бе	 посве-
тена	 на	 два	 съществени	 проблема	
-	 достъпността	 на	 околната	 среда	
за	 незрящите	 в	 отделните	 страни	 и	
възможностите	 за	 трудовата	 реа-
лизация	 най-вече	 на	 младите	 не-
зрящи.						
			 От	 доклада,	 представен	 от	
гръцката	делегация,	стана	ясно,	че	хо-
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рата	 с	 увредено	 зрение	 в	 Гърция	 се	
ползват	от	карти	за	градски	транспорт	
за	незрящия	и	неговия	придружител.	
Това	е	регламентирано	с	документ	на	
правителството,	 който	 впоследствие	
им	 разширява	 преференциите	 и	
в	 момента	 те	 ползват	 безплатен	
междуградски	 и	 воден	 транспорт.	
Голям	 брой	 от	 незрящите	 са	 профе-
сионално	 реализирани	 в	 различни	
сфери	 на	 обществения	 живот	 и	
политиката.	 До	 60-те	 години	 на	
миналия	век	слепите	в	Гърция	не	са	
имали	 никаква	 работа.	 Те	 са	 могли	
да	 бъдат	 видени	 само	 когато	 просят	
по	 ъглите.	 Тогава	 законодателството	
не	третирало	проблеми,	свързани	със	
слепите	хора.	В	момента	има	приети	
много	 облагодетелстващи	 ги	 закони,	

но	 за	 съжаление	 те	 все	 още	 не	 се	
прилагат	в	пълния	им	обем.
	 Гръцката	асоциация	на	слепите	
сама	обучава	учителите	по	мобилност.	
В	 момента	 в	 Гърция	 работят	 само	
десетина	инструктори	за	обучение	по	
мобилност.	 По	 тази	 причина	 е	 много	
голям	 броят	 на	 незрящите,	 които	 не	
могат	да	ползват	тази	услуга.	А	това	се	
дължи	на	факта,	че	гръцката	държава	
напълно	 се	 е	 дезинтересирала	 от	

подобни	 програми.	 Преди	 десет	
години	 всички	 институции,	 работещи	
по	 проблемите	 на	 слепите,	 както	
и	 Националната	 конфедерация	 на	
хората	с	увреждания	обединяват	сили	
и	заедно	създават	школа	за	обучение	
на	 кучета-водачи.	 Тази	 школа	 е	
създадена	през	2008	година.	В	нея	се	
обучават	кучета	не	само	за	незрящи,	
но	 и	 такива,	 които	 са	 помощници	
на	 хора	 с	 други	 увреждания.	 По	
този	 начин	 с	 организациите	 на	
незрящите	 се	 надяват	 да	 постигнат	
сериозен	 напредък	 в	 развитието	 на	
мобилността	 на	 слепите	 в	 страната.	
До	момента	има	11	слепи	ползватели	
на	 кучета-водачи.	 Тази	 услуга	 не	
струва	 скъпо	 за	 ползвателите,	 но	
все	 пак	 има	 известно	 заплащане.	

Самостоятелното	 придвижване	 на	
хората	 без	 зрение	 в	 градска	 среда	
е	 силно	 затруднено	 поради	 липсата	
на	 тактилни	 ориентири	 и	 аудио	 сиг-
нализация	на	кръстовищата.	По-токът	
от	 коли	и	хора	е	много	интензивен	и	
по	 улиците	 има	 много	 препятствия,	
които	 също	 затрудняват	 свободното	
им	придвижване.
		 За	 някакви	 малки	 удобства	 и	
приспособления	 може	 да	 се	 говори	
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само	в	Атина	и	Солун,	но	в	по-малките	
населени	места	липсват	каквито	и	да	
било	специални	ориентири.	В	Солун	и	
Атина	 функционират	 сертифицирани	
центрове	 за	 брайлово	 обучение	 и	
фонотека	с	над	20	хил.	заглавия,	които	
се	 ползват	 напълно	 безплатно.	 В	
Гърция	незрящите	изучават	компютри	
и	 най-вече	 се	 занимават	 с	 достъпни	
за	тях	спортове.
			 През	 1984	 Общогръцката	 асо-
циация	 за	 слепи	 основава	 музей	 с	
експонати,	 позволяващи	 опипване	 и	
снабдени	с	тактилни	надписи.
		 В	 доклада	 на	 гостите	 от	
Молдова	 беше	 показано,	 че	 те	
самите	 ясно	 отчитат	 колко	 много	
има	 да	 се	 прави	 за	 по-сериозна	
достъпност	 на	 заобикалящата	 ги	
среда	и	за	повишаване	на	качеството	
на	 живот	 на	 техните	 незрящи.	 „Ние	
сме	една	от	малкото	страни,	в	 която	
е	 много	 по-лесно	 да	 кажем	 какво	
не	 е	 направено,	 отколкото	 какво	 е	
направено.”	 Например,	 когато	 се	
говори	 за	 достъпна	 за	 незрящите	
архитектурна	 среда,	 спокойно	 може	
да	се	каже,	че	направеното	е	равно	на	
нула.	Един	град	като	Кишинев,	град	с	
900	000	население,	има	само	няколко	
озвучени	 светофара.	 По	 улиците	
никъде	 няма	 тактилна	 маркировка.	
Няма	 специални	 тактилни	 знаци	 за	
незрящите	 хора,	 а	 по	 тротоарите,	
улиците	и	дори	по	пешеходните	пътеки	
навсякъде	 са	 паркирани	 коли.	 Има	
много	 голям	 напредък	 в	 сферата	 на	
законодателството,	приети	са	редица	
добри	закони,	но	и	при	тях	проблемът	
е,	че	те	на	практика	не	се	прилагат.	В	
Молдова	е	подписана	и	ратифицирана	
Международната	конвенция	за	хората	
с	увреждания,	но	ако	нещо	се	прави,	
то	е	благодарение	на	Асоциацията	на	
слепите,	а	не	на	държавата.
			 В	 момента	 се	 води	 борба	 да	
се	 въведе	 в	 новото	 законодателство	

закон	 за	 социално	 включване	 на	
хората	 с	 увреждания.	 „Държавата	
приема	 закони,	 които	 на	 практика	
не	 се	 прилагат,	 затова	 нашата	
Асоциация	 на	 слепите	 се	 опитва	
да	 участва	 в	 различни	 проекти.”	
Обръщат	 се	 за	 съдействие	 към	
различни	 международни	 институции	
и	по	този	начин	понякога	им	се	удава	
да	 повлияят	 за	 подобряването	 на	
определени	 закони.	 Имат	 много	
добри	контакти	с	представителството	
на	 Обединените	 нации	 в	 тяхната	
страна.	На	няколко	пъти	са	осъждали	
държавата	и	се	надяват,	че	след	това	
най-после	ще	имат	поне	в	централната	
част	 на	 града	 тактилна	 маркировка	
по	 улиците.	 За	 съжаление	 местната	
власт	 е	 започнала	 изработката	
на	 тактилна	 маркировка,	 без	 да	
познава	 международно	 утвърдените	
стандарти,	 по-които	 трябва	 да	 се	
работи.	 Наложило	 се	 Асоциацията	
на	 слепите	 в	 Молдова	 да	 преведе	
тези	стандарти	и	да	ги	предостави	на	
властите.	Загубено	е	много	време,	но	
все	пак		незрящите	се	надяват	догодина	
вече	да	имат	така	желаната	тактилна	
маркировка	поне	в	централната	част	
на	столицата.	
			 Друг	 сериозен	 проблем,	 който	
нашите	гости	от	Молдова	споделиха,	
е,	 че	 държавата	 не	 отпуска	 никакви	
средства	 за	 специализираните	 учи-
лища	 за	 слепи	 деца.	 Нямат	 под-
готвени	 ресурсни	 учители.	 Тези,	
които	 обучават	 децата	 без	 зрение,	
не	 знаят	 нито	 брайл,	 нито	 познават	
компютърните	 програми	 за	 незрящи.	
Засега	само	университетската	сграда	
е	построена	по	достъпен	за	незрящите	
начин.	 Работят	 с	 няколко	 големи	
хотела,	за	да	ги	направят	достъпни	за	
слепи	в	съответствие	с	универсалния	
архитектурен	 дизайн.	 На	 практика	
почти	нямат	достъп	до	специализирани	
за	 незрящи	 софтуерни	 продукти.	
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Имат	 един	 малък	 рехабилитационен	
център,	където	се	водят	обучения	по	
компютърна	 грамотност,	 мобилност,	
всекидневни	 умения	 и	 тъй	 насетне.	
Обучението	 в	 центъра	 е	 безплатно	
за	 всички	 членове	 на	 асоциацията.	
Обучаващите	 се	 сами	 си	 осигуряват	
храната.	 Обучението	 продължава	
около	два	и	половина	месеца.
		 Преди	 е	 имало	 8	 предприятия	
за	слепи,	от	които	са	останали	пет,	но	

в	тях	работят	само	150	незрящи.	Няма	
работа	и	много	трудно	се	намира.
							 Ситуацията	 в	 нашата	 съседка	
Македония	 е	 почти	 идентична	 с	
тази	в	Молдова.	Там	няма	добра	ин-
фраструктура	за	незрящите.	Тактилни	
пътеки	 липсват.	 Един-два	 озвучени	
светофара.	По	улиците	и	тротоарите	
безразборно	паркирани	коли.	За	тези,	
които	 имат	 остатъчно	 зрение,	 мар-
кировките	 не	 са	 достатъчни	 и	 не	 са	
контрастни,	 където	 въобще	 ги	 има.	
Нямат	 рехабилитационен	 център.	
Има	само	едно	училище	за	слепи.
			 Слепите	 имат	 право	 на	 6	
безплатни	 междуградски	 пътувания.	
Работните	 места	 са	 ограничени.	
Трудовата	 заетост	 е	 на	 доста	 ниско	
ниво,	 работят	 няколко	 човека	 като	
масажисти	и	няколко	се	занимават	с	
право.					
		 Ситуацията	 в	 нашата	 северна	

съседка	 Румъния	 е	 малко	 по-
приемлива.	 Там	 основният	 акцент	
се	 поставя	 върху	 образованието	 на	
незрящите.	 Те	 имат	 7	 училища	 за	
незрящи,	 които	 покриват	 нуждите	
на	 105	 хил.	 души.	 Асоциацията	 на	
румънските	 слепи	 е	 в	 постоянен	
контакт	 със	 специалните	 	 училища.	
Тя	поема	печатането	на	учебниците	и	
консултира	и	 насочва	 завършващите	
ученици	 към	 търсене	 на	 работа	 или	

продължаване	 на	 об-
разованието	 им.	 В	
Румъния	 незрящите	
ползват	 12	 безплатни	
билета	 за	 железопъ-
тен	 и	 авиотранспорт.	
Градският	 транспорт	
е	 напълно	 безплатен.	
Вратите	на	автобусите	
се	озвучават	от	зумер,	
който	 ориентира	 не-
зрящия	 за	 разполо-
жението	 на	 вратата.	
Мобилно	 приложение	

под	„Андроид”	им	съобщава	спирките.	
Проблемът	 с	 тактилните	 маркировки	
по	улиците	е	почти	напълно	нерешен.	
Те	 отсъстват	 дори	 в	 столицата	
Букурещ.	И	пак	дори	в	Букурещ	съвсем	
малко	 от	 светофарите	 са	 озвучени.	
Обществените	 сгради	 и	 различните	
културни	 институции	 също	 не	 са	
достъпни	 и	 пригодени	 за	 незрящи.	
Румънският	 незрящ	 притежава	
безплатна	 карта	 за	 него	 и	 неговия	
придружител	за	посещение	на	музеи	
и	 някои	 други	 културни	 институции.	
Нямат	 специализирани	 предприятия.	
Професионалната	 реа-лизация	 е	
най-сериозният	 им	 проб-лем.	 Всеки	
разчита	 само	 на	 себе	 си,	 когато	 се	
опитва	да	си	намери	работа.	Успяват	
предимно	в	частния	сектор.	За	сметка	
на	това	при	тях	силно	е	развит	спортът	
за	незрящи.	Играят	боулинг,	тренират	
катерене	 по	 стена,	 имат	футболен	 и	
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шахматен	отбор.
				 От	 чутото	 от	 младежите	
от	 Република	 Сърбия	 останах	
с	 впечатлението,	 че	 като	 че	
ли	 в	 тази	 страна	 положението	
на	 незрящите	 е	 в	 значителна	
степен	 по-добро	 от	 това	 на	
хората	 с	 нарушено	 зрение	
от	 останалите	 Балкански	
страни.	 Вероятно	 това	 се	
дължи	 на	 безусловната	 подкрепа	 на	
правителството	 им,	 на	 която	 техният	
съюз	може	да	разчита.	През	миналата	
година	 Сръбският	 съюз	 на	 слепите	
чества	своята	70-а	годишнина.	По	този	
повод	президентът	на	републиката	им	
връчва	 медал	 за	 специални	 заслуги	
и	 принос	 не	 само	 за	 работата	 и	
постиженията	 с	 незрящите,	 но	 и	 за	
заслуги	за	направеното	за	всички	хора	
с	увреждания.	Сръбските	незрящи	се	
ползват	от	озвучени	светофари	не	само	
в	големите,	но	и	в	малките	населени	
места.	Имат	 тактилни	маркировки	по	
улиците.	 Обществените	 сгради	 са	 с	
тактилни	 водещи	 пътеки	 и	 надписи	
на	брайл	в	асансьорите.	Притежават	
говорещ	софтуер	на	родния	си	език	и	
на	 някои	 помощни	 уреди	 -	 например	
апарати	 за	 измерване	 на	 кръвно	
налягане	и	други.	Имат	печатница	за	
брайлови	издания	и	богата	фонотека.	
Изпълняват	 поръчки	 за	 сканиране,	
записи	 на	 дискове	 и	 брайл.	Отделят	
се	 много	 средства	 за	 спорт.	 Имат	
силен	шахматен	и	голбален	отбор.	Не	
така	 стои	 въпросът	 с	 намирането	 на	
работа.	Малко	от	тях	са	ангажирани	в	
трудовата	 сфера.	 Работят	 предимно	
като	 масажисти,	 а	 тези	 с	 висше	
образование	доста	често	са	без	работа.	
Разчитат	на	техния	съюз	при	социално	
и	 	 психологическо	 консултиране.	
Съюзът	им	помага	и	за	тяхното	трудово	
реализиране.	 Разбира	 се,	 има	 още	
нерешени	 проблеми,	 но	 сръбските	
младежи	 разчитат	 на	 постепенното	

им	 разрешаване	 и	 по-нататъшното	
подобряване	 на	 достъпността	 на	
градската	среда.	Разчитат	постепенно	
да	 постигнат	 и	 по-големи	 успехи	 по	
отношение	 на	 професионалната	
реализация	на	незрящите.	
				 Страната,	 която	 предизвика	
големия	 интерес	 на	 участниците	 в	
срещата,	беше	Турция.	Това	се	дължи	
на	 малко	 по-различните	 условия	 за	
трудова	 реализация	 на	 хората	 със	
зрителни	 увреждания.	 В	 Турция	 е	
приет	 и	 действа	 закон,	 според	 който	
всяко	предприятие	трябва	да	назначи	
на	 работа	 не	 по-малко	 от	 4%	 хора	 с	
увреждания.	 При	 спазване	 на	 това	
изискване	 предприятието	 може	 да	
се	 ползва	 от	 данъчни	 облекчения,	
а	 ако	 не	 се	 съобрази	 с	 него,	 то	 ще	
понесе	 доста	 сериозна	 глоба.	 Севда	
Йълмаз,	 представител	 на	 турската	
младежка	 делегация,	 е	 напълно	
незряща.	Тя	заедно	с	още	13	незрящи	
човека	работи	в	турските	авиолинии.	
Завършила	е	психология	и	работата	й	
сега	е	да	консултира	пилотите	и	целите	
екипажи	 как	 да	 се	 държат	 с	 хората	
с	 увреждания,	 как	 да	 преодоляват	
стреса	 от	 тълпата	 и	 изобщо	 как	 да	
реагират,	 когато	 на	 борда	 се	 случи	
нещо	необичайно.	Попитах	я:	
 – Как се случи така, че 
толкова незрящи е назначила 
тази авиокомпания?
			 -	 У	 нас	 всяко	 предприятие	
трябва	да	назначава	хора	с	уврежда-
ния,	 иначе	 го	 глобяват.	 То	 има	
право	 да	 избира	 дали	 да	 назначи	 4	
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процента	 от	 работещите	 да	 бъдат	
хора	с	увреждания,	или	да	финансира	
обучението	 на	 един	 студент	 изцяло.	
Някои	 работодатели	 предпочитат	 да	
водят	на	работа	човек	с	увреждания,	
дават	 му	 заплата,	 но	 не	 искат	 да	
работи,	а	само	го	водят,	за	да	получат	
данъчно	облекчение.
			 - Вие работите в турските 
авиолинии - как се случи това 
назначение?
	 -	 По	 проект	 за	 включване	 на	
хора	 с	 увреждания	 авиокомпанията	
обяви	конкурс	специално	за	незрящи.	
За	14	места	се	явихме	400	кандидати.	
Изискванията	 бяха	 -	 високо	 ниво	
на	 английски	 език,	 владеене	 на	
компютър	и	доста	други	тестове.	Сега	
аз	работя	като	психолог,	а	останалите	
спечелили	 конкурса	 обработват	
документи,	 работят	 в	 колцентъра,	
във	финансовия	отдел	или	извършват	
някои	други	дейности.
				 Направи	 ми	 впечатление,	 че	
и	 тримата	 младежи	 бяха	 с	 нулево	
зрение	и	се	движеха	без	придружител,	
само	 с	 бял	 бастун.	 Попитах	 Севда	
къде	 ги	 учат	 на	 мобилност	 и	 всички	
ли	 са	 така	 самостоятелни,	 дори	 и	 в	

непозната	обстановка.
		 	-	Истанбул	е	много	голям	град.	
Там	 е	 изключено	 да	 се	 придвижваш	
напълно	самостоятелно.	Има	озвучени	
светофари,	 някои	 с	 глас,	 други	 с	
пиукащ	 звук.	 Спирките	 са	 озвучени.	
Влаковете,	 автобусите	 и	 метрото	
съобщават	настоящата	и	следващата	
спирка.	Има	водещи	линии	и	тактилни	
пътеки.	Това	за	съжаление	се	отнася	
само	 за	 големите	 градове.	 Много	
е	 шумно	 и	 това	 също	 ни	 пречи	
на	 ориентирането	 и	 спокойното	
и	 безпроблемно	 придвижване	 по	
улиците.	 Иначе	 сами	 се	 учим	 с	
помощта	 на	 виждащ	 придружител.	
Просто	трябва	повечко	смелост.	
   - Много ли незрящи работят 
в Турция?
		 	-	Не,	у	нас	много,	много	трудно	
се	намира	работа.
   - Как се справят хората без 
работа, получават ли пенсии и 
други добавки?
		 	 -	 Получават	 от	 общината	 по	
около	 500	 ваши	 лева	 и	 някои	 други	
помощи.	 Но	 това	 са	 твърде	 малко	
пари.	 А	 започнат	 ли	 работа	 -	 тези	
пари	им	се	спират.	Ако	човекът	остане	
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отново	 без	 работа	 -	 отново	 започва	
да	 ги	 получава,	 но	 сумата	 е	 според	
случая.
				 От	 докладите	 и	 последвалите	
ги	 дискусии	 човек	 лесно	 може	 да	 си	
направи	 извод,	 че	 проблемите	 на	
всички	незрящи	на	Балканите	са	почти	
еднакви	с	малки	разлики	в	различните	
страни.
		 Познавайки	 проблемите	 за	
достъпност	 и	 трудова	 реализация	
у	 нас	 и	 виждайки	 проблемите	 на	
останалите	страни,	всички	млади	хора	
изразиха	 надежда,	 че	 на	 следващи	
срещи	нещата	ще	 стоят	 по-различно	

-	 ще	 са	 достъпни	 повече	 места	 по	
света	 и	 повече	 хора	 ще	 работят	
онова,	 което	 могат	 и	 искат.	 Разбира	
се,	както	подобава	на	всяко	младежко	
събиране,	 имаше	 и	 смях,	 танци	 и	
бурно	 веселие.	 Особена	 радост	 и	
невероятно	 забавление	 достави	 на	
всички	млади	хора	проведената	дръм	
терапия.	Надяваме	се,	че	моментните	
запознанства	ще	прераснат	в	бъдещи	
приятелства	 и,	 дай	 Боже,	 нещо	 по-
сериозно.	 Получените	 по-късно	
от	 всички	 страни	 благодарствени	
писма	 показват,	 че	 цялата	 среща	 е	
преминала	на	много	високо	ниво.	

ЮБИЛЕЙ

		 Да	 пишеш	 за	 него	 е	 все	 едно	
да	създадеш	енциклопедия	за	енцик-
лопедията.
		 Винаги	 усмихнат,	 лъчезарен	 и	
сладкодумен,	 вдъхващ	 доверие	 и	
чувство	за	сигурност	-	това	е	Данчо	
Данчев	от	Пловдив.
		 Български	 учител	 и	 есперан-
тист,	поет	и	журналист	той	е	роден	
на	23	октомври	1937	година	в	село	
Черничево,	област	Пловдив.
		 Данчо	 Данчев	 завършва	 ос-
новното	 си	 	 образование	 в	 учи-
лището	на	родното	си	село,	а	сред-
ното	 образование	 в	 гимназията	 на	
град	Хисаря.		 	
	 През	 1982	 г.	 завършва	 бъл-
гарска	 филология	 в	 ПУ	 „Свети	
Паисий	 Хилендарски”.	 От	 1957	 до	
1977	 година	 работи	 като	 кошничар	
в	ПП	 „Успех”	 –	Пловдив,	 а	 от	 1977	
до	1997		е	учител	по	брайлово	огра-
мотяване	в	Националния	център	за	

рехабилитация	–	Пловдив.
		 Данчо	Данчев	е	съавтор	на	два	
учебника	по	брайлово	ограмотяване.	
Автор	 е	 също	 и	 на	 поетичните	 книги	

80 ГОДИНИ ЖИВОТ КАТО 
ВЪВ ФИЛМ ИЛИ ДРУГИТЕ ЗА НЕГО
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ЮБИЛЕЙ
„Разделям	 се	 с	 мига”	 и	 „Пак	 ще	
нашепвам	на	глас”,	както	и	на	първия	
български	 самоучител	 по	 брайл.	 16	
литературни	сборника	включват	негови	
творби	в	мерена	реч.	Данчо	Данчев	е	
автор	 и	 на	 стотици	 журналистически	
текстове	в	български	и	чуждестранни	
печатни	медии.
		 Данчо	 Данчев	 е	 един	 от	 учре-
дителите	на	пловдивското	дружество	
на	 слепите	 есперантисти	 „Лумо”	 и	
дългогодишен	 негов	 председател.	
Учредител	 е	 на	 Асоциацията	 на	 не-
виждащите	есперантисти	в	България	
и	е	част	от	нейния	управителен	съвет.	
От	септември	2001	година	е	отговорен	
редактор	 на	 списание	 „Есперанта	
файреро”,	което	се	разпространява	в	
над	20	страни.	От	1994	година	Данчо	
Данчев	 е	 редактор	 на	 рубриката	 „В	
света	 на	 съсъдбениците”	 в	 органа	
на	Международната	 лига	 на	 слепите	
есперантисти	 списание	 „Есперантска	
връзка”.
		 Той	е	основател	и	дългогодишен	
ръководител	 на	 поетичен	 клуб	
„Следа”	в	Пловдив,	сътворил	няколко	
прекрасни	 стихосбирки,	 представени	
пред	 широката	 публика	 в	 страната	
и	 чужбина.	 Това	 е	 само	 една	 малка	
част	 от	 дългия	 биографичен	 път	 на	
80-годишния	юбиляр	Данчо	Данчев.
		 Пътят	 му	 е	 осеян	 с	 много	 жи-
тейски	 перипетии,	 преодолени	 от	
него	 с	 лекота,	 въпреки	 тоталната	
му	 слепота.	 Данчев	 като	 на	 шега	
преминава	 през	 всички	 стъпала	 на	
обучително-учителския	 процес	 и	 ко-
гато	 вече	 е	 натрупал	 необходимите	
знания	 и	 познания,	 той	 ги	 подарява	
безвъзмездно	 на	 своите	 ученици	 и	
последователи.

		 За	моя	радост	аз	съм	част	от	тази	
многобройна	 група	 слепи,	 докоснали	
се	до	необятния	простор	на	неговите	
познания.	 Имах	 възможността	 да	
бъда	 два	 мандата	 в	 ръководения	
от	 него	 управителен	 съвет	 на	 ТСО	
„Марица”	 Пловдив.	 Такъв	 човек	 като	
Данчо	 Данчев	 не	 се	 забравя	 никога.	
Отличен	 ръководител,	 умеещ	 да	
обединява	 и	 укротява	 дори	 и	 най-
твърдоглавите	членове	на	поверената	
му	организация,	той	непрекъснато	ме	
удивляваше	с	тънкостта	на	похватите	
за	 овладяване	 на	 познанията	 за	
обществено	полезната	работа	в	полза	
на	 хората	 със	 зрителни	 увреждания.	
През	тези	години	на	сътрудничество	и	
до	днес	аз	 го	имам	като	баща,	който	
ме	 е	 напътствал	 и	 продължава	 да	
ме	 напътства	 в	 моя	 живот.	 Каквото	
и	 да	 кажа	 за	 него,	 знам,	 че	 няма	
да	 бъде	 достатъчно.	 Затова	 към	
моите	 думи	 искам	 да	 присъединя	 и	
думите	на	няколко	мои	познати	наши	
съсъдбеници,	 имали	щастието	 да	 са	
близо	до	 него	 и	 неговата	душевност.	
Ето	какво	казаха	те	за	него:

Ангел Сотиров:
		 „Ако	не	беше	перфектен	учител,	
щеше	 да	 е	 блестящ	 пастор.	 За	 мен	
Данчо	 е	 моят	 гуру,	 моят	 духовен	
учител.	 Думите,	 които	 излизат	 от	
сърцето	 ми	 за	 него,	 са	 обикновени,	
но	 искрено	 истински	 -	 тих,	 скромен,	
нетърсещ	лични	облаги,	всеотдаен	на	
делото	на	слепите	човек.	Лъчезарен,	
благ	и	благонадежден	приятел”.

Велик Атанасов:
		 „С	Данчо	Данчев	 се	познаваме	
горе-долу	 от	 1957	 година.	 Беше	 тих,	



9

ЮБИЛЕЙ
скромен,	 трудолюбив	 и	 отзивчив	
младеж.	Той	е	и	продължава	да	бъде	
прекрасен	баща	и	родител.	Грижовен	
и	много	добър	към	семейството	си”.

Стефка Стойчева:
		 „Познавам	 Данчо	 от	 времето,	
когато	 бяхме	 състуденти	 в	 универ-
ситета,	 следвайки	 българска	 фи-ло-
логия.	Много	го	уважавам.	Данчо	е	благ	
и	търпелив	човек.	Той	умее	да	общува	
и	 предразполага	 хората.	 Научила	
съм	 много	 от	 него.	 Много	 го	 ценя!	
Данчо	 Данчев	 е	 талантлив	 творец.	
Изключително	оригинален	в	метафората	
и	словесния	изказ,	когато	пише”.

Георги Генов:
		 „Познавам	 Данчо	 Данчев	 	 от	
2001	 година.	 Ще	 го	 запомня	 като	
горещ	 привърженик	 на	 брайловата	
грамотност	 за	 невиждащите	 хора.	
Правените	 и	 публикувани	 от	 него	
преводи	 от	 есперанто	 помагаха	 на	
мен,	предполагам	и	на	много	други	да	
се	 запознаваме	 с	 живота	 на	 нашите	
съсъдбеници	от	чужбина	и	дейността	
на	техните	организации.	Безспорна	е	
неговата	любознателност	и	амплоато	
му	 на	 творец.	 До	 известна	 степен	
дистантен	и	въздържан	-	той	умееше	
да	изслушва.	Дори	когато	сме	спорили	
като	колеги,	водещи	двете	пловдивски	
териториални	 съюзни	 организации,	
сме	постигали	конструктивно	решава-
не	на	проблемите”.

Стефан Стойчев:
			 „Данчо	Данчев	организира	и	про-
веде	 първия	 поетичен	 конкурс	 за	 нез-
рящи.	Данчо	е	творец	от	добра	класа”.

Снежанка Кирчева:
			 „Запознах	 се	 с	 Данчо	 Данчев	
през	1994	година,	когато	бях	на	курсове	
по	 мобилно	 и	 брайлово	 обучение	 в	
Пловдив.	Часовете	при	него	минаваха	
много	 леко	 и	 спокойно.	 Винаги	
усмихнат,	 спокоен,	 кротък,	 готов	 да	
отговори	на	всеки	въпрос	-	аз	не	помня	
някога	той	да	е	повишил	тон	на	някого	
от	обучаващите	се.	Винаги	поощрява	
хората,	 които	 имат	 желание	 да	 се	
образоват.	Влизах	в	неговите	часове	с	
огромно	желание.	Много	се	радваше,	
когато	 разбра,	 че	 имам	 желание	
да	 продължа	 напред.	 Да	 продължа	
да	 се	 развивам	 професионално	
чрез	 образованието.	 Никога	 не	 съм	
спирала,	а	напротив	-	и	до	ден	днешен	
продължавам	да	контактувам		с	него,	
защото	има	още	какво	да	се	научи.	За	
мен	Данчо	е	образа	на	така	наречения	
по	народному	„Даскала”,	но	даскала	с	
главно	„Д”.	

Донка Томова:
		 „Благороден,	 великодушен,	
и	 душевно	 богат	 човек.	 Поезията	
му	 е	 интересна	 и	 впечатляваща.	
Незабравими	ще	останат	лично	за	мен	
представянията	 на	 сборниците	 му	 в	
Шипково,	София	и	много	други	места.	
Като	 дългогодишен	 ръководител	 на	
литературен	клуб	„Следа”	той	се	оказа	
отличен	 организатор.	 Пожелавам	 му	
дълголетие	и	благословени	дни!”.	

  Честит юбилей, скъпи 
приятелю, и за много години 
здраве и живот!

Кирил ДАМЯНОВ
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	 По-точно	 -	 след	 52-53	 години	
аз	 съм	 отново	 на	 кино.	 И	 то	 пак	
в	 Пловдив.	 Но	 този	 път	 в	 „Лъки	
синема”	 в	 Дома	 на	 техниката.	 На	
емблематичния	 9	 септември	 в	 18	
часа	 и	 само	 срещу	 шест	 лева	 цели	
111	 минути	 обилно	 филмоугощение.	
И	 сега	 моята	 „синема-дама”	 не	 ме	
изоставя!	 Напротив!	 Тя	 изглежда	 ми	
е	 признателна	 заради	 културното	
преживяване,	което	й	осигурих	съвсем	
неочаквано.	
		 В	 полупразната	 зала	 се	
прожектират	 само	 късометражни	
филми.	 Тук	 е	 последната	 спирка	 на	
лятното	 турне	 „КИНОlove”	 на	 орга-
низацията	 „No	 blink”,	 чиято	 главна	
цел	е	популяризирането	на	български	
късометражни	 филми	 –	 игрални,	
анимационни,	 документални.	 Тази	
организация	се	състои	от	възпитаници	
на	 големия	 български	 режисьор	
Георги	Дюлгеров.	Сред	тях	е	и	нашата	
съгражданка	Яна	Титова.
	 Преди	 петдесетина	 години	 в	
пловдивското	кино	„Гео	Милев”	заведох	
едно	малко	позакъсало	виждащо	маце.	
То	се	навърташе	около	общежитието	
на	местния	„Успех”	в	прословутия	наш	
квартал	 „Капана”,	 позиционирано	 до	
всеизвестния	 тамошен	 писоар.	 То,	
милото,	 сякаш	 силно	 предпочиташе	
да	 отидем	 на	 кръчма,	 но	 аз	 упорито	
си	настоявах	да	видим	някакъв	филм.	
Хем	по-духовно	преживяване	от	един	
обяд,	хем	в	тъмното	на	последния	ред	
можехме	 якичко	 да	 се	 понатиснем,	
хем	доста	по-малко	харчове!	По	това	
време	 получавах	 само	 неголяма	
заплата,	 без	 каквито	 и	 да	 било	
пенсии	 и	 хонорари.	 Последните	 си	

два	 аргумента,	 естествено,	 аз	 скрих	
от	 странната	 девойка,	 тръгнала	
на	 лов	 за	 кавалери	 сред	 зрително	
повредените.	 За	 втория	 ми	 довод,	
разбира	 се,	 тя	 явно	 се	досещаше.	В	
края	на	краищата	момичето	отстъпи	и	
ние	се	озовахме	в	салона	на	киното.	
Но,	 уви!!!	 Моята	 кинокомпаньонка	
още	 след	 първите	 няколко	 минути	
се	 оттегли	 твърде	 елегантно	 в	
тъмното	 и	 аз	 си	 останах	 с	 пръст	 в	
устата.	 Без	 еротични	 преживявания	
и	 без	 естетични	 наслади...	 Зарязах	
филма	и	се	прибрах	доста	покрусен,	
заклевайки	 се,	 че	 занапред	ще	бъда	
по-щедър	с	нежния	пол.	
	 За	 пръв	 път	 посетих	 кино-
прожекция	в	родното	си	село.	Тогава	
съм	бил	сигурно	на	12-13	години.	Бях	
седнал	на	първия	ред	 в	 читалищния	
салон	с	надеждата,	че	въпреки	силно	
увреденото	 ми	 зрение,	 все	 пак	 ще	
видя	нещо	от	някакъв	индийски	филм,	
може	 би	 „Бродяга”.	 Екранът	 беше	
само	 на	 три-четири	 крачки	 от	 мен,	
но	 освен	 неясни	 силуети	 не	 можах	
да	идентифицирам	нищо	друго.	Като	
щедра	компенсация	за	моя	кино	порив	
и	 закупения	 билет	 бях	 възнаграден	
с	 прекрасната	 индийска	 музика,	
изпълнявана	 от	 Рита	 и	 Радж	 Капур,	
доколкото	си	спомням.
	 До	 тази	 вечер	 твърдо	 съм	
смятал,	 че	 седмото	 изкуство	 поради	
специфичните	 негови	 изразни	
средства	 е	 твърде	 недостъпно	 за	
невиждащите	 хора.	 Дори	 и	 с	 по-
мощта	 на	 специално	 подготвени	
асистенти	 –	 диктори,	 четящи	 тит-
рите	 и	 разясняващи	 картината	 в	
слушалките,	 с	 които	 е	 обзаведен	

СЛЕД 50 ГОДИНИ - ОТНОВО В ПЛЕН 
НА СЕДМОТО ИЗКУСТВО

 Ангел СОТИРОВ
      Снимки - личен архив на Йордан Георгиев
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зрително	 затрудненият	 кинозрител,		
тъй	 наречената	 аудиодискрипция.	
Но	 тази	 ми	 дълбока	 убеденост	
сякаш	 бе	 здраво	 разколебана.	 В	 по-
горе	 споменатото	 кино	 присъствах	
на	 прожекцията	 на	 четири	 игрални	
филма	и	на	един	документален	-	 „88	
MHZ”.	 Последният	 38-минутен	 филм	
е	 за	 театроведа	 Йордан	 Георгиев,	
журналист	 в	 радио	 „Алма	 матер”,	
където	 води	 седмичното	 едночасово	
предаване	 „Без	 маски”.	 Именно	 този	
филм,	 може	 би	 благодарение	 на	
чудесното	озвучаване,	ще	ме	подтикне	
занапред	да	бъда	понякога	не	само	в	
театралната,	но	и	в	кинозалата.
	 На	 пловдивската	 актриса	
Яна	 Титова,	 една	 от	 стотиците	
гости	 на	 Йордан	 Георгиев,	 й	 хрумва	
да	 направи	 документален	 филм	
за	 екзотичния	 театровед.	 Тя	 учи	
режисура,	 магистърска	 програма,	 в	
Нов	български	университет	при	Георги	
Дюлгеров.	Тогава	създава	10-минутен	
документален	 филм	 за	 театралния	
радиоводещ.	Впоследствие	с	помощ-
та	на	дарения	посредством	интернет	
и	 участието	 на	 турски	 продуцент	
филмът	става	38-минутен.	
Дебютната	 му	 прожекция	
е	 на	 28	 април	 тази	
година	 на	 фестивала	
на	 документалното	 ки-
но	 „Мастърс	 ъф	 Арт”	
в	 София,	 в	 който	 се	
представят	 филми	 от	
целия	 свят.	 Филмът	 без-
апелационно	 печели	 на-
градата	 на	 публиката.	
И	 „88	 MHZ”	 продължава	
да	 шества	 по	 фестивали	
и	 конкурси	 у	 нас	 и	
чужбина.	По	информация	
на	 Яна	 Титова,	 с	 която	
разговарях	 по	 телефона,	
от	2	до	8	октомври	филмът	
трябваше	да	 участва	във	

фестивал	на	документалното	кино	 	в	
Киргизстан.	 Данчо	 Георгиев	 е	 автор	
на	книгите	„Без	маски”	(2014)	и	„Млади	
театрали	говорят	в	„Без	маски”	(2016).	
Както	сочат	заглавията	и	на	двете	му	
книги,	те	съдържат	интервюта	с	гости	
на	 знаковото	 радиопредаване	 за	
театър.	Редактор	на	 книгите	е	добре	
познатият	ни	драматург	Боян	Папазов.	
Негов	 издател	 е	 нашата	 пловдивска	
гордост	„Жанет	45”.
	 Йордан	 Георгиев	 през	 2004	
година	завършва	право	в	Софийския	
университет,	 а	 в	 същото	 учебно	
заведение	 след	 няколко	 години	
придобива	 и	 образователната	 сте-
пен	 „бакалавър”	 по	 журналистика.	
Журналистическият	 му	 старт	 е	 в	
университетското	 радио	 „Алма	
матер”	 през	 2007	 година.	 Отначало	
с	 Александър	 Велков	 започват	 сед-
мичното	 спортно	 предаване	 „Сек-
тор	 88”,	 но	 после	 към	 двамата	 се	
присъединяват	 и	 виждащи	 тех-
ни	 колеги.	 Заедно	 с	 тях	 те	 водят	
твърде	 въодушевено	 цяла	 година	
това	 предаване.	 Но	 от	 2008	 му	 се	
налага	 да	 се	 преквалифицира	 като	
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водещ	 на	 предаването	 за	 театър	
„Без	 маски”.	 Отсъствието	 на	 зрение	
се	 оказва	 преодолима	 бариера	 при	
възприемането	 на	 това	 изкуство.	 И	
във		филма	„88	MHZ”	Данчо	припомня	
твърдението	на	големия	американски	
драматург	Едуард	Олби.	Според	него	
„истински	 добрият	 театър	 трябва	
да	 се	 прави	 така,	 че	 когато	 един	
незрящ	влезе	в	 салона	и	 гледа	едно	
представление	-	да	може	да	разбере	
всичко”.	
	 Радиоводещият	 на	 „Без	 маски”	
всяка	 седмица	 посещава	 две-три	
премиери	 на	 театрални	 постановки	
в	 София.	 Дори	 една	 октомврийска	
седмица	 му	 се	 наложи	 да	 бъде	
четири-пет	пъти	на	театър.	Принуден	
е	 понякога	 да	 е	 театрален	 зрител	 и	
в	 „дълбокия	 прованс”.	При	 тези	 свои	
пребивавания	 в	 театралните	 зали	
в	София	 и	 извън	 нея	 той	 придобива	
непосредствени	 впечатления	 от	
продукцията	 на	 драматурзи	 и	
режисьори,	 от	 превъплъщенията	
на	 актриси	 и	 актьори.	 Така	 Данчо	
усърдно	и	отговорно	се	готви	за	своето	
предаване,	излъчвано	по	„Алма	матер”	
в	ефир	всеки	понеделник	от	17	до	18	
часа	на	честота	88	MHZ.	Извън	София	
„Без	маски”	безпроблемно	може	да	се	
слуша	по	интернет.
	 И	една	пикантерия,	разказана	ми	
от	Владислав	Кацарски	и	доуточнена	
от	 невиждащия	 пристрастен	
футболен	фен.	Като	ученик	и	студент	
Данчо	е	знаел	трите	имена,	номерата	
на	 техните	 фланелки,	 клубната	 им	
принадлежност	 и	 рождените	 дати	
на	 футболистите	 от	 три	 световни	
първенства	 -	 от	 1990,	 1994	 и	 1998	
година.	Само	на	световното	от	1998,	
проведено	във	Франция,	участвалите	
отбори	 са	 32	 и	 бройката	 на	 техните	
футболисти	 е	 704.	 На	 тази	 база	
Данчо	 измисля	 интересна	 игра	 за	
футболните	запалянковци	с	точкуване	

на	верните	отговори.	Впечатляващата,	
добре	тренирана	свръхпамет	съвсем	
скоро	 помага	 на	 студента	 по	 право	
и	 при	 наизустяването	 на	 многоброй-
ните	 фолианти	 на	 българската	
юриспруденция.	
	 Писал	 съм	 и	 друг	 път	 в	 „Зари”	
за	странните	хобита	на	невиждащите	
ученици.	Да	играят	футбол,	да	следят	
нашето	и	чужди	футболни	първенства,	
да	 са	 страстни	 привърженици	 на	
наши	 и	 чужди	 футболни	 отбори,	 да	
колекционират	 пощенски	 картички	
(Николинка	Александрова,	Силистра).	
Не	 съм	 чувал	 все	 още	 глухи	 колеги	
да	 колекционират	 музика,	 а	 слепи	 –	
картини...	 Но	 по-осведомените	 ще	
ми	 възразят	 поривисто,	 че	 инвалиди	
на	 колички	 танцуват	 доста	 ентусиа-
зирано.	 Моят	 настоящ	 персонаж,	
с	 когото	 обсъдих	 тези	 чудатости,	
обяснява	 този	 порив	 на	 слепите	
хора	 към	 озадачаващи	 ме	 хобита	
като	 търсене	 от	 тях	 на	 своеобразни	
убежища.	 Колекционирането	 на	
пощенски	 картички	 според	 него	 е	
отражение	 на	 мечтите	 на	 колежката	
за	 пътешествия.	 Сещам	 се	 също	 и	
за	мъдрите	констатации	на	приятеля	
ми	Юсеин	Мустафов:	 „Ачо,	 пелтекът	
обича	 много	 да	 говори,	 куцият	 –	 да	
танцува!!!”.	А	моята	виенска	икона	от	
еврейски	произход	Алфред	Адлер	ще	
каже	убедено	-	„компенсация,	колега,	
даже	свръхкомпенсация”.
	 Помним	 го	 и	 като	 талантлив	
репортер	 на	 аудиосписанието	 „Хо-
ризонти”,	 чийто	 издател	 бе	 со-
фийската	 фондация	 „Хоризонти”.	
Незабравими	 за	 много	 от	 неговите	
слушатели	 ще	 останат	 интервютата	
му	с	Васко	Кръпката,	Кирил	Маричков	
от	 „Щурците”,	 Йордан	 Караджов	 от	
„Сигнал”,	 с	 рок	 поета	 Александър	
Петров	и	други.	Заедно	със	заместник-
директора	на	софийското	училище	за	
деца	с	нарушено	зрение	„Луи	Брайл”	
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-	Любомир	Велков,	Данчо	организира	
срещи	 на	 обучавани	 и	 обучители	 от	
това	учебно	заведение	с	повечето	от	
тези	музикални	знаменитости.
	 С	 него	 се	 запознах	 през	 не	
съвсем	 близката	 1999	 година.	
Дряновското	туристическо	дружество	
„Бачо	 Киро”	 беше	 спечелило	
финансирането	 на	 проект	 от	 сорта	
на	 „Планинският	пешеходен	туризъм	
–	свръхблаго	за	незрящите”.	И	ние	с	
Данчо	се	засякохме	там,	в	хижа	„Бачо	
Киро”.	Запозна	ни	учителят	математик	
с	несъмнен	френски	произход	Етиен	
Тодоров,	родом	от	монтанското	село	
Медковец.	 След	 две-три	 години	
публикувах	 стихове	 на	 Данчо	 в	
говорещото	 „Литературно	 списание”,	
на	 което	 се	 правех	 на	 главен	
редактор	 и	 издател.	 Поради	 това	
бе	 и	 моето	 очакване,	 че	 първата	му	
книга	вероятно	ще	бъде	поетична.	На	
въпроса	ми	кога	да	очакваме	появата	
и	на	негова	стихосбирка	той	отговори	
уклончиво:	 „Когато	 творбите	 ми	 в	
мерена	реч	станат	достатъчно	за	една	
книга”.	Оплака	ми	 се,	 че	 напоследък	
Ерато,	 тази	 капризна	 муза,	 не	 го	
навестява	 особено	 често.	 Осведоми	
ме	 утешително,	 че	 миналата	 година	
с	няколко	стихотворения	е	участвал	в	
литературния	сборник	„С	дъх	на	море”,	
представящ	поетична	продукция	на	7	
зрително	затруднени	варненци.
	 Той	е	роден	в	черноморската	ни	
столица	 на	 първи	 март	 1980	 година.	
Загубва	 постепенно	 зрение	 още	 на	
четиригодишна	 възраст.	 Завършва	
тамошното	училище	за	слепи	„Проф.	
д-р	 Иван	 Шишманов”.	 След	 право	
и	 журналистика	 пак	 в	 Софийския	
университет	 Йордан	 Георгиев	 се	
обучава	 в	 магистърска	 програма	 по	
„Литература,	кино	и	визуална	култура”.	
Сега	 е	 прещастлив	 докторант	 в	
НАТФИЗ.	 Тема	 на	 докторантурата	
му	 е	 „Театралният	 път	 на	 Слави	

Шкаров”.	Слави	Шкаров	(1941	-	1988)	
е	 театрален	 режисьор,	 работил	
основно	в	Русе	и	Сливен.	В	статията	си	
„Режисьорът	Слави	Шкаров	и	методът	
му	 за	 работа	 с	 актьора	 през	 опита	
му	 в	 четири	 сливенски	 спектакъла”	
Данчо	 твърди,	 че	 той	 „принадлежи	
към	силното	режисьорско	поколение,	
което	 в	 средата	 на	 60-те	 години	 на	
ХХ	 век	 навлиза	 в	 българския	 театър	
енергично,	амбициозно	и	категорично.	
Заредена	 със	 силен	 творчески	
потенциал,	за	кратко	време	тази	група	
млади	 режисьори	 излиза	 начело	 на	
театралния	 процес	 рамо	 до	 рамо	 с	
вече	утвърдените	Леон	Даниел,	Вили	
Цанков,	Юлия	Огнянова”.	И	без	да	е	
грам	 пловдивчанин	 -	 любимо	 негово	
обръщение	е	типичното	наше	„майна”,	
което	Слави	Шкаров	изплагиатства	от	
Крикор	Азарян,	с	когото	са	състуденти	
и	 съквартиранти.	 Както	 е	 видно,	 той	
отпрашва	към	другия,	по-добрия	свят	
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едва	навършил	47	години.	Уникалното	
е,	че	12	април,	рожденият	му	ден,	се	
отбелязва	спонтанно	вече	29	години	от	
театрали,	работили	с	него.	При	един	
от	последните	ни	разговори	Данчо	се	
стягаше	да	пътува	до	Русе,	където	да	
се	рови	в	прашните	архиви	на	театъра	
и	радиото,	търсейки		сведения	за	своя	
любим	режисьор.

	 Данчо	е	много	ярък	пример,	че	
и	 хора	 с	 тотална	 слепота	 могат	 да	
бъдат	 брилянтни	 в	 професионално	
поприще,	което	на	пръв	поглед	може	
да	ни	 се	 струва	не	 съвсем	достъпно	
за	невиждащи.	И	въпреки	успешните	
му	занимания	с	 театрознание,	ще	се	
радваме	да	вземем	в	ръцете	си	и	една	
негова	поетична	книга.	

 Ралица Чалова е изключително 
упорита млада госпожица, напълно 
лишена от зрение и успешно 
реализирала се професионално. Тя 
е родена в Ловеч, но от 7-годишна 
възраст започва своето образование 
в софийското училище за деца 
с нарушено зрение „Луи Брайл”. 
Висшето си образование получава 
в СУ „Свети Климент Охридски” 
по специалността „Социална 
педагоги-ка”, има и магистратура 
по специална педагогика. Все още 
продължава да се обучава, сега в 
УНСС - специалност „Администрация 
и управление”. Тази година ще бъде 
4-ти курс. Умело съчетава учението 
с работата в една от големите 
телекомуникационни компании – 
„Mtel”.

   - Как успявате да се справяте 
и с двете нелесни неща?
	 -	 Осигурявам	 си	 лекции	 от	
колеги	или	от	студенти	вече	положили	
тези	 изпити	 и	 когато	 се	 налага,	

работя	извънредно	-	така	успявам	да	
съчетавам	учене	и	работа.
			 - Това не създава ли напре-
жение с Вашия работодател?
			 -	 Работодателят	 ми	 е	 изклю-
чително	сговорчив	и	винаги	подхожда	
с	 разбиране	 -	 освобождава	 ме	 в	
деня	 на	 изпита,	 а	 впоследствие	 аз	
наваксвам	 с	 работа,	 без	 това	 да	 се	
отразява	на	работния	процес.
   - Бихте ли разказали къде 
работите и какви са точно 
Вашите функции?
			 -	Работя	като	оператор	в	център	
за	обаждания	към	„Mtel”.
   - От колко време сте в тази 
фирма?
			 -	 Работя	 успешно	 вече	 година	
и	половина	и	съм	много	доволна,	а	и	
работодателите	ми	и	колегите	също.
   - При намиране на работа 
липсата на зрение до голяма 
степен е сериозна пречка. Вие 
как преодоляхте този проблем? 
Трудно ли намерихте работа?
			 -	 Беше	 доста	 трудно,	 но	 аз	

ТАЙНАТА НА УСПЕХА

С Ралица Чалова 
разговаря 

Димитрина Михайлова
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постоянно	 проверявах	 обявите	 и	 се	
явявах	 на	 интервюта.	 Няма	 да	 бъде	
пресилено,	ако	кажа,	че	съм	се	явила	
поне	на	30-40	интервюта.
   - Как реагираха интервюира-
щите на Вашето явяване?
			 -	 По	 различен	 начин.	 Някои	
казваха	„Ще	Ви	се	обадим”	и,	разбира	
се,	 не	 се	 обаждаха,	 други	 изобщо	
не	 ме	 допускаха	 до	 интервю,	 след	
като	 вече	 бяха	 разбрали,	 че	 имам	
зрителен	 проблем.	 Струва	 ми	 се,	
че	 това	 се	 дължи	 на	 непознаването	
на	 нашите	 възможности.	 Мисля,	
че	 не	 само	 работодателите,	 но	 и	
цялото	 общество	 е	 недостатъчно	
информирано	 за	 това	 как	 хората	 с	
увреждания	могат	да	се	справят	дори	
в	 своето	 ежедневие.	 Тук	 биха	 били	
много	 полезни	 медиите,	 защото	 ако	
обществото	 е	 запознато	 по-детайлно	
с	възможностите	на	незрящия	човек,	
то	шансовете	ни	за	работа	значително	
ще	нараснат.	Друг	сериозен	проблем	
е,	 че	 в	 колцентровете	 повечето	 от	
техните	 системи	 са	 несъвместими	
с	 нашата	 говореща	 програма.	
Вероятно	 е	 възможно	 този	 проблем	
да	 бъде	 решен,	 ако	 се	 обърнат	 към	
IT	 специалисти,	 но	 работодателите	
обикновено	 нямат	 време	 и	 най-вече	
като	че	ли	желание.
     - Разкажете за първия си 
контакт с настоящия Ви ра-
ботодател...
			 -	 За	 да	 се	 избегнат	 изненади,	
аз	 обикновено	 предупреждавам	
още	 в	 телефонното	 обаждане	 при	
информирането	за	даденото	интервю,	
че	 съм	 лишена	 от	 зрение.	 Така	
постъпих	и	в	този	случай.	Настоящият	
ми	работодател	ме	увери,	че	това	за	
него	е	без	значение,	стига	да	си	върша	
добре	работата.	„Елате	на	интервюто.	
Ще	се	видим	и	ще	поговорим”	-	беше	
неговият	 отговор.	На	 следващия	ден	
отидох	и	те	ми	дадоха	един	сценарий,	

който	 аз	 трябваше	 да	 си	 прочета	
вкъщи.	Той	представляваше	указания	
как	 точно	 да	 протече	 разговор	 с	
потенциален	 клиент.	 След	 няколко	
дни	ми	позвъниха	и	ми	дадоха	списък	
с	няколко	телефонни	номера	на	техни	
подставени	 служители	 от	 фирмата,	
на	които	звъннах,	 за	да	организирам	
среща,	 което	 всъщност	 е	 и	 моята	
настояща	 работа,	 и	 това	 беше	
приемният	 тест.	 Информираха	 ме,	
че	успешно	съм	го	преминала	и	вече	
задействахме	 процедурата	 по	 моето	
назначаване.
   - В какво точно се състои 
Вашата работа?
			 -	Става	въпрос	за	мобилни	кон-
султанти,	 които	 посещават	 малките	
населени	 места	 извън	 София,	 къде-
то	 няма	 офиси	 или	 хората	 са	 по-
възрастни	 или	 по-заети.	 Там	 се	
организират	 щандове	 всеки	 ден	 в	
определеното	населено	място.	Моята	
работа	 е	 да	 информирам	 хората	 от	
това	 място	 за	 наличието	 на	 такъв	
щанд,	 на	 който	 ще	 се	 предлагат	
телефони,	 тарифни	 планове	 и	 други	
услуги	на	компанията.	Целта	е	да	се	
организира	среща	на	следващия	ден,	
за	 да	 могат	 колегите	 да	 ги	 поемат	
и	 да	 продължи	 работата,	 като	 им	
представят	 услугите	 на	 компанията.	
Всеки	ден	на	мен	ми	дават	 	 	 	 	 	база	
с	 телефонни	 номера	 на	 „екселска”	
таблица	и	моята	задача	е	да	прозвъня	
определен	брой	хора	и	да	ги	уведомя	
за	предстоящата	среща.	
   - Как Ви приеха Вашите 
колеги, имате ли проблеми?
			 -	Доста	добре	ме	приеха.	Не	бих	
казала,	че	съм	имала	проблеми,	дори	
понякога	забравят,	че	не	виждам		и	ми	
казват	да	взема	нещо,	което	е	„ей	там”,	
това	ме	радва,	защото	показва,	че	те	
не	мислят	постоянно	за	моя	проблем	и	
колкото	клиширано	да	е	-	ме	приемат	
като	една	от	тях.	В	началото	колегите	
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ми	бяха	притеснени	да	не	се	блъсна	в	
нещо,	да	не	се	ударя,	но	в	процеса	на	
работа	си	паснахме.	Между	нас	винаги	
е	имало	диалог.	Аз	им	обяснявам	как	
да	постъпят,	ако	имат	колега	с	такъв	
проблем.	 Те	 са	 млади	 хора,	 много	
отворени	и	нещата	някак	от	само	себе	
си	напълно	естествено	си	вървят	без	
проблеми.
   - Какво бихте посъветвали 
хората във Вашето състояние?
			 -	 Вместо	 да	 стоят	 вкъщи	 или	
в	 някое	 кафе,	 да	 положат	 усилия	
и	 да	 търсят.	 Самата	 аз	 доста	 пъти	
съм	 стигала	 до	 отчаяние,	 че	 е	
невъзможно	 да	 си	 намеря	 работа,	
но	 упорито	 продължавах	 да	 търся.	
Нужни	са	упоритост	и	постоянство	и,	
разбира	се,	поне	малко	късмет.	Когато	
работи,	човек	се	чувства	пълноценен	
и	значим.	Това	придава	доста	голямо	

самочувствие.	 Трябва	 да	 вярват,	 че	
някой	 ще	 ги	 забележи,	 ще	 им	 даде	
шанс.	 Много	 важно	 е	 след	 това	 те	
да	 разкрият	 своя	 потенциал,	 защото	
след	 дадения	 им	 шанс	 останалото	
зависи	 изцяло	 от	 тях.	 Човек	 трябва	
да	отстоява	правата	си,	но	в	никакъв	
случай	да	не	прекалява	с	претенциите	
си,	като	постоянно	напомня,	че	е	човек	
с	 увреждания,	 защото	 рискува	 да	
изчерпи	търпението	на	работодателя	
си.	Вярвам,	че	все	повече	работодате-
ли	ще	се	убедят	в	нашите	способности	
и	ще	 се	 разширява	 кръгът	 на	 онези,	
готови	 да	 ни	 дадат	 шанс.	 Познавам	
много	 интелигентни	 и	 с	 голям	 по-
тенциал	млади	хора,	завършили	вис-
ше	 образование,	 остава	 им	 само	 да	
продължават	да	търсят	и	да	не	се	от-
чайват,	 все	ще	имат	 късмет,	макар	и	
по-бавно.	

Из живота на организациите
Русе

		 От	 5	 до	 12	 септември	 РО	
на	 ССБ	 Русе	 съвместно	 с	 ЦСРИН	
организира	 почивка	 в	 ПС	 „Релакс”,	
Шипковски	 минерални	 бани	 на	 55	
съюзни	 членове	 и	 потребители	 	 на	

услуги	 в	Центъра,	 както	и	на	техните	
близки	 и	 придружители.	 Групата	
отпътува	 с	 предварително	 изготвена	
програма	 за	 мероприятия	 	 по	 време	
на	 почивката.	 До	 обяд	 се	 провеждаха	
балнеолечебните	 и	 рехабилитационни	
процедури,	а	следобед		заплануваните	

мероприятия	 за	 обучение	 по	
мобилност	 и	 ориентиране	 в	
непозната	 среда	 –	 разходки	
до	 селото,	 до	 Троян,	 излети	
сред	 природата,	 занимания	
по	 зрителна	 рехабилитация	 –	
дартс	и	игра	на	асоциации,	а	за	
любителите	 на	 занимателните	
игри	–	табла,	шахмат,	дама,	карти.
					 В	 чест	 на	 празника	 на	
Съединението	 -	 6	 септември,	
бе	 организирана	 „Вечер	 на	
таланта”,	 на	 която	 хората	 от	
нашата	организация	се	изявиха	
с	 песни,	 стихове	 и	 вицове.	
Гост	 на	 станцията	 беше	 и	
група	от	Севлиево,	 която	също	
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се	 включи	 в	 програмата	 със	 свои	
изпълнения.	Веселието	 продължи	до	

късно	вечерта.
		 Дните	 преминаха	 неусетно,	
а	 почиващите	 останаха	 доволни	 от	
организацията	 и	 обслужването	 в	
почивната	станция.																																																																				

Росица МАРИНОВА

Добрич
  Добруджанско плодородие 

		 Добруджанското	 изобилие	 от	
плодове,	 зеленчуци	 и	 други	 селско-
стопански	 продукти	 намери	 място	 в	
една	 тематична	 експозиция-изложба,	
художествено	 под-редена	 в	 базата	
на	 НПО	 „ХобиСклуб”.	 Всеки	
донесе	 различни	 плодове	 и	
зеленчуци,	 които	 с	 голямо	
умение	 и	 любов	 подредихме	
в	 централния	 офис.	 Ябълки	
и	 круши,	 грозде	 и	 домати,	
пиперки,	 патладжан,	 диня,	
пъпеш,	 праскова,	 магданоз	
изпълниха	 с	 ароматите	 си	
цялото	 пространство.	 Голя-
мата	 изненада	 за	 всички	
беше,	 че	 „Славеят	 на	 Доб-
руджа”	 -	 почетната	 гражданка	 на	
Добрич	 народната	 певица	 Га-
лина	 Дурмушлийска	 удостои	 с	
присъствието	 си	 тази	 прекрасна	
изложба	 и	 хората	 се	 насладиха	 на	
божествения	й	глас.	Още	с	влизането	

нахлуха	голямото	и	ведро	настроение	
и	 широката	 й	 усмивка,	 подканяща	

да	 прегърне	 хората	 и	 целия	
свят.	 Бурните	 аплодисменти	 от	
посрещането	едва	стихнаха,	 за	
да	 дадат	 порив	 на	 изящния	 й	
певчески	 тембър,	 специфичен	
за	 добруджанските	 песни.	
Макар	 и	 акапелно,	 песните	
изпълниха	душите	и	сърцата	на	
слепите	 и	 слабовиждащите	 от	
организацията	 ни.	 Последваха	
увлекателни	разкази	за	живота,	

кариерата,	 многото	 международни	
изяви,	 както	 и	 интересни	 случки	 от	
пъстроцветния	 живот	 на	 голямата	
Галя	 Дурмушлийска,	 родена	 в	 едно	
китно	 селце	 край	 Добрич.	 Много	 от	
хубавите	 й	 добруджански	 песни	 се	
опитахме	да	запеем	по	нейна	покана,	
за	 да	 се	 получи	 едно	 безкрайно	 и	
неповторимо	 тържество.	 Песни	 като	
„Дядовите	Добреви	пет	снахи”,	 „Есен	
се	заесенява”,	„Заболя	Стоян”,	„Каля	си	
жътва	жънеше”,	„Песен	за	гайдарчето”	
и	 много	 други.	 През	 цялото	 време	
усмивката	 не	 слизаше	 от	 лицето	 на	
Галя.	Изпратихме	скъпата	 гостенка	с	

изпълнени	от	радост	сърца,	а	в	ушите	
ни	 много	 дълго	 звучеше	 гласът	 на	
добруджанския	 славей.	 Благодарим	
ти,	Гале!

                             Иван ТОДОРОВ
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Бургас
Художникът Стоян Филев показва 
свои картини в Морското казино 

"На Черно море - вълната, на 
Странджа - светлината"

		 Така	 бе	 озаглавена	 седмата	
самостоятелна	 изложба	 на	 Стоян	
Филев,	която	се	откри	в	зала	"Георги	
Баев"	на	КЦ	"Морско	Казино"	и	беше	
отворена	за	посещения	до	6	октомври.
		 Събитието	 се	 осъществи	 с	 по-
мощта	 на	 Община	 Бургас,	 Община	
Средец,	Съюза	на	слепите	в	България,	
Регионална	организация	на	слепите	в	
Бургас	 и	 Териториална	 организация	
на	слепите	Средец.
		 Симбиоза	 с	 графиката	 осъ-
ществиха	 изпълненията	 на	 групата	
за	 художествено	 слово	 под	 ръко-
водството	на	Борис	Чернокожев.	

		 Филев	 е	 роден	 в	 Бургас	 през	
1965	 година.	 Проявява	 интерес	 към	
рисуването	 още	 от	 ранна	 възраст.	
Възпитаник	 е	 на	 училище	 "Любен	
Каравелов".	 Първият	 му	 учител	 по	
рисуване	г-н	Спасов	отваря	пред	него	
прозорците	към	света	на	духовността	
и	 творчеството.	 Поради	 възникнали	
проблеми	 със	 зрението	 става	 член	
на	 териториалната	 организация	 на	
слепите	в	Средец.
		 Ето	какво	споделя	графикът	с	ув-
редено	зрение	за	своето	творчество:	

"Природата	не	понася	яловото,	това	е	
най-могъщият	й	закон	-	да	се	раждат	
здрави	 и	 качествени	 плодове.	 За	
да	 се	 чувства	 човек	 добре,	 трябва	
да	 е	 плодовит.	 Картините	 са	 моите	
плодове.	 Рисуването	 унищожава	
хаоса	 в	 мен.	 То	 създава	 ред	 в	
чувствата,	мислите	и	целите.	Създава	
уют.	 Имам	 картини,	 които	 създадох	
като	противоотрова,	други	като	писма,	
трети	като	разходка	в	миналото.	Има	
и	 такива	 като	 жертвоприношения.	
И	 най-многобройните	 картини	 -	
паметници,	 картини	 на	 светулки	 и	
на	много	 звезди.	Безшумен	 полет	 на	
бухал,	 лунното	 сребро	 на	 Велека,	
косата	 на	 млада	 жена,	 покрита	
със	 светлините	 на	 Черно	 море.	 И	
златокласни	 ниви,	 докато	 слънцето	
мълви	 своите	 приказки	 щастливи	 на	
безгрижните	треви".

Бинка МОНЕВА

Кърджали

Момчилградските незрящи се 
включиха в почистването 

на  града

		 Хората	 със	 зрителни	 проблеми	
от	Момчилград	 се	 включиха	 първи	 в	
националната	кампания	„Да	почистим	
България	заедно”.
		 Решението	 беше	 взето	 на	
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заседание	 на	 организацията	 с	
председател	Исмет	Шабан.
			 Те	 бяха	 категорични,	 че	
междублоковите	 пространства,	 пар-
ковете	 и	 природата	 трябва	 да	 се	
пазят	 чисти	 от	 жителите	 на	 града,	 а	
не	да	се	разчита	само	на	усилията	на	
работниците	по	чистотата.
			 Зрително	 затруднените	 хора	
почистиха	 района	 на	 квартал	 11	
-	 	 междублоковите	 пространства	 с	
номера	 7,	 8,	 9	 и	 тревните	 площи	 на	
някои	 от	 търговските	 обекти,	 като	 за	
два	часа	напълниха	шест	чувала,	пре-

доставени	им	от	Общината.
				 В	 акцията	 се	 включиха	 15	
души	от	града,	а	живущите	по	селата	
почистиха	къщите	и	дворовете	си.	
		 В	 почистването	 на	 блок	
9	 се	 включи	 заедно	 с	 баба	 си	 и	

двегодишният	Алиджан	Дурмуш.
		 Ахмед	 Салим	 от	 Звездел	
продължава	 да	 плете	 мрежи,	 които	
дарява	 на	 роднини	 и	 близки	 на	
незрящите	 с	 надеждата,	 че,	 макар	
и	 малко	 на	 брой,	 те	 ще	 заменят	
найлоновите	торбички.
		 Отделно	 Селвер	 Салимова,	
Кязим	 Кадир	 и	 Тюркян	 Рамадан	
събраха	 капачки.	 От	 началото	 на	
годината	броят	на	събраните	капачки	
от	 Салимова	 достигна	 шест	 хиляди,		
но	 тя	 има	 амбицията	 броят	 им	 да	
нарасне	до	10	000.

Стайко КАФОВ

79-годишната Селвер Салимова 
от Момчилград дарява събрани 
капачки за благотворителност

 
		 79-годишна	 момчилградчанка	
със	зрителни	проблеми	ще	дари	съб-
раните	 от	 нея	 хиляди	 капачки,	 за	 да	
бъде	закупена	инвалидна	количка	за	
дете	с	увреждания.
	 В	 продължение	 на	 шест	
месеца	 Селвер	 Салимова	 от	 ТО	 на	
слепите	в	Момчилград	събра	купища	
пластмасови	 капачки.	 По	 този	 начин	
със	 свой	 принос	 тя	 се	 включи	 в	
националната	 кампания	 „Капачки	 в	
действие”.
		 „Аз	 бях	 начална	 учителка	
и	 посветих	 целия	 си	 живот	 на	
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обучението	 и	 възпитанието	 на	
децата.	 Сега,	 въпреки	 че	 съм	 на	 79	
години	 и	 имам	 зрителни	 проблеми,	
продължавам	 да	 бъда	 посветена	 на	
тях”,	 каза	 Селвер	 Салимова	 за	 „Нов	
живот”.	 „Подарявайки	моите	 капачки,	
аз	ще	съдействам	за	закупуването	на	
инвалидна	 количка	 на	 някое	 дете	 с	
увреждания.	Ще	 бъда	щастлива,	 ако	
облекча	 участта	 на	 това	 дете	 и	 му	
помогна”,	допълни	още	тя.
			 Селвер	 поясни,	 че	 не	 спира	
да	 събира	 всекидневно	 капачки	 и	
се	 радва,	 че	 не	 само	 тя	 прави	 това.	
В	 инициативата	 се	 включиха	 още	
граждани	 от	 Момчилград,	 както	
и	 учениците	 от	 момчилградската	
туристическа	гимназия.
                                                                                       

***
		 Незрящите	 от	 Момчилград	 се	
събраха	 да	 почетат	 22	 септември	 -	
Деня	на	независимостта	на	България.
		 Беседа	за	събитията,	довели	до	
този	паметен	за	България	ден,	изнесе	
историчката	Стефка	Караджова.
		 Хора	 от	 ТО	 на	 слепите	 -	
Момчилград	 поставиха	 цветя	 пред	
мемориала-костница	 в	 центъра	 на	
града.
		 Бяха	 приети	 и	 нови	 съюзни	
членове.
		 „Влизаме	 в	 редовете	 на	
организацията	на	незрящите,	защото	

така	ще	се	чувстваме	по-пълноценни	
и	с	по-защитени	права”	–	каза	от	името	
на	 новоприетите	 	 Шюкрие	 Кьосе.	 –	
„Очакваме	 животът	 ни	 да	 стане	 по-
разнообразен	 и	 повече	 изпълнен	
със	 смисъл.	 Ще	 бъдем	 заедно	 и	 с	
останалите	незрящи	от	Момчилград	и	
Джебел	 през	 наближаващите	 Ден	 на	
белия	бастун	и	Международен	ден	на	
слепите”.

Стайко КАФОВ

Петрич

КОГАТО ВСИЧКО ЗАВЪРШВА 
С ХЕПИЕНД

		 Няма	 как	 да	 не	 се	 похвалим!	
Въпреки	 че	 всичко	 започна	 с	 все	
неприятни	 случки,	 важното	 е,	 че	
нещата	 завършиха	 с	 щастлив	 край.	
Става	 въпрос	 за	 нашия	 клуб,	 клуба	
на	 ТО	 Петрич.	 От	 дълги	 години	 се	
помещавахме	 в	 много	 стара	 сграда	
и	 като	 добри	 стопани	 с	 помощта	
на	 спонсори	 правихме	 какви	 ли	 не	
ремонти	 и	 подобрения	 -	 то	 не	 беше	
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Из живота на организациите

теракота	 на	 пода,	 окачени	 тавани,	
нова	мивка	с	бойлер	за	топла	вода...	
Но,	 както	 се	 казва	 -	 старото	 си	 е	
старо	 и	 каквито	 и	 ремонти	 да	 бяхме	
правили	 -	 ново	 не	 стана.	 То	 не	 бяха	
наводнения,	 мазилката	 по	 стените	
падна.	 Но	 върхът	 на	 всичко	 беше	
висящият	 таван	 -	
буквално	се	срути	
върху	 бюрото	 на	
председателката	
на	нашата	органи-
зация.	 Добре,	 че	
това	 се	 случи	 в	
почивните	 дни,	
та	 никой	 	 	 не	 по-
страда.	 От	 една	
страна	-	трагедия.	
Клубът	ни	повече	
не	 можеше	 да	 се	
използва.	От	дру-
га	 страна	 (какво	

съвпадение),	месец	преди	трагедията	
с	 нашия	 клуб,	 от	 „Общински	 имоти	
-	 кметство	 Петрич”	 ни	 връчиха	
ключовете	 за	 нов	 клуб	 -	 в	 здрава,	
монолитна	сграда	в	центъра	на	града,	
близо	 до	 “Социално	 подпомагане”,	
кметството,	 пазара,	 магазините	 и	
тъй	 насетне.	 Помещенията	 са	 две	 -	
една	 по-малка	 и	 друга	 много	 голяма	
стая	 с	 парно,	 вода,	 ток.	 В	 момента	
на	 трагедията	 „Общински	 имоти”	
вече	 привършваха	 с	 ремонта	 на	
помещенията.	 И	 се	 започна	 едно	
преселение	от	 стария	 (вече	порутен)	
клуб	в	новия	слънчев	и	удобен.
 Е,	 как	 да	 не	 се	 похвалим	 с	
новата	 придобивка!	 И	 тук	 е	 мястото	
да	 благодарим	 на	 кмета	 на	 Петрич	
г-н	 Бръчков	 за	 безвъзмездно	
предоставените	 помещения	 за	 наш	
клуб	 и	 съответно	 да	 ви	 направим	
и	 вас,	 читателите	 на	 списание	
„Зари”,	 съпричастни	 към	 нашата	
радост.	И	 в	 тази	 връзка	 искам	да	 ви	
разкажа	съвсем	накратко	за	случай	с	
придружителка	 на	 наш	 човек.	 Когато	
вече	 се	 бяхме	 нанесли,	 помагайки	
на	хората,	жената	се	разплака.	„Сега	
пък	 за	 какво?”	 -	 попитах	 я.	 „Много	 е	
красиво	тук”	-	отвърна	ми	тя.		         

Георги ИВАНОВ
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                                          IN MEMORIAM

  На	18	септември	след	кратко	боледуване	неочаквано	ни	напусна	Тошко	
Николов.
		 Дългият,	както	беше	известен	сред	своите	приятели,	пристига	в	Пловдив	
през	далечната	1964	година.
		 В	 началото	 той	 работи	 в	 кошничарското	 производство	 в	 току-що	
прохождащото	предприятие	на	слепите	в	Пловдив.
		 Умен,	находчив,	разбиращ	физическите	проблеми	на	незрящите,	Тошко	
Николов	взема	активно	участие	в	работата	на	създадената	комсомолска	
структура	в	ПП	„Успех”	-	Пловдив.
		 Виждайки	 добрите	 му	 комуникативни	 и	 организационни	 качества,	
тогавашната	директорска	управа	го	натоварва	да	ръководи	новоразвива-
щата	 се	 рехабилитационна	 дейност	 в	 пловдивското	 предприятие,	
необходима	за	правилното	трудово	ориентиране	на	незрящите.
		 След	възходящия	път	в	Пловдив	Тошко	Николов	заминава	за	Шумен,	
където	 е	 директор,	 а	 по-късно	 и	 управител	 на	 местното	 предприятие.	
Неговата	 кариера	 продължава	 да	 върви	 устремно	 нагоре.	 Следва	
назначението	 му	 на	 длъжността	 управител	 на	 станцията	 на	 слепите	 в	
Шипково.	Оценявайки	мениджърските	му	способности,	Съюзът	на	слепите	
го	прехвърля	в	Обзор,	където	дълги	години	е	управител.
		 Освен	с	организаторска	и	управленческа	дейност	Тошко	Николов	дълги	
години	се	занимава	със		спорт	като	скиор	и	плувец.
		 Поклон	пред	светлата	му	памет!

	 Както	 редовните	 читатели	 на	
„Кърнъл	 букс”*	 знаят,	 Барбара	 Пиърс	 е	
съпруга	на	университетски	преподавател	
и	 майка	 на	 три	 деца.	 Тя	 работи	 като	
редактор	на	списание	„Брайлов	монитор”	
–	 месечно	 издание	 на	 Националната	
федерация	 на	 слепите	 в	 САЩ	 –	 от	
изцяло	 оборудвания	 си	 домашен	 офис,	
разполагащ	 с	 компютър,	 електронна	

поща	и	достъп	до	интернет.	Този	начин	на	
работа	прекрасно	се	съчетава	с	любовта	
й	 към	домашно	приготвените	неща.	Ето	
какво	Барбара,	която	е	напълно	незряща,	
има	 да	 сподели	 за	 ежедневното,	
собственоръчно	приготвяне	на	хляб:
		 -	 Един	 ден	 съквартирантката	 ми	
в	 общежитието	 на	 университета,	 чиито	
готварски	 начинания	 обикновено	 се	

ГЛОБУС

ДА ПРИГОТВЯШ САМ ХЛЯБА СИ ЕЖЕДНЕВНО
Барбара Пиърс, Национална федерация на слепите в САЩ
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ограничаваха	 до	 това,	 което	 можеше	
да	 постигне	 с	 машината	 ни	 за	 пуканки,	
се	 върна	 от	 разходка	 до	 супермаркета	
с	два	пакета	 замразено	 тесто.	Тя	обяви	
с	 ликуващ	 тон,	 че	 възнамерява	 да	 ги	
изпече	и	да	ни	осигури	топъл,	домашно	
приготвен	 хляб,	 който	 да	 съчетаем	 със	
сиренето,	 портокалите	 и	 браунитата,	
които	грижовната	ми	майка	неотдавна	ми	
беше	пратила	с	колет.
		 Тъй	 като	 бях	 участвала	 в	
приготвянето	 на	 вечеря	 у	 дома,	 бях	
скептична	 колко	 добре	 щеше	 да	

бухне	 тестото	 в	 студената	 ни	 стая	 в	
общежитието,	 но	 отидох	 на	 занятия,	
надявайки	 се	 на	 най-доброто.	 Когато	
се	 върнах	 няколко	 часа	 по-късно,	 със	
задоволство	установих,	че	тестата	се	бяха	
поотпуснали,	 но	 не	 бях	 изненадана	 да	
забележа,	че	все	още	бяха	толкова	тънки,	
колкото	 и	 в	 мига,	 когато	 пристигнаха,	
макар	сега	да	бяха	еластични.
		 Налятата	 в	 чаша	 вода	 не	
замръзваше	напълно	в	общежитието	ни	
през	зимата,	но	с	радост	бях	овладяла	до	
съвършенство	изкуството	на	обличането	
без	 сваляне	 на	 нощницата.	 Знаех,	 че	
трябваше	 да	 се	 намеся,	 ако	 исках	 да	
разполагаме	с	хляб	за	вечеря.
		 Обединявайки	 наличните	
ресурси,	 успях	 да	 изградя	 нещо	 като	
инкубатор	от	моите	табуретка	и	настолна	
лампа	 и	 обработената	 овча	 кожа	 на	

съквартирантката	 ми.	 Той	 сработи	
прекрасно	и	тестото	постепенно	започна	
да	бухва	през	следобеда.	Тези	два	хляба	
бяха	едва	първите,	 които	се	 „излюпиха”	
в	 нашия	 скалъпен	 инкубатор,	 и	 бяха	
изпечени	 в	 кухнята	 долу	 през	 онази	
година.
		 През	лятото	на	следващата	година	
започнаха	опитите	ми	да	приготвям	хляб	
съвсем	 сама	 у	 дома.	 Майка	 ми	 е	 за-
вършила	 „Икономика	на	домакинството”	
и	няма	нещо,	което	тя	знае	за	готвенето,	
което	да	не	си	струва	да	бъде	научено.	Тя	
ми	преподаде	установените	начини	за	
правилно	боравене	с	квас	и	сполучливо	
месене	на	тесто.	Накрая	се	научих	да	
не	се	страхувам	от	правенето	на	хляб.	
Това	 е	 дарба,	 която	 ми	 е	 вършила	
добра	работа	през	годините.
		 През	пролетта,	преди	да	се	омъжа,	
жената	на	проповедника	в	църквата,	в	
която	 ходех	 като	 студентка,	 ми	 даде	
рецепта	 за	 приготвянето	 на	 четири	
броя	 великолепен	 картофен	 хляб.	
Ползвах	рецептата	няколко	пъти	преди	
да	имам	деца,	но	открих	неизмеримата	
й	 ценност,	 когато	 децата	 се	 появиха	
и	 започнаха	 да	 се	 наслаждават	 на	
сандвичи	с	фъстъчено	масло	и	плодово	
желе	и	пресен	хляб	с	 конфитюр.	Най-

доброто	 нещо	 на	 този	 картофен	 хляб	
обаче	 беше	 неочакваното	 ми	 откритие,	
че	се	поддаваше	на	оформяне	в	красиви	
скулптури.
		 Това	 е	 форма	 на	 изкуство,	 съ-
вършено	 подходящо	 за	 незрящи	 хле-
бопекари	 и	 малки	 деца,	 защото,	 стига	
ръцете	на	скулптора	да	са	чисти,	тестото	
може	да	бъде	замесвано	и	преоформяно	
колкото	 пъти	 е	 необходимо.	 (Майките	
могат	дори	скришом	да	възстановят	някой	
шедьовър,	пострадал	от	съревнованието	
на	твърде	много	малки	ръце.)
		 Накрая	 се	 научих	 да	 разделям	
тестото	на	три	равни	части	и	да	давам	на	
всяко	от	децата	ми	място	на	кухненския	
плот,	намазнена	тава	за	курабийки	и	не-
говата	или	нейната	част	от	тестото.	Това	
не	 доведе	 до	 пълното	 прекратяване	 на	
войната—пазарлъците	за	малко	тесто	от	

ГЛОБУС
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неизползваните	запаси	на	съседа	имаха	
склонността	да	се	превръщат	в	грабежи.	
В	 продължение	 на	 много	 години	 обаче	
семейните	 ни	 приготовления	 за	 Коледа	
включваха	 направата	 на	 хлябове	 във	
формата	 на	Дядо	Коледа,	 ангели,	 елхи,	
камбани	и	 овчари,	 които	раздавахме	на	
съседи	и	приятели.
		 Октоподи,	 великденски	 зайци,	
вълшебни	 лампи	 и	 валентинки,	 току-
що	извадени	от	фурната,	 също	са	били	
нетърпеливо	 изяждани	 с	 топящо	 се	
масло	и	малинов	конфитюр	в	кухнята	ни	
през	годините.
		 Когато	 готвач	 не	 се	 бои	 от	 квас,	
слуховете	 се	 разнасят	 като	 с	 магия.	
Вече	 дълги	 години	 приготвям	 хляб	 за	
църковната	 ни	 общност.	 Парещите	
симидчета	 с	 пълнеж	 от	 стафиди	
и	 подправки,	 украсени	 с	 кръст	 от	
захаросана	 лимонова	 глазура,	 са	 моят	
принос	за	ежегодната	закуска	в	църквата	
между	 великденските	 служби.	 Започнах	
да	 приготвям	 дори	 трикралската	 торта,	
която	всъщност	е	сладък	хляб	с	пълнеж	
от	 захаросани	 череши	 и	 стафиди,	 за	
нашето	празненство	на	Богоявление.
		 Хората,	 които	 не	 пекат	 хляб,	
често	 остават	 изненадани,	 че	 аз	 правя	
толкова	 много	 от	 него.	 Съпругът	 ми	
е	 преподавател	 в	 университет	 и	 през	
годините	 съм	 приготвяла	 безкрайно	
разнообразие	 от	 курабийки,	 сладкиши,	
кексове	 и	 бързи	 хлябове	 за	 класовете	
му.	 Да	 печеш	 подобни	 неща	 е	 приятно,	
а	 и	 за	 мен	 е	 важно	 студентите,	 които	
не	 получават	 домашно	 приготвени	
вкусотии,	 да	 могат	 да	 хапнат	 такива.	
Печенето	 на	 хляб	 обаче	 удовлетворява	
нещо	 дълбоко	 в	 мен.	 Месенето	 на	
тесто	 за	 хляб	 е	 прекрасен	 начин	 да	 се	
освободиш	от	разочарование	или	гняв	и	
да	го	преобразуваш	в	нещо	питателно	и	
успокояващо.	Дори	уханието	на	печащия	
се	 хляб	 е	 благодат	 за	 всеки,	 прекрачил	
прага	на	стаята.
		 Хлябът	 е	 живо	 присъствие	 в	
кухнята.	Той	прощава	всяко	неправилно	
или	пренебрежително	отношение.	Тесто,	
оставено	да	втасва	твърде	дълго,	може	да	

бъде	замесено	и	оформено	повторно.	Ако	
в	стаята	е	твърде	студено,	преместването	
му	на	топло	място	е	достатъчно,	за	да	го	
убедиш	 да	 започне	 да	 бухва.	 Даже	 ако	
готвачът	 успее	 да	 убие	 кваса,	 може	 да	
бъде	 добавен	 още	 малко	 към	 тестото,	
за	 да	 се	 спаси	 проектът.	 Лесно	 е	 да	
разбереш	кога	хлябът	е	 готов,	дори	ако	
не	можеш	да	прецениш	с	поглеждане	на	
цвета.	 Потупване	 с	 върха	 на	 пръстите	
по	 коричката	 веднага	 ти	 показва	 кога	
хлябът	е	готов	да	бъде	изваден	от	тавата	
и	оставен	да	изстива.
		 Преди	 няколко	 години	 получих	
машина	за	хляб	като	подарък	за	рождения	
ми	 ден.	 Тъй	 като	 се	 бях	 върнала	 на	
работа,	 а	 децата	 ми	 бяха	 заминали	 да	
учат	 в	 университет,	 бях	 отвикнала	 да	
пека	 хляб.	Машината,	 както	 и	 книгите	 с	
рецепти	 за	 пълнещ	 устата	 със	 слюнка	
хляб,	 които	 получих	 впоследствие,	 ме	
вдъхновиха	да	започна	отново	да	правя	
хляб.
		 Този	път	обаче	всичко	беше	съвсем	
различно.	 В	 упътването	 за	 машината	
пишеше,	 че	 от	 мен	 се	 очакваше	 да	
поставя	различните	съставки	в	 купата	в	
определения	ред,	да	затворя	капака,	да	
натисна	правилното	 копче	и	да	изчакам	
готовият	 хляб	да	 се	появи.	Изглеждаше	
неправдоподобно,	 но	 сработи.	
Единственият	 проблем	 бе	 в	 това,	 че	
хлябът	беше	с	формата	на	саксия.
		 Всичко	 обаче	 вървеше	 добре	 до	
мига,	 в	 който	 открих,	 че	 машината	 ми	
имаше	 самоубийствени	 наклонности.	
По	 време	 на	 етапа	 на	 месене	 понякога	
тя	 започваше	да	 се	 разхожда	 към	 ръба	
на	 кухненския	 плот.	 Стига	 да	 бях	 в	
стаята,	 когато	 проявяваше	 това	 опасно	
поведение,	можех	да	я	избутвам	обратно	
в	 безопасност.	 Беше	 само	 въпрос	 на	
време,	 обаче,	 преди	 да	 остане	 извън	
обсега	 на	 слуха	 ми	 и	 тя	 действително	
скочи	от	плота	с	пронизителен	трясък	и	
злочести	последствия	за	нея.
		 Първия	път,	когато	това	се	случи,	
стъкленият	 й	 купол	 се	 разби.	 С	 това	
приключи	печенето	на	странно	оформен	
хляб.	За	щастие	бързо	открих,	че	можех	
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да	 извадя	 тестото	 от	 купата	 в	 края	
на	 процеса	 по	 замесване	 и	 сама	 да	
оформям	хляба,	да	го	оставям	да	бухне	
по	традиционния	начин	и	да	 го	изпичам	
във	фурната.
		 Тази	моя	нова	подредба	вършеше	
добра	 работа	 доста	 дълго	 време.	
Разбира	 се,	 машината	 продължаваше	
със	 себеразрушителното	 си	 поведение,	
а	 с	 всяко	 нейно	 падане	 се	 появяваше	
по	 някоя	 нова	 вдлъбнатина	 или	 нещо	
друго	се	отделяше	с	тракане	и	накрая	тя	
спря.	Кабелът	й	беше	твърде	къс,	за	да	я	
сложа	на	пода,	когато	я	ползвах,	а	нищо,	
което	 успявах	 да	 измисля,	 не	 възпря	
странстванията	й.
		 Горката	ми	машина	полетя	от	плота	
за	 последен	 път	 няколко	 месеца	 след	
като	 бях	 преминала	 към	 това	 да	 пека	
хляба	сама.	Така	с	радост	се	отървах	от	
машината,	заемала	толкова	много	място	
на	кухненския	плот,	и	задържах	всичките	
чудесни	нови	рецепти,	които	бях	събрала.	
Миксерът	 ми	 разполага	 с	 бъркалка	 за	
тесто.	 Така	 започнах	 да	 мятам	 всички	
съставки	заедно	и	да	ги	разбивам	с	него,	
за	да	приготвям	хляб	със	същата	лекота	
и	 резултатност,	 с	 които	 го	 правеше	
машината.
		 Доставя	 ми	 удоволствие	 да	 пека,	
режа	и	поднасям	приготвен	от	мен	хляб.	
Не	бих	могла	обаче	да	приготвям	всичкия	
хляб,	 както	правя,	ако	през	по-голямата	
част	 от	 времето	 не	 работех	 от	 вкъщи.	
Всъщност	 	 считам	 правенето	 на	 хляба	
ни	 за	 едно	 от	 многото	 предимства	 на	
работата	от	дома.
		 Какво	общо	има	което	и	да	е	от	това	
със	слепотата?	Нищо,	но	и	всичко.	Като	
хиляди	 други	 американци	 аз	 обожавам	
да	 пека.	 Семейството	 ми	 редовно	
сяда	 на	 трапезата	 с	 пресен	 щолен	 в	
Коледната	 утрин,	 домашно	 приготвена	
пица	 от	 хрупкаво	 италианско	 тесто,	
както	и	хрупкав	френски	хляб	за	излети	
сред	 природата.	 Единствената	 разлика	
е	в	това,	че	в	семейството	ми	задружно	
се	 смеем	 при	 мисълта	 колко	 много	 от	
хората,	 които	 ни	 познават	 само	 бегло,	
живеят	 с	 убеждението,	 че	 съпругът	 ми	

неизбежно	 трябва	 да	 приготвя	 ястията	
за	 всяко	 хранене	 у	 дома,	 да	 пере	 и	
поддържа	къщата	чиста.	Той	се	оплаква	
колко	е	трудно	да	носи	ореола	на	светец	
незаслужено.
		 Ние	 от	 Националната	 федерация	
на	 слепите	 в	 САЩ	 постепенно	 учим	
обществеността,	 че	 незрящите	 хора	
могат	и	действително	изпълняват	своите	
отговорности,	 водейки	 пълноценен	 и	
продуктивен	 живот.	 През	 годините	 съм	
изпитвала	 голямо	 удовлетворение	 от	
това,	 че	 готвя	 за	 семейството	 ми	 и	 уча	
децата	 ми,	 Божите	 чеда,	 и	 децата	 на	
моите	 приятели	 ежедневно	 сами	 да	
приготвят	хляба	си.

		 Помогнете	 да	 променим	 стерео-
типите	за	незрящите,	като	предприемете	
следните	действия:
		 -	Отделете	време,	за	да	разберете	
що	за	хора	са	незрящите!	Запознайте	се	
лично	с	някого	от	нас!	
		 -	 Насърчавайте	 брайловата	 гра-
мотност!	Настоявайте	на	незрящите	деца	
в	общинските	училища	да	се	преподава	
брайловата	 азбука!	 Незрящите	 де-
ца,	 които	 не	 могат	 да	 четат,	 не	 са	 кон-
курентоспособни.
		 -	 Уведомете	 работодател,	 че	
незрящите	 хора	 могат	 да	 бъдат	 добри	
служители!	 Безработицата	 сред	 незря-
щите	в	САЩ	е	70%.	Може	да	помогнете.
		 -	Потърсете	родители	на	незрящо	
дете!	 Помогнете	 за	 формирането	 на	
подкрепяща	 група	 във	 вашата	 общност!	
Осведомените	 родители	 предоставят	
възможности	на	децата.	
		 -	 Разпространявайте	 „Кърнъл	
букс”*	 (разкази	 за	 способностите	 на	
незрящи	 хора)	 в	 местните	 общински	
библиотеки	и	училища!

 *В превод от английски 
заглавието на изданието означава 
„Книжа за същината” (на нещата).

Превод от английски - 
Иван КАРАСТОЯНОВ
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		 На	 трети	 септември	 сутринта	
българската	 делегация	 потегли	 за	
участие	 в	 европейското	 първенство	
по	 голбал	 в	 група	 "Ц".	 Българите	
имаха	 нощувка	 в	 румънския	 град	
Васлуй,	а	на	4	септември	малко	след	
13	часа	пристигнаха	 край	Кишинев	и	
се	 настаниха	 в	 хотел	 "Одисеу".	 Това	
е	 комплекс,	 състоящ	 се	 от	 около	
десетина	двуетажни	къщи.	Следобед	
четирима	 от	 българите	 преминаха	
медицинска	 класификация.	 След	
доста	 чакане	 и	 продължителни	
прегледи	 всички	 бяха	 допуснати	 до	
участие.
		 Българската	 делегация	 беше	 в	
следния	състав:	голбалисти	-	Алексан-
дър	 Стоянов,	 Веселин	 Кушнеренков,	
Ивайло	 Вътов,	 Светлозар	 Дамянов,	
Станислав	 Йорданов	 и	 треньор	 -	
Доброслав	 Илиев.	 В	 Молдова	 бяха	
още	 Светломир	 Селев	 -	 шофьор	 и	
Иван	Янев	-	водач	на	българите.

		 На	 5	 септември	 българите	 се	
разходиха	 преди	 обед	 в	 Кишинев,	 а	
от	 17	 часа	 направиха	 официалната	
си	 тренировка	 в	 залата,	 в	 която	 се	
проведе	европейското	първенство.
		 Поради	 отпадането	 на	 отбора	
на	Азербайджан	 се	 наложи	 известна	
промяна	в	програмата.

		 България	 започна	 повече	 от	
добре	 участието	 си	 на	 европейското	
първенство	 по	 голбал	 срещу	 отбора	
на	 Хърватска.	 Първата	 минута	 на	
срещата	 беше	 равностойна,	 но	
след	 това	 българските	 голбалисти,	
методично	и	без	да	бързат,	наложиха	
своя	стил	и		вкарваха	гол	след	гол,	за	

да	 се	 стигне	 до	 резултат	 9:0.	 Тогава	
хърватите	вкараха	третата	дадена	за	
тях	дузпа,	а	в	края	на	полувремето	се	
стигна	 до	 резултат	 10:1.	 Стартовата	
тройка,	с	която	треньорът	Доброслав	
Илиев	стартира	двубоя,	беше	в	състав:	
Ивайло	 Вътов	 -	 ляв	 бек,	 Веселин	
Кушнеренков	 -	 център	 и	 Александър	
Стоянов	-	десен	бек.	При	резултат	9:1	
българският	наставник	направи	смяна	
-	на	мястото	на	Веселин	Кушнеренков	
в	игра	влезе	Станислав	Йорданов.	На	
почивката	 бе	 извършена	 още	 една	
смяна	 -	 на	 мястото	 на	 Александър	
Стоянов	дебют	 за	България	 направи	
15-годишният	 Светлозар	 Дамянов.	
Второто	 полувреме	 хърватите	 натис-
наха	още	в	началото	и	намалиха	раз-
ликата.	 Но	 двете	 резерви	 и	 Ивайло	
Вътов	държаха	аванс	от	няколко	гола.	
В	крайна	сметка	българите	победиха	
съвсем	заслужено	и	без	притеснение	
с	 14:10.	 Светломир	 Селев	 направи	
видео	на	срещата,	 което	ще	позволи	
да	се	видят	плюсовете	и	минусите	в	
играта.

		 На	7	септември	един	срещу	друг	
застанаха	 тимовете	 на	 България	 и	
Румъния.	И	двата	отбора	се	познават	
твърде	 добре	 и	 няма	 с	 какво	 кой	
знае	 колко	 да	 се	 изненадат.	 Мачът	
започна	 основно	 с	 добра	 защита	 и	
от	 двете	 страни.	 Все	 пак	 българите	
първи	 вкараха	 гол,	 а	 след	 това	 и	
втори.	Последва	дузпа	за	румънците	
и	 те	 намалиха	 разликата.	 След	 това	
дойде	 и	 първият	 ключов	 момент,	
когато	 българите	 получиха	 правото	
на	 наказателен	 удар,	 но	 дузпата	 бе	
изпълнена	 с	 нарушение	 и	 последва	
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обратна	 за	 румънците,	 с	 която	
резултатът	 стана	 2:2.	 Българите	
отново	дръпнаха	в	резултата,	но	в	края	
на	 полувремето	 румънците	 за	 първи	
път	 успяха	 да	 пробият	 българската	
защита	и	от	игра	вкараха	гол.
		 През	 второто	 полувреме	 бъл-
гарите	 поведоха	 и	 дори	 резултатът	
стана	 7:5,	 последва	 намаляване,	
после	отново	България	дръпна.	След	
последния	съдийски	сигнал	радостта	
беше	наша,	защото	крайният	резултат	
бе	10:8	за	България.
		 Това,	 което	 може	 да	 се	 каже	

като	 блиц	 анализ	 от	 този	 двубой,	
са	 няколко	 неща.	 На	 първо	 място	
българите	 проявиха	 отколешната	 си	
слабост	 да	 не	 могат	 да	 реализират	
дузпите,	 отсъдени	 в	 тяхна	 полза.	На	
второ	 място	 през	 втората	 половина	
на	 второто	 полувреме	 като	 че	 ли	 се	
натрупа	умора.	И	на	трето	място	именно	
по	същото	време	концентрацията	при	
българските	голбалисти	спадна,	което	
най-вероятно	е	следствие	от	второто.

		 Тежестта	 на	 двубоя	 изнесе	 ти-
тулярният	състав	-	Александър	Стоя-

нов	 -	 десен,	 Веселин	 Кушнеренков	 -	
център	и	Ивайло	Вътов	-	ляв.
		 На	 8	 септември	 България	
имаше	два	двубоя.	Първият	мач	беше	
срещу	 Русия.	 Срещата	 предложи	
почти	 всичко	 -	 обрати	 в	 резултата,	
тактическо	 надиграване,	 съдийски	
проруски	подпорки	и	още	какво	ли	не.
		 България	 поведе,	 Русия	 из-
равни	 и	 дръпна	 в	 резултата,	 след	
това	 отново	 българите	 изравниха	 и	
дръпнаха.	 Така	 се	 редуваха	 двата	
тима,	за	да	се	стигне	на	полувремето	
до	 6:5	 за	 България.	 През	 второто	

полувреме	 руснаците	 натиснаха.	
Минута	 преди	 края	 резултатът	 беше	
9:8	за	сънародниците	на	Толстой,	но	
българите	изравниха,	а	после	вкараха	
и	 десети	 гол.	 12	 секунди	 преди	 края	
на	 мача	 руският	 треньор	 направи	
отчаяна	 смяна	 за	 последния	 удар,	
който	за	българско	щастие	бе	отразен.	
И	 така	 с	 10:9	 България	 постигна	
изключително	 ценна	 победа	 и	 събра	
9	 точки,	 а	 руснаците	 продължиха	 да	
имат	само	6.
		 През	 цялото	 време	 треньорът	
Доброслав	 Илиев	 заложи	 на	 ти-
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тулярната	тройка	-	Александър	Стоя-
нов	 -	 десен,	 Веселин	 Кушнеренков	 -	
център	и	Ивайло	Вътов	-	ляв.
	 Александър	Стоянов	се	отличи	
с	9	попадения,	а	Ивайло	Вътов	добави	
още	едно	за	тази	решаваща	победа.
		 Втората	 среща	 за	 деня	 беше	
срещу	 отбора	 на	 Холандия.	 Това	 е	
традиционно	 неприятен	 отбор	 за	
българите,	но	те	бяха	решили	смело	
да	 влязат	 в	 алеята	 на	 лалетата.	 В	
началото	 стъпиха	 накриво	 между	
луковиците	и	лалетата	поведоха	с	1:0.	
Но	след	това	българите	не	само	че	не	
навлязоха	 дълбоко	 сред	 насадените	
лалета,	 не	 само	 че	 не	 ги	 разкопаха,	
а	 ги	 изкорениха,	 оставиха	 ги	 да	
увехнат	и	накрая	ги	смляха	на	ситно.	
Първото	 полувреме	 завърши	 5:1	 за	
България.	 През	 второто	 полувреме	
лалетата	 малко	 вдигнаха	 чашки	 и	
докараха	 нещата,	 не	 без	 помощта	
съдийска,	до	5:4,	но	дотам	им	стигна	
живителната	сила.	Крайният	резултат	
е	8:5	за	България	срещу	Холандия.	В	
края	на	мача	треньорът	направи	две	
смени	 -	 извади	 от	 игра	 Александър	
Стоянов	 и	 Веселин	 Кушнеренков,	 а	
в	игра	влязоха	Светлозар	Дамянов	и	
Станислав	Йорданов.
	 Александър	 Стоянов	 вкара	
6	 гола,	 а	 Ивайло	 Вътов	 и	 Веселин	
Кушнеренков	 добавиха	 по	 1	 за	
хербаризирането	на	лалетата.
		 На	 9	 септември	 България	
излезе	срещу	отбора	на	Дания.	Мачът	
започна,	както	се	и	очакваше	-	трудно.	
Но	 след	 това	 българите	 дръпнаха	
с	 два	 гола.	Датчаните	 изравниха	 и	 в	
този	момент	беше	отсъдена	дузпа	за	
България.	Но	с	аристократична	лекота	
българите	пропуснаха.	Съгражданите	
на	 Хамлет	 също	 получиха	 право	 да	
изпълнят	 наказателен	 удар,	 но	 си	
пролича,	че	играчите	те	не	притежават	
аристократизма	български	и	вкараха,	

с	 което	 поведоха	 с	 3:2.	 България	
отново	 подходи	 аристократично	 при	
следващата	дузпа,	а	с	трети	пропуск	
затвърди	убеждението,	че	играчите	ни	
стоят	над	тези	неща	като	вкарване	на	
лесни	 голове	 от	 дузпи.	 Полувремето	
приключи	с	резултат	4:3	за	България.	
През	 второто	 полувреме	 Дания	 се	
добра	 до	 равенството,	 но	 след	 това	
България	успя	най-после	да	въдвори	
спокойствие,	 защото	 резултатът	
набъбна	 до	 7:4.	 Обаче	 очевидно	
българите	 започнаха	 да	 скучаят	 в	
този	 момент	 и	 решиха	 да	 вкарат	
малко	съспенс	в	мача,	и	позволиха	на	
разкрепостените	 датчани	 да	 вкарат	
2	 гола.	 Последните	 секунди	 бяха	
всичко	друго,	 но	не	и	 спокойни	 -	 все	
пак	българска	победа	с	1	гол	разлика	
-	7:6.
		 Мачът	 изнесе	 титулярната	
тройка	 Александър	Стоянов	 -	 десен,	
Веселин	 Кушнеренков	 -	 център	 и	
Ивайло	Вътов	-	ляв.
		 Така	 с	 15	 точки	 България	
спечели	 своята	 група	 и	 се	 изправи	
срещу	 четвъртия	 от	 другата	 група	 -	
Италия.
		 На	 10	 септември	 българи	 и	
италианци	 в	 пряк	 сблъсък	 трябваше	
да	 определят	 кой	 ще	 продължи	 към	
полуфиналната	 фаза.	 Българите	
започнаха	 мача	 спокойно,	 а	
впоследствие	 поведоха,	 след	 това	
докараха	 нещата	 до	 3:0,	 което	 е	
отличен	 резултат.	 Италианците	
намалиха,	 а	 след	 две	 набързо	
отсъдени	 дузпи	 успяха	 да	 изравнят.	
И	 така	 първото	 полувреме	 завърши	
наравно	 -	 3:3.	 Началото	 на	 второто	
полувреме	 започна	 неприятно	 за	
българите,	 които	си	вкараха	автогол,	
с	 който	 любителите	 на	 спагетите	
поведоха.	 Последваха	 още	 два	 гола	
в	 полза	 на	 подопечните	 на	Фортуна,	
която	 прояви	 нетактичността	 си	 и	

СПОРТ
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обърна	гръб	на	българите.	Трябва	да	
се	каже,	че	италианците	имаха	право	
да	изпълнят	общо	6	дузпи,	от	които	си	
вкараха	4.	България	се	върна	в	мача	
и	 при	 6:5	 за	 Италия	 надеждата	 се	
усмихваше	на	българите.	Италианците	
пощуряха	от	радост,	когато	резултатът	
стана	7:5,	но	българите	не	ги	оставиха	
да	се	радват	 кой	 знае	 колко,	 защото	
вкараха	 6-и	 гол.	 Тогава	 всички	 сили	
се	хвърлиха	за	изравняването,	но	не	
се	получи,	а	при	последния	за	Италия	
удар	резултатът	достигна	до	8:6,	при	
който	 приключи	 срещата.	 Българите	
през	 целия	 мач	 играха	 в	 познатата	
тройка	–	Александър	Стоянов	-	десен,	
Веселин	 Кушнеренков	 -	 център	 и	
Ивайло	Вътов	-	ляв.
		 България	 направи	 едно	
добро	 участие	 на	 европейско	
първенство.	 Може	 да	 се	 отбележи,	
че	 основна	 роля	 за	 представянето	
беше	 не	 толкова	 физическата	 или	
тактическата	подготовка	и	обиграност,	
а	 изключителната	 мотивация,	 която	
демонстрираха	 голбалистите.	 Неза-
висимо	 на	 какво	 се	 дължи	 тази	
мотивация,	 тя	 държеше	 спортистите	
до	последно	и	ги	караше	да	играят	на	
върха,	а	понякога	дори	да	надскачат	
своите	възможности.
		 България	 на	 това	 европейско	
първенство	успя	да	постигне	5	победи	
в	групата	си	и	да	се	класира	на	първо	
място.	 На	 четвъртфинала	 инкасира	
загуба	от	Италия,	но	при	малко	повече	
късмет	 и	 свежи	 сили	 това	можеше	и	
да	не	се	случи.
		 Любопитно	обстоятелство	е,	че	
никой	 от	 групата	 на	 България,	 която	
спокойно	 можеше	 предварително	 да	
се	 определи	 като	 "желязна",	 не	 успя	
да	 преодолее	 четвъртфиналната	
фаза.	 Безспорно	 най-интересното	
отпадане	 беше	 това	 на	 руснаците,	
които	 загубиха	 чрез	 златен	 автогол,	

което	хвърли	гърците	в	невъобразим	
екстаз.	
	 Португалия	 безпроблемно	 ели-
минира	Дания,	а	Черна	гора	се	спра-
ви	с	Холандия.
		 В	 полуфиналите	 изненадващо	
Гърция	 надделя	 над	 Португалия,	
а	 Черна	 гора	 победи	 адски	 трудно	
Италия	 -	 на	 полувремето	 резултатът	
беше	 4:4,	 а	 последният	 съдийски	
сигнал	 за	 редовното	 време	 прозвуча	
при	 8:8.	 Последваха	 продължения	
и	 черногорците	 благодарение	 на	
"златен"	гол	се	класираха	за	финала.	
За	 бронзовите	 медали	 Португалия	
сломи	безпроблемно	Италия.
		 На	 финала	 се	 изправиха	
един	 срещу	 друг	 изключително	
изненадващо	 Гърция	 и	 Черна	
гора.	 През	 целия	 двубой	 гърците	
диктуваха	темпото	и	играта	и	съвсем	
закономерно	се	поздравиха	с	успеха,	
който	 им	 се	 усмихна	 при	 13:10.	 Но	
този	 мач	 в	 никакъв	 случай	 не	 може	
да	се	определи	като	„финален”,	беше	
скучен	и	без	никаква	интрига.

Крайно класиране 
от Европейското първенство 

по голбал - 
Кишинев, Молдова:

	 1.	Гърция
	 2.	Черна	гора
	 3.	Португалия
	 4.	Италия
	 5.	България
	 6.	Русия
	 7.	Холандия
	 8.	Дания
	 9.	Румъния
	 10.	Франция
	 11.	Хърватска
	 12.	Молдова

Иван ЯНЕВ
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		 На	 30	 септември,	 2017	 г.	 в	
румънския	 град	 Бакъу	 се	 състоя	
международен	 турнир	 по	 голбал.	 В	
надпреварата	взеха	участие	отборите	
на	България,	Сърбия,	Молдова	и	два	
отбора	 от	 Румъния	 -	 домакините	 от	
Бакъу	и	Арджеш	от	Питещ.
		 Игра	 се	 по	 системата	 всеки	
срещу	всеки.
		 В	българския	национален	отбор	
бяха	 включени	 трима	 голбалисти	 от	
СКИ	"Витоша"	-	Веселин	Кушнеренков,	
Ивайло	Вътов,	Станислав	Йорданов,	

и	 двама	 софийски	 ученици	 от	 УСК	
"Болид"	 -	 Алекси	 Динков	 и	 Мартин	
Гергов.
		 Първият	мач	на	българите	беше	
срещу	 румънския	 Арджеш.	 Двубоят	
започна	 добре	 и	 България	 дръпна	 с	
3:0,	 след	 това	 румънците	 вкараха	 2	
попадения	и	това	беше	единственият	
по-деликатен	 момент	 в	 срещата,	

защото	 оттам	 нататък	 България	 се	
разправи	 безапелационно	 и	 затвори	
мача	с	13:3.
		 Вторият	 сблъсък	 беше	 срещу	
Молдова,	 организаторите	 на	 по-
следното	 европейско	 първенство.	
Именно	на	европейското	Молдова	зае	
миролюбиво	 последното	 място.	 По-
вече	от	експерименталния	български	
треньор	 на	 този	 турнир	 започна	 с	
твърде	 експериментална	 титулярна	
тройка	 и	 двама	 от	 състезателите	
с	 добро	 нападение	 -	 Веселин	

Кушнеренков	 и	 Алекси	 Динков,	
останаха	 на	 резервната	 скамейка.	
От	 това	 се	 възползваха	 молдовците	
и	 поведоха.	 Но	 когато	 резултатът	
набъбна	до	4:0,	тогава	бе	направена	
първата	 смяна	 и	 влезе	 Веселин	
Кушнеренков,	 а	 на	 почивката	 в	 игра	
се	 появи	 и	 Алекси	 Динков.	 Първото	
полувреме	приключи	4:4.

СПОРТ
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	 Молдовците	 вече	 усещаха,	 че	
правят	мача	на	годината	и	се	стараеха
всячески	да	надделеят.	Когато	в	един	
момент	 резултатът	 през	 второто	
полувреме	 достигна	 до	 10:7	 за	
молдовците,	 през	 някои	 български	
глави	мина	мисълта,	че	и	хиксът	не	е	
за	пренебрегване.	Последва	финален
български	 щурм	 и	 в	 последните	
секунди	бе	измъкната	победа	с	12:10.
В	 третия	 мач	 -	 срещу	 домакините	
от	 Бакъу,	 както	 и	 в	 четвъртия	 срещу	
Сърбия	нямаше	никакви	моменти	на	
колебание	и	българите	ги	приключиха	
с	по	14:4.

		 И	 така	 България	 с	 4	 победи	
и	 голова	 разлика	 53	 на	 21	 стана	
първенец.
		 На	 второ	 място	 се	 класира	
отборът	 на	 Молдова,	 трети	 -	
румънският	Арджеш,	четвърти	-	тимът	
на	 Сърбия,	 пети	 -	 домакините	 от	
Бакъу.

    Абонирайте се!
	 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
хил.	знака,	цена	-	4,80	лв.

СПОРТ

		 Това,	което	може	да	се	отбеле-
жи,	 е,	 че	 и	 петимата	 български	
голбалисти	 играха	 във	 всеки	 един	
от	 четирите	 мача,	 тоест	 нямаше	
състезател,	 който	 да	 е	 стоял	 по	
цял	 двубой	 на	 пейката.	 Всеки	 един	
знаеше,	че	по	всяко	време	трябва	да	
е	готов	за	влизане	или	излизане.
		 Турнирът	 не	 блестеше	 с	 кой	
знае	каква	спортно-техническа	яркост,	
но	следва	да	се	отбележат	старанията	
на	домакините,	които	имаха	желание	
и	видимо	полагаха	 големи	усилия	 за	
максимално	доброто	провеждане	на
съревнованието	-	бяха	осигурили	зна-
мената	 на	 държавите	 участнички,	
при	откриването	прозвучаха	химните,	
а	 при	 награждаването	 българският	
химн	отново	огласи	спортната	зала.
		 За	 участие	 в	 този	 турнир	 фе-
дерация	"Спорт	за	хора	със	зрителни	
увреждания"	 получи	 подкрепата	 на	
Съюза	на	слепите	в	България.

Иван ЯНЕВ
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			 "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	 може-
те	 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.
			 Имената	 и	 адресите,	 както	 и	
номерата	на	квитанциите,	изпращайте	
на	адрес:

			 1309	София	
			 ул.	"Найчо	Цанов"	№	172
			 Централна	фонобиблиотека	
		на	ССБ

			 Телефони	за	справки:		
02/812-70-44;	02/812-70-47.

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.


