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Св. мчца Харитина. Св. свщмчк Дионисий, еп. Александрийски
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Св. мчци Маркиан и Мартирий
† Св. вмчк Димитрий Мироточиви.
Преп. Димитра Доростолска. (Димитровден)
Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски
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и Неонила и чедата им. Преп. Стефан Саваит. Св. мчца Параскева.
Св. Димитрий, митр. Ростовски
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НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ НПО В
ПЛОВДИВ КАЗАХА НЕ НА ИЗНУДВАЧИТЕ

На 25 юли близо 200 души от различни организации – от Съюза на слепите и
Съюза на инвалидите в България, от Националната асоциация на сляпо-глухите
и на малките хора и други от Пловдив,
София и Смолян, се събраха в градинката пред пловдивската Областна управа,
за да изкажат категоричното си становище, че законопроектът за личната помощ,
представен от омбудсмана на републиката Мая Манолова, разделя и противопоставя хората с увреждания. Упоритото
настояване няколкостотин милиона лева
публични средства да се използват за
подпомагане на малобройна група деца
с различни увреждания и предоставяне
на социален комфорт на техните майки е,
меко казано, несправедливо, нещо повече - то е безочливо и нагло. Национално
представителните НПО настояват ограниченият бюджетен финансов ресурс да
се използва за политики, гарантиращи социалното включване на цялата общност
на хора с увреждания чрез образование,
здравеопазване, професионално обуче-

ние, трудова заетост, осигуряване на достъпна градска среда, създаване на подходящи условия за култура и спорт. Другото
би било безрезултатно наливане на вода
в пясъка. В този аспект личната помощ би
трябвало по същество и по принцип да се
включи като неразделна част от предлаганите от правителството и приемани от
преобладаващата част от НПО в България Закон за хората с увреждания и Закон
за социалните услуги. За самостоятелен
Закон за личната помощ настояват протестиращите майки и стоящата зад тях
новоизлюпена и почти никому неизвестна
Конфедерация за защита правата на децата – гръмко име, но с индикации за политическа ангажираност и с цели, чиято
икономическа чистоплътност подлежи на
съмнение.
Протестният митинг започна в 11 часа.
Малко преди това редица медии като
БНТ, Нова телевизия и някои пловдивски сайтове интервюираха участници в
митинга, които изразиха личното си отношение в подкрепа на позицията на нацио1

нално представителните организации на
и за хора с увреждания подлежащите за
приемане нови закони да защитават правата на всички хора с увреждания и да не
се толерира определена група, колкото и
гласовита да е тя, с приемането на специални закони в ущърб на останалите.
Пред събралото се множество говориха
представители на различни организации от
различни градове. Георги Минчев от софийската организация на ССБ спокойно и аргументирано изказа позицията си в подкрепа
на становището на национално представителните организации. Смиляна Запрянова
от пловдивската регионална структура на
Съюза на инвалидите в България разясни
защо организираме протестни действия –
митинги и палаткови лагери – и какви закони за хората с увреждания искаме. Георги
Генов от местните структури на Съюза на
слепите прочете писмо на пенсионирана
провинциална българска учителка, публикувано в говорещото списание „Наблюдател”, бр. 7. В писмото си тя изказва своето
възмущение от поведението на група майки, които изнудват обществото с безапелационни претенции, в които личи суфлирането на задкулисни подстрекатели.
2

Силвия Димитрова, незряща жена от
София, сподели с хората това, което мисли и чувства като майка, не одобрявайки
ултимативния подход и стремежа максималистичните искания на една група (с
претенции да представлява едва ли не
всички майки на деца с увреждания) да
бъдат задоволени на момента, дори и
за сметка на останалите хора с увреждания. Заключително изказване направи
Хари Хараламбов, също незрящ от София, който с познанията си на юрист и с
присъщото си дар слово обосновано разкритикува настояването за приемане на
самостоятелен закон за личната помощ,
което фаворизира една част от общността на хората с увреждания за сметка на
останалата, по-голяма част.
В градинката пред пловдивската Областна управа бе поставена и палатка,
където активисти от национално представителните организации на и за хора с
увреждания щяха да раздават информационни материали и да отговарят на въпроси на гражданите и журналистите.
Георги Генов
Снимки - Саня Генова

ОГРОМНА ЧЕСТ И ГОРДОСТ
ЗА БЪЛГАРИЯ

От 21 до 30 юли тази година София бе
домакин на осмото световно отборно първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи. Голямото спортно събитие премина в хотел „Маринела“.
Шахматният турнир бе наистина голям
исторически момент, тъй като България за пръв път бе домакин на световно
първенство за хора с нарушено зрение.
Последното сериозно домакинство на
нашата страна се е случило през далечната 1983 г., когато е проведено европейско първенство по лека атлетика. За
огромна наша радост и гордост 2018 година стана годината, когато България събра най-добрите отбори по шахмат в света. По регламента на IBCA – Международната брайлова шахматна асоциация,
в това световно първенство участваха

16 национални тима от Великобритания,
Венецуела, Германия, Индия, Испания,
Италия, Македония, Полша, Румъния,
Русия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна и България с първи и втори национален отбор.
Българското домакинство се осъществи благодарение на доверието, което ни
гласува Международната брайлова шахматна асоциация, а също и на федерация
„Спорт за хора със зрителни увреждания“.
Своята подкрепа даде и Министерството
на младежта и спорта, а министърът на
младежта и спорта прие да бъде патрон
на събитието. Домакинството ни получи и
безрезервната подкрепа на кмета на Столична община, още повече че през 2018 г.
София е обявена за европейска столица
на спорта, а осмото световно първенство
3

по шахмат за незрящи и слабовиждащи
бе част от спортния календар.
Много бяха хората и организациите,
включили се активно в подготовката и
провеждането на голямата шахматна проява. Само част от тях са:
- Министерство на младежта и спорта,
Столична община, фондация „София –
европейска столица на спорта“, Сдружение „Маринела“, хотел „Маринела“, „Виктория груп“, фондация „Български спорт“,
„Български спортен тотализатор“, Съюз
на слепите в България, „Лаваца“, „Успех
- филтър“, „Дерони“, „А1“, „Била“, „Елдом
инвест“, Минерална вода „Хисаря – извор
номер 7“, „АИД Комерсиал“ – село Йоаким
Груево, „Леденика България 1964“ ЕООД Мездра, „Престиж 96“ АД – Велико Търново, „Милнекс“ ООД – София, „DMT Елком“
ООД – Пловдив, „Захарен комбинат” АД –
Пловдив, „Нова лайтинг системс“ ЕООД –
София, „Кока-Кола хеленик ботълинг къмпани“ – България, „Геском“ и много други.
Медийни партньори на събитието бяха
Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, които отразиха подобаващо тази грандиозна проява.
А ето и личностите, подкрепили с имената си световното първенство:
- Красен Кралев – министър на младежта и спорта и патрон на събитието,
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична
община, Цено Ценов - вицепрезидент на
Международната федерация по борба,
президент на Европейския съвет по борба и изпълнителен директор на Фондация
„Български спорт“, Ангелина Ангелова –
административен директор на сдружение
„Маринела“ и директор на PR и комуникации на „Виктория груп“, Румяна Нейкова –
български олимпийски шампион, треньор
и спортен деятел, Кубрат Пулев-Кобрата –
най-добрия български професионален
боксьор, Мария Гроздева – двукратен
олимпийски шампион по спортна стрелба, Мирела Демирева – сребърен олимпийски медалист на висок скок на олимпийските игри в Рио де Жанейро, Тереза Маринова – европейски, световен и
олимпийски шампион, Пламен Марков – в
миналото национален състезател по футбол, треньор на националния футболен
отбор, сега треньор и спортен деятел, Ми4

хаил Христов – народен представител от
44-тото народно събрание на Република
България, Валя Демирева – в миналото
национален състезател по лека атлетика,
а сега треньор и спортен деятел, Магдалена Христова – също национален състезател по лека атлетика в миналото, а сега
треньор, Донко Ангелов – параолимпийски медалист със зрително увреждане,
Анатоли Илиев – организационен секретар на фондация „София – европейска
столица на спорта“ и още много приятели
на това световно първенство и на хората
със зрителни увреждания.
На официалното откриване присъстваха всички национални отбори, много официални гости, много незрящи шахматисти
и много приятели на организаторите.
С приветствие за добре дошли към
всички се обърна председателят на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ и главен организатор на събитието д-р Иван Янев.
Той представи официалните гости на
откриването – президента на Международната брайлова шахматна асоциация
д-р Чарудата Джедаф от Индия, а също и
неговия предшественик, гласувал на България доверието да бъде домакин на световното първенство – г-н Буйтелхоф, настоящия секретар на IBCA г-жа Буйтелхоф,
г-н Анатоли Илиев, проф. Татяна Янчева
– зам.-ректор на Националната спортна
академия „Васил Левски“, която винаги е
подкрепяла федерация „Спорт за хора със
зрителни увреждания“, председателя на
ССБ Васил Долапчиев, както и г-н Кристиан Вигенин – председател на комисията по
европейските въпроси в Народното събрание на Република България.
След него с приветствие към шахматистите и гостите на откриването се обърна
д-р Джедаф, който благодари на домакините за гостоприемството и пожела успех
на всички участници в турнира.
С приветствие към всички се обърна
и председателят на Съюза на слепите в
България Васил Долапчиев, който благодари на Международната брайлова шахматна асоциация за оказаното доверие и
пожела успех на първенството. Той изрази благодарността на нашата организация към министъра на младежта и спор-

та и кмета на Столична община, както и
на десетките спонсори, благодарение на
които бе реализирано събитието.
С кратко приветствие към присъстващите се обърна и г-н Кристиан Вигенин,
който подчерта, че шахматното първенство за незрящи и слабовиждащи е едно
от най-значимите в спортния календар на
София през 2018 г. и пожела успех на българския отбор и победа на най-добрите.
Официалното откриване на значимата
шахматна проява приключи с великолепните музикални изпълнения на талантливите млади певици Катрин и Джини.
Същинското символично откриване
на първенството бе една кратка шахматна партия между г-н Кристиан Вигенин и
най-успешния български незрящ шахматист Расим Низам. Те изиграха няколко
хода и така дадоха старт на събитието,
който бе съпроводен със ставане на крака под звуците на българския химн.
Водещи на тържественото откриване
бяха младата и много талантлива актриса
Соня Ковчезлиева и Михаил Гюзев, а превода от английски осъществяваше Иван
Виденов.
След официалното откриване се проведе техническа конференция и започна
първият кръг. Отборите бяха разделени в
две групи. В групите се игра всеки срещу
всеки, тоест седем кръга за седем дни.
Отборът на Венецуела закъсня и в първия
кръг загуби служебно. На 27 юли в БТА
се състоя пресконференция с участието
на д-р Иван Янев, Ангелина Ангелова, д-р
Чарудата Джедаф, Кристин Буйтелхов,
Людвиг Буйтелхов. На нея бяха представени моментните резултати, както и отличното впечатление на ръководството
на IBCA, което не пестеше похвалите си
за перфектната организация.
28 юли беше почивен, организира се
екскурзия до планината Витоша и посещение на ботаническата пътека за незрящи. Тук трябва да се благодари на столичната дирекция на парк „Витоша”, която
реновира пътеката и направи значителни
подобрения - бяха изработени и поставени стационарни шахматни маси за незрящи. Активна подкрепа за цялата екскурзия оказа председателят на РО София г-н
Асен Алтънов, който се постара гостите

да останат доволни от това посещение.
Всички имаха възможност да опитат току-що приготвени кюфтета и кебапчета,
изпечени на барбекю. Гросмайстор Александър Делчев проведе шахматен сеанс
на стационарните маси. В него се включиха шахматисти както от България, така
и чужденци.
На 29 и 30 бяха полуфиналите и финалите. В крайна сметка Сборная триумфира. Русия за пореден път показа, че е на
изключително ниво. Вицешампиони станаха поляците, а тройката се допълни от
украинците.
Веднага след финалите купите бяха
надписани с наименованията на съответните държави, които щяха да ги получат
същата вечер на пищна церемония.
Мотото на първенството беше „Виждам
ход”, а негов автор е доц. Владислав Тодоров. Всички участници получиха надписани торбички, в които имаше фланелка,
шалче, папка с документацията за турнира, химикалка, магнит с отварачка и други. Върху рекламните материали стоеше
логото на форума, изработено от Диана
Хинкова.
На 31 юли делегациите отпътуваха не
просто доволни, а възхитени от организацията на световното първенство. Мнозина споделиха, че за пръв път участват
на подобен форум, проведен на наистина
световно равнище.
Цялото първенство се излъчваше онлайн от „Chessbomb” с президент Борислав Ризов, а коментатор беше гросмайстор Александър Делчев. На електронната страница на федерация „Спорт за хора
със зрителни увреждания” - vipsport.bg, се
публикуваха своевременно партиите от
всеки кръг, както и друга информация за
първенството. Тази дейност, както и цялостният дизайн и поддръжката на сайта
се извършваше от Диана Хинкова.
Съдийският екип беше в състав:
- д-р Радислав Атанасов –
главен съдия;
- Ружка Генова –
помощник главен съдия;
- Емилия Джингарова – съдия;
- Ани Манева – съдия;
- Ивайло Стоянов – съдия;
- Николай Николов – съдия.
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Озвучител беше Стоян Васев, а уредбата на ССБ през цялото времетраене
се ползваше активно от съдиите, както и
за провеждане на съпътстващи събития
- представяне на израелската технология
„Моето око”, месене на хляб на тъмно,
изложба на макети на известни столични
сгради и други.
Координатори по време на световното
първенство бяха Анита Димитрова, Десислава Горанова, Ива Тодорова, Кеворк
Кабзамалян, Теодор Стоянов. Много доброволци и съмишленици подкрепиха събитието, за което получават най-дълбоки
благодарности.
Безрезервна подкрепа имаше от много
хора и организации - РО София, ЦСРИ
София, списание „Зари”. Не могат да се
изброят всички, но бяха много, наистина
много. Доброволци като Аглика Данова,
Александър Цоканов, Виктория Димитрова, Десислава Враджалиева, Диляна
Маджарова, Иван Карастоянов, Илиан
Костов, Катя Спасова, Любомир Василев,
Милена Митева, Румяна Янева, Светломир Селев дадоха своята доброволна лепта за качеството на проявата.
Без невероятната подкрепа и вдъхновение на Ангелина Ангелова - директор
PR и комуникации на хотел „Маринела”
и „Victoria Group”, това световно първенство нямаше да бъде с такъв блясък.
Разбира се, всичко това се случи и благодарение на подкрепата на семейство
Маринела и Ветко Арабаджиеви, за което
им изказваме най-дълбоки благодарности. Благодарности и за целия многоброен
персонал на хотел „Маринела”, който във
всеки един момент не допусна слабост
или снижаване на нивото. Това са истински професионалисти, което показва, че
професионализмът не е изчезнал от нашето географско положение.
Заключението, което се оформя, е, че
Съюзът на слепите в България и федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” направиха най-грандиозната проява
в историята на спорта сред хората с нарушено зрение в България. Нямаше детайл,
който да не беше изпълнен на възможно
най-високо ниво. Нямаше въпрос, който
да не беше разрешен по най-адекватния
начин. Всички участници, тръгвайки си от
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България, бяха не просто доволни и удовлетворени, те бяха възхитени от организацията, от провеждането на форума.
България в техните очи вече със сигурност изглежда една прекрасна държава.
А ето и цялото крайно класиране:
Първо място - РУСИЯ
Второ място - ПОЛША
Трето място - УКРАЙНА
4-то - ГЕРМАНИЯ
5-о - СЪРБИЯ
6-о - ВЕНЕЦУЕЛА
7-мо - РУМЪНИЯ
8-мо - ИНДИЯ
9-о - ИСПАНИЯ
10-о - МАКЕДОНИЯ
11-о - БЪЛГАРИЯ (отбор 1)
12-о - ТУРЦИЯ
13-о - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14-о - БЪЛГАРИЯ (отбор 2)
15-о - СЛОВЕНИЯ
16-о - ИТАЛИЯ
Класиране по дъски
Първа дъска:
1. Марсин Тазбир, Полша;
2. Алексей Смирнов, Русия;
3. Рос Крис, Великобритания.
Втора дъска:
1. Адам Чайковски, Полша;
2. Станислав Бабарикин, Русия;
3. Угур Дениз, Турция.
Трета дъска:
1. Пьотър Дукачевски, Полша;
2. Стефан Янич, Сърбия;
3. Рене Адияман, Германия.
Четвърта дъска:
1. Яцек Стачанзик, Полша;
2. Евгений Суслов, Русия;
3. Михай Дима, Румъния.
Пета дъска:
1. Руслан Драганов, Русия;
2. Игор Шепелев, Украйна;
3. Александер Урсиц, Словения.
Българските отбори бяха в състав:
Първи отбор - Расим Ахмед Низам,
Александър Йорданов Тодоров, Любомир
Петков Иванов, Стоян Славов Стоянов.

Втори отбор - Петко Асенов Пътев,
Стоян Ганев Стойков, Венко Ганев Атанасов, Боян Пенчев Ганев.
Официалното закриване на осмото
световно отборно първенство по шахмат
за незрящи и слабовиждащи се състоя на
30 юли.
Преди официалното награждаване на
победителите, организаторите на събитието изказаха благодарност на администрацията и служителите на хотел „Маринела“, които осигуриха отлични условия
за провеждането на тази значима проява за хора със зрителни увреждания. За
България това бе наистина исторически
момент и огромно предизвикателство, с
което организаторите се справиха перфектно. Огромна благодарност получи и
съдийският екип с главен съдия д-р Радислав Атанасов.
Вицепрезидентът на FIDE г-н Хърбърт
Бастиян, който оказа честта да присъства
на тържеството, се обърна с кратко приветствие към всички присъстващи, като
сподели отличните си впечатления от
първенството и от нашата столица. Той
поздрави победителите – отбора на Русия, както и всички останали за добрата
им игра.
Отличните си впечатления сподели и
председателят на IBCA – д-р Чарудата
Джедаф, който даде много висока оценка на организацията, условията, играта и
съдийството на първенството. Той благодари на българските организатори в
лицето на д-р Иван Янев и неговия екип
и ги поздрави за отличното провеждане
на турнира, като изрази надеждата, че
България ще бъде домакин на подобни
шахматни прояви и в бъдеще. Д-р Джедаф също поздрави победителите, но и
всички останали отбори, които показаха
силен отборен дух и високо ниво в шахматната игра.
Огромните си благодарности към IBCA,
Столична община, Българската държава
и всички участници в организирането и
провеждането на събитието изказа и д-р
Иван Янев: „Вярвам, че България е вече
едно стъпало нагоре в скалата на добрите организатори на световни първенства“.
Думата за приветствие бе дадена и на
г-жа Ангелина Ангелова, която за десет

дни сe превърна в душата на това първенство – човека, който във всеки един
момент беше до федерацията „Спорт за
хора със зрителни увреждания“ и който
работеше неуморно за безупречното протичане на турнира. Тя сподели удовлетворението си от факта, че бизнесът, който
нейното сдружение развива, се превръща
в социално отговорен и подчерта, че и в
бъдеще хотел „Маринела“ с удоволствие
ще бъде домакин на подобни събития.
Сред официалните гости на тържеството бе и кметът на Столична община г-жа
Йорданка Фандъкова, която през цялото
време на управлението си винаги е подкрепяла всяка инициатива на хората с нарушено зрение.
Тя също благодари и поздрави всички
организатори и участници в първенството, като не пропусна да подчертае неговата значимост за българския спорт.
Столичният кмет заяви, че в лицето на
Съюза на слепите Столична община има
постоянен партньор, който помага на общинската администрация за провеждането на социално ориентирана политика по
отношение на хората с увреждания.
След като бяха връчени наградите на
отличилите се по дъски, наградите за fair
play, както и благодарствени плакети на
активно допринеслите за провеждането
на първенството, участниците и гостите
имаха удоволствието да се насладят на
изпълненията на певицата Люси Дяковска.
Ето че дойде и моментът за обявяване
на победителите в турнира и удостояването им със заслужените купи, медали и
бурни аплодисменти.
Тазгодишният световен шампион по
шахмат за незрящи и слабовиждащи
– националният отбор на Русия, е носител и на световната купа от Испания
през 2013 година. За капитана на отбора
Юрий Мешков това е втора световна титла. На настоящото световно първенство
отборът участва почти в същия състав,
като от петимата шахматисти двама вземат участие за пръв път. Всеки един от
състезателите се е готвил за турнира самостоятелно. Те участват в шахматната
федерация на Русия, а отделна шахматна федерация за незрящи там все още
не съществува. Съставът на руския на7

ционален отбор бе: Алексей Смирнов,
Станислав Бабарикин, Юрий Мешков,
Евгений Суслов и Руслан Драганов, като
24-годишният Станислав Бабарикин е
най-младият от руската петорка.
След закриването на първенството
Юрий Мешков сподели прекрасните си
впечатления от организацията и провеждането му:
- Изключително сме доволни. Живеем в
отличен хотел, въздухът е превъзходен, а
София е много красив град.
Самият той посещава страната ни за
пръв път, а шахматистите от отбора са
от различни градове в Русия – от Смоленск чак до Урал. Сформирането на
националния отбор става, както и у нас,
след провеждане на държавно първенство на Всерусийското общество на слепите. По-голямата част от тазгодишните
участници са нееднократни шампиони
на Русия по шахмат. Всички те изразиха задоволството си и от съдийството,
а г-н Мешков, бидейки и съдия, сподели
със смях, че никога няма претенции към
съдиите.
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В заключение на разговора ни Юрий
Мешков се обърна към нашите шахматисти и към незрящите хора в България:
- Бих искал да пожелая на всички ви успехи и не само в шахмата, защото незрящите и слабовиждащите хора притежават
множество таланти. Не изоставяйте това,
което обичате да правите – било то шахмат, пеене, танци или пък някакъв друг
вид културна и спортна дейност. Правете
наистина това, което обичате.
Със ставане на крака и под звуците на
българския химн осмото световно отборно първенство по шахмат за незрящи и
слабовиждащи бе официално закрито.
Много енергия, много желание и труд,
много душа и сърце вложиха всички, ангажирани с голямото събитие, хора и организации. Анализите и оценките тепърва
предстоят, но безспорен факт е, че нашата страна посрещна и достойно се справи
с предизвикателството да бъде домакин
на световно спортно събитие, което ще
остави голяма и бляскава следа в историята на българския спорт.
Марина Петкова
Иван Янев

Голямата равносметка тепърва предстои
С Иван Янев разговаря Марина Петкова
Ето какво сподели и главният отговорник за първенството от страна на
организаторите - председателят на
федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ д-р Иван Янев, в кратък
и откровен разговор, непосредствено
след като събитието приключи.
- Каква е първоначалната ти оценка
за протичането на първенството? Използвам думата първоначална, тъй
като всички все още са под впечатленията си от турнира и предполагам и под
въздействието на голяма доза адреналин, затова не искам от теб да правиш
задълбочен анализ, поне засега...
- Това е първото световно първенство
за незрящи въобще, провеждано в България, което го прави наистина исторически
момент в спортната история на държавата
ни, както и в спортното движение на незрящите хора. Що се отнася до по-задълбочена оценка - тук си напълно права, че все
още е много рано. Като историк аз бих искал всичко напълно да приключи, да отчетем първенството, тъй като зад видимата
му част има една огромна невидима част,
която продължаваше дълго време преди
и ще продължи и след като всички отбори
вече са отпътували. Тогава реално ще се
прецени доколко първенството е успешно,
но според индикациите, които се дават от
всички чуждестранни участници и гости,
впечатленията са отлични. Като пример за
това мога да посоча възторжената реакция
на доктор Чарудата Джедаф, който настоява България отново да поеме домакинството на световно първенство по шахмат,
което да се включи в спортния календар на
IBCA за 2021 - 2025 година. Всичко това,
разбира се, е въпрос на финансиране, но
говорейки за световното като цяло, трябва
да погледнем реално и на това къде сме
ние. Когато всичко приключи, трябва да се
обърне специално внимание на представянето на нашите отбори.

С какво си обясняваш това толкова
слабо представяне на нашите шахматисти?
- За съжаление това е факт, а срещу
фактите, както знаеш, и боговете мълчат.
Защо се стигна дотук е въпрос, който тепърва ще търси своите повече от един отговори. Нашата цел беше да попаднем поне
в първата шестица, втората ни цел беше
осмицата и ако имаше трета цел - тя беше
да се класираме поне в първата десетка.
За съжаление не успяхме. Защо се стигна
дотам… Ние направихме всичко възможно
според това, което имахме като възможности – човешки и финансов ресурс. Държавното първенство по шахмат, което се проведе в Дряново в края на май и началото
на юни, беше квалификация за световното
първенство. По регламент първите четири9

ма участват в „А” отбора, вторите четирима
– в „Б” - отбора. Средната възраст на нашите шахматисти обаче е доста висока. Факт
е, че Расим Низам е най-младият ни състезател, а моята мечта е той да бъде най-възрастният – тоест около Расим ние трябва да
сформираме бъдещия национален отбор
по шахмат. Аз нямам нищо против по-възрастните хора, но когато говорим за спорт и
по-конкретно за шахмат, ние трябва да имаме свежи попълнения, както стоят нещата
при индийците и при други отбори. По този
начин, освен всичко друго, ние ще получаваме и повече държавна подкрепа, защото
е много трудно да отчитаме пред Министерството на младежта и спорта държавни
шампиони, които са на висока възраст, като
им обясняваме, че това не е първенство за
ветерани.
- Като човек, който не играе шах, аз
мисля, че тази игра е борба на умовете и способност да се мисли няколко
хода напред – тоест чиста стратегия.
Не смяташ ли, че на каквато и да е възраст - човек или го може, или не? Може
би причината за слабото ни представяне се крие другаде? Има ли според
теб вероятност за недостатъчно отговорно отношение към подготовката за
това световно първенство?
- Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос. Надявам се, че не е
имало момент на безотговорност. Предпочитам да мисля, че става дума за подценяване на сериозността, защото ако
това не е елементарно подценяване на
сериозността, другото е просто тщеславие, а на мен не ми се иска да мисля, че
сме тщеславни. Не мога със сигурност да
кажа кое от двете е вярното, но факт е, че
когато играеш срещу компютъра е едно,
докато играта срещу реален съперник е
нещо съвсем различно. Бих добавил, че
там и психиката е от съществено значение. Ти може да си много умен, но трябва
да притежаваш здрава психика, за да използваш ума си адекватно и навреме.
- И въпреки това ще поспоря с теб за
това, че възрастта няма голямо значение за шахмата…
- Да, може и да е така, въпреки че казват, че шахматният апогей е във възрастта
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около 44 - 46 години. Тоест до тази възраст може да се развива шахматният потенциал, а оттам насетне той може само
да се поддържа. Това означава, че в този
си състав ние можем единствено да поддържаме това ниво, а нали сме съгласни,
че това ниво не ни удовлетворява…
Въпросът е, откъде да намерим тези,
малките, които дори и да падат в началото - да могат да развиват потенциала си с
всяка загуба… Аз съм съгласен да губим
в следващите 5 или 6 години, но да губят
малките, а не вече ветераните. Това ще ги
кали, ще им даде нужния опит и развитие
на шахматния им потенциал.
- Кажи ми какво е усещането да имаш
пълната, искрена, не просто формална
подкрепа на всички тези хора, чиито
имена са толкова известни – всички
тези звезди на българския спорт, депутати, министъра и кмета на Столична
община?
- Чувството не може да се опише с две
думи, защото точно в това се изразява
приобщаването. Ти чувстваш подкрепата на общността, на обществото на известните хора, които дадоха безрезервно
имената си за създаването на организационен комитет. По този начин те дадоха легитимност на мероприятието, което
е много скъпоструващо и трябваше да
бъде подкрепено материално. Заставайки зад първенството, тези хора знаеха,
че помагат за привличането на спонсори.
Специално кметът на Столична община
- г-жа Фандъкова, традиционно подкрепя
шахмата за незрящи. Също г-жа Ангелина
Ангелова – един невероятен човек, който
през последната година е помагала изключително много с ноу-хау, с контакти,
както и материално. Само един от примерите са безплатните кафета от „Лаваца“,
които са изцяло нейна заслуга. И преди,
и по време на първенството тя беше за
нас един изключително ценен човек, който реагираше мигновено на всяка възникнала ситуация, включително и на всички
капризи и прищевки на чуждестранните
ни гости.
Не мога да не спомена и имената на
председателя на софийската регионална организация – Асен Алтънов и на г-жа

Снежана Петрова – директора на парк
„Витоша”, благодарение на които успяхме
да организираме великолепна екскурзия
за участниците.
За мен косвената полза от това световно
първенство е, че извън него успяхме да направим и много други полезни неща, като
дооправянето на екопътеката и монтирането там на стационарни шахматни маси.
- Каква е мечтата ти за българския
шахмат за незрящи в бъдеще?
- Както вече споменах, мечтая българският национален отбор по шахмат
да се състои от капитан на отбора Расим Низам, който да е и най-възрастният шахматист, и от състезатели, чиято
възраст да е най-много на половината
на неговата. Мечтая си да сформираме нов перспективен национален отбор
около Расим, защото Расим е класа. Той
е състезател, той е човек, който се бори,
и той е един от малкото хора, които никога от нищо не се оплакват. Независимо от условията, той винаги е готов да
играе шах и се бори за победа. Един
истински боец. Искам най-добрите условия и екипи да бъдат предоставяни
на перспективни деца, които да освежат
българските шахматни сили и да защитават името на България.
- На кои хора от твоя екип би искал
да благодариш тук поименно?
- Това е много деликатна задача, защото тези хора са десетки и ако започна
да изреждам имената им, се боя, че ще

изпусна някого със сигурност. Екипът от
федерацията се състои от двама – аз и
моята сътрудничка Деси Горанова. Тук
постоянно помагаха Теодор Стоянов,
Ива Тодорова, Анита Димитрова, Аглика
Данова, Кеворк Кабзамалян, Диана Хинкова, която качваше цялата информация
на сайта, двамата водещи и преводачът
Иван Виденов, Драго Симеонов, който
водеше на закриването, невероятните
певици, които ни доставиха истинско удоволствие с гласовете си, целият съдийски
екип и още много, много други помощници и доброволци, което е нормално при
такава мащабна организация.
Подобен успешно проведен турнир е
резултат от усилията и енергията на много хора, които я концентрират в една посока. Във всеки един момент аз имах доверие на всеки един от екипа.
- Ако трябва да обобщим в едно изречение - можем ли да кажем, че една
видима част от десетдневен турнир е
всъщност…?
- Усилен едногодишен труд предварително, като първите стъпки бяха направени още през юни 2015 г., когато България
беше одобрена за домакин на световното първенство. Оттогава не сме спирали
нито ден да работим, да обмисляме провеждането на първенството.
Десет дни видима част и повече от година интензивен труд, много желание и
енергия – това е събитието, което приключи днес, а по-задълбочените анализи
и равносметки тепърва предстоят.
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Европа трябва да положи повече усилия
за закрила на жените с увреждания
Европейският съюз трябва да обяви за незаконна и да се
бори с всяка основана на пол и увреждане дискриминация,
която засяга около 40 милиона жени в Европа
На 11 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) — орган,
представляващ европейското организирано гражданско общество — призова институциите на ЕС и държавите-членки да
засилят усилията си за закрила на жените
и момичетата с увреждания, които продължават да се сблъскват с многобройни форми на дискриминация в обществото на ЕС
въз основа на своя пол и увреждане, което
често води до социално изключване.
В приетото на пленарната сесия през
юли становище ЕИСК заявява, че ЕС и
държавите-членки не разполагат със стабилна правна рамка за защита и утвърждаване на правата на всички жени и момичета с увреждания. Освен това те не
отчитат уврежданията в своите политики
в областта на равенството между половете. Също така в стратегиите за хората
с увреждания не са включени свързани
с пола аспекти, което е в противоречие с
действащото законодателство във връзка
с хората с увреждания.
„Жените с увреждания се нуждаят от
специална подкрепа, но въпреки това в
никоя от стратегиите на ЕС не се слага
подходящ акцент върху тях — нито в стратегията за жените, нито в стратегията за
хората с увреждания. Все едно тези хора
не съществуват, сякаш са по-малко ценни
в сравнение с останалата част на населението“, заяви пред пленарната зала Гунта
Анча — докладчикът по становището.
Освен това Комитетът призова ЕС и
държавите-членки да приложат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нейния член 6, който се отнася до жените с увреждания.
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Той също така призова да се използват средствата на ЕС за подпомагане на
държавите-членки при насърчаването на
достъпността и недискриминацията по
отношение на жените и момичетата с увреждания.
ЕИСК изтъкна важността на това ЕС и
държавите-членки да се присъединят към
Конвенцията от Истанбул за превенция и
борба с насилието над жени и домашното
насилие, като вероятността жените с увреждания да станат жертва на това насилие е между три и пет пъти по-голяма в
сравнение с жените без увреждания.
Той призова за подобряване на достъпа до здравеопазването за тези жени —
както по отношение на услугите, свързани с увреждането им, така и по отношение на общите услуги по здравеопазване. Здравните заведения и оборудването
— например мамографските апарати и
леглата за гинекологични прегледи —
често са физически недостъпни за тях,
което означава, че те са изключени от
превантивни здравни мерки като скрининг за рак на гърдата.
Въпреки че представляват 16% от всички жени в Европа, което възлиза на 40 милиона жени, тази група е сред най-уязвимите и маргинализираните в европейското общество.
„Много от лицата, отговорни за вземането на решения, пренебрегват тази група и за нея няма достатъчно статистически данни или проучвания. Положението
на тези жени е по-лошо не само от това
на жените без увреждания, но и от това на
мъжете с увреждания“, твърди г-жа Анча.

Често те са изключени от приобщаващо
образование и обучение, а равнището им
на заетост е ниско — 18,8% в сравнение
с 28,1% при трудово заетите мъже с увреждания. Те не заемат ръководни длъжности и не участват в достатъчна степен в
политическия и обществения живот. Всичко това ги излага на по-голям риск от социално изключване и бедност.
В становището ЕИСК обръща особено
внимание на сексуалните и репродуктивните права, от които в много случаи жените
с увреждания са лишени поради несправедливи стереотипи и предразсъдъци както в общността, така и в семейната среда.
„Жените с увреждания в много случаи
биват съветвани да се подложат на стерилизация, тъй като често се казва, че те не
следва да имат деца. Налице е много слаба
подкрепа за жените, които желаят да имат
дете“, заяви г-жа Анча. ЕИСК призова да се
сложи край на принудителната стерилизация и всички жени да имат право да решават самостоятелно дали да запазят фертилитета си, или да създадат семейство.
„В редица законодателни актове на
жените с увреждания не се позволява да
вземат решения за собствения си живот.
Те срещат пречки пред упражняването на
основните си права като граждани на ЕС“,
заяви г-жа Анча.
Наред с факта, че те трябва да се борят с миналото, нагласите и предразсъдъците, освен това те са напълно пренебрегнати от медиите, които в най-добрия

случай ги „разглеждат от асексуална медицинска гледна точка“ и пренебрегват
техните способности и приноса им към
обкръжаващата среда.
ЕИСК предложи ЕС и държавите-членки да започнат кампания за повишаване
на осведомеността относно законодателството, свързано с хората с увреждания,
което би трябвало да повиши видимостта
на жените с увреждания и да подпомогне
борбата с предразсъдъците срещу тях.
По време на дебата относно становището на пленарната сесия на ЕИСК беше
посочено, че жените с увреждания би
трябвало да вземат активно участие в европейските избори не само в качеството
на гласоподаватели, но и на кандидати.
Становището беше изготвено по искане на Европейския парламент, който през
есента ще го отрази в предстоящия си доклад по тази тема.
Европейският икономически и социален комитет представлява различните
икономически и социални участници в
организираното гражданско общество.
Той е консултативен институционален
орган, създаден през 1957 г. с Римския
договор. Консултативната му роля дава
възможност на неговите членове, а оттук и на организациите, които те представляват, да участват в процеса на
вземане на решения в ЕС. Комитетът
има 350 членове от цяла Европа, които
се назначават от Съвета на Европейския съюз.
ЕИСК
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ИН МЕМОРИАМ

И ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ ВЕЧЕ НЕ Е СРЕД НАС
Ангел Сотиров

Вече трети месец Георги Чернев не е
сред нас. На 15 май призори той внезапно решава да се пресели в тъй наречения
по-добър свят. Беше правил два не съвсем успешни опита за това дълго пътуване – през 2010 г. и през 2014 година. Но
този път бе категоричен и непреклонен в
старта си към вечността.
Живял бе на 4 места - в родното си
село Ряховица, Стара Загора, Пловдив и
София. В града на липите и поетите завършва гимназия и пише стихове, в града
на седемте хълма работи в тамошния „Успех“ и помага на тотално слепите, в полите
на Витоша отново се труди, твори и даже
е магистрант в специалностите „Право” и
„Българска филология” на Великотърновския университет „ Свети Свети Кирил и
Методий“ и Софийския университет „Свети Климент Охридски“.
Георги Чернев години наред е сътрудник
на списание „Зари“. Той е автор на журналистически текстове, стихове, есета и други. Автор е също и на поетичната книга със
заглавие „В плетката на съдбата“, както и
на една прекрасна дъщеря - Ева.
През полувековния си съзнателен живот Георги Чернев е и активен общественик. Избиран е за член на Стопанския съвет на ПП „Успех“, а също и за зам.-председател на тамошния заводски профкомитет. Няколко мандата е пълномощник
в Общото събрание на Националната
потребителна кооперация на слепите в
България, член е на Настоятелството на
Националното читалище на слепите и
председател на софийската териториална организация на сляпо-глухите.
Зад привидното му добродушие и съглашателство се спотайваше духът на бунтар и свиреп неконформист. Естествено,
неговото чувство за справедливост беше
силно развито. Бяха му съвсем чужди всякакво нагаждачество и слагачество.
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Зрително затруднените съчинители на
мерена реч от цялата страна пък го знаят
като ерудиран и принципен член на журито на поетичния конкурс „Зрящи сърца“,
организиран от програма „Христо Ботев“
на БНР. Резултатите от тази поетична
надпревара се обявяваха в навечерието
на 24 май в предаването „Познати и непознати“ на същата радиопрограма с водеща Цвета Николова.
Той е роден на 14 ноември 1949 година. И само след 6 месеца щеше да навърши 69 години. А на трети юли тази година Георги Чернев трябваше да придобие
академичната степен бакалавър по българска филология…
На 15 септември ще се навършат
точно три месеца от подранилата кончина на Георги Чернев. Да се поклоним
отново пред светлата му памет!

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София

ЗДРАВЕЙ,
УЧЕБНА 2018 - 2019 ГОДИНА!

Навръх Кръстовден – 14 септември, софийският Център за социална рехабилитация и интеграция на слепи „Светлина“
отново отвори врати за многобройните си
клиенти, въпреки че учебните занятия не
бяха прекъсвани през цялото лято.
Със семпло, но много мило тържество
бе открита учебната 2018 - 2019 година в
присъствието на много клиенти на Центъра и гости, свързани пряко или косвено с
рехабилитацията на слепите.
В началото думата взе директорът на
Центъра – г-н Йордан Младенов, на когото предстои да се оттегли. Той представи
новия, избран след конкурс, директор и
досегашен преподавател г-н Недялко Димов, на когото предстои нелеката задача
да продължи традициите на институцията, както и да я развива. Този млад и амбициозен човек със сигурност ще привнесе свежа струя в дейностите на Центъра
и ще проявява креативност с множество
нови идеи, разбира се, с безрезервната
подкрепа на целия си екип.
За последните години ЦСРИ „Светлина“ се утвърди като изключително авторитетна институция, привличаща множество
хора с нарушено зрение. Независимо от
това, че мнозина от тях са вече утвърдили
се в професиите си, тук всички те са прос-

то ученици, доведени от желанието си за
самоусъвършенстване и личен физически или интелектуален напредък.
И през настоящата учебна година Центърът ще продължи основните си дейности – курсовете по мобилност, полезни
умения, зрителна рехабилитация, музикална терапия, чуждоезиково обучение
и психологически консултации за всеки
свой клиент.
На нас ни остава да пожелаем от сърце
успех на екипа и на новоизбрания директор, който със сигурност се изправя пред
огромно за себе си предизвикателство.
Тържественото откриване приключи с
водосвет и малка почерпка за всички присъстващи.
Марина Петкова
Русе

Почивахме в ПС „Релакс”

От 21 до 28 август група от 50 незрящи
и техни придружители от РО Русе почивахме в ПС „Релакс” в Шипковски минерални бани. Както винаги досега, бяхме
посрещнати топло от персонала. Измина една седмица в забавления, разходки
и лечение. На 25 август отпразнувахме
60-годишния юбилей на Пенка Николова.
Организирахме мило тържество, на което
й връчихме скромен подарък и я поздравихме с музикални изпълнения. Благодарим на управителя и на персонала за доброто обслужване по време на почивката,
с което те допринесоха за пълноценния
ни отдих.
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Видин

Екскурзия

На 4 и 5 август се организира екскурзия на съюзните членове на ТО Видин
от председателя на организацията Радославка Иванова.   
На 4 август бяха разгледани етнографският музей „Етъра”, Дряновският манастир и пещерата „Бачо Киро”.
Етнографският музей „Етъра” е единственият действащ на Балканите етнографски музей на открито. В него видяхме
съоръжения от епохата на Възраждането, задвижвани от вода – гайтанджийска
одая, тепавица, валявица.
Манастирът „Свети Архангел Михаил“ е
най-известната и посещавана забележителност в община Дряново. Пещерата
„Бачо Киро“ е първата в България благоустроена за посещения от туристи пещера, в която са открити едни от най-старите
следи от Хомо сапиенс в Европа.
Групата пренощува в хотелски комплекс „Поп Харитон”. Бяхме добре посрещнати от персонала в прекрасно обзаведения хотел.
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На 5 август посетихме село Арбанаси,
разположено върху Арбанашкото плато
на 420 метра надморска височина и на 4
километра североизточно от Велико Търново. Основано през XIV век от български
боляри, то оцелява през вековете благодарение на развиващите се занаяти - ковачество, златарство, медникарство.
Посетихме уникалната църква „Рождество Христово”. За интересната история
на църквата ни беше изнесена беседа от
уредника на Историческия музей. Църквата е една от малкото напълно изписани църкви на територията на България от
периода на османското владичество. Тя е
малка. Архитектурата й е променена във
връзка с времето, в което е изградена. Затова пък вътре като в отворена Библия могат да се прочетат Старият и Новият завет.

Крайна спирка на нашата екскурзия бе
Велико Търново - столицата на Втората
българска държава (1187-1393). Градът
е бил разположен на три хълма - Царевец, Трапезица и Света Гора. Основните
държавни сгради - Царският дворец, Патриаршията и други, са били разположени
зад стените на крепостта Царевец. Днес
тя е една от най-популярните туристически атракции в България. От особен интерес са Патриаршеският комплекс (реставриран през 1981 г.), Кулата на Балдуин
(където латинският император Балдуин
Фландърски намира смъртта си като затворник на цар Калоян) и други. Разгледахме и търговската част на Велико Търново.
В екскурзията  взеха  участие 50 души
от ТО Видин, към които бяха включени
хора от Кула, Монтана и Бойчиновци.
Всички останаха доволни от посетените обекти и добрата организация на мероприятието.
Мадлен Агопова

Момчилград

Кязим Кадир и Шюкран
Исмаил победиха в
регионалния шахматен
турнир

Шахматен турнир, организиран и спонсориран от регионалната организация
на слепите в Кърджали, се проведе в областния ни град. Той срещна най-добрите
почитатели на древната игра от общините
Момчилград, Крумовград, Кърджали, Кирково и Ардино.
Турнирът бе предшестван от общински
състезания по шах, а заелите първите
три места получиха правото да премерят
сили в областния турнир.
В подходяща атмосфера, в офиса на
РО Кърджали, 25-те първенци от тези общини се концентрираха и приложиха уменията си в играта.
Първото място при мъжете спечели
Кязим Местан от Момчилград, следван от
Мехмед Исмаил – Крумовград, а трети се
нареди Васил Петров – Ивайловград.
При жените първа е Шюкран Исмаил
– председател на регионалната органи-

зация на слепите в Кърджали. Второто
място бе за Тюркян Рамадан и третото за
Мелиха Исмаил (и двете от Момчилград).
В края на турнира Шюкран Исмаил
награди победителите и всички участници. Пожела им да се включват не само в
турнири на организацията ни, а и в републиканските първенства.

Кязим Кадир сподели, че това не е първата му победа. Той ще вземе участие и в
шахматния турнир, организиран от община Момчилград по случай 9-ата международна среща на момчилградчани.
Стайко Кафов
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Добрич

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАНАИРА НА
КИСЕЛОТО МЛЯКО

На 24 юли група от НПО „ХобиСклуб”
потегли за Разград. Въодушевлението,
песните, вицовете не стихнаха през целия
път. Още с пристигането си в Археологическия резерват „Абритус” бяхме посрещнати от старите приятели на „ХобиСклуб” Радка Стоянова и Оля Драева, с прегръдки, целувки, прясно изпечена разградска
баница и кисело биволско мляко. Стари
спомени, стари снимки, стари приятели,
които никога не бива да се забравят! Първата ни дестинация бе „Абритус”, където
с вещина из дебрите на вековете ни поведоха екскурзоводите Николинка Алексиева и Олга Георгиева. Гръцки, латински и
византийски автори отбелязват името на
Абритус във връзка с битката между римляни и готи през 251 г., в която загинали
римският император Траян Деций и неговият син Херений Етруск. От писмените
извори и разкопките научаваме, че Абритус е бил седалище на епископ, а през 458
година името на неговия епископ е Марциан. Древните руини край съвременния
Разград в местността Хисарлъка са били
известни на тукашното население, което
дълго време ги е използвало като кариера за добив на строителен материал.
Първите организирани разкопки предприема местният учител и обществен деец
Анание Явашов през 1887 и 1893 година.
Той разкрива основите на две раннохристиянски базилики. По негова инициатива
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през 1922 г. се основава Разградското археологическо дружество. С материалите,
открити при археологическите разкопки,
дарения и откупи, той подрежда първата
музейна сбирка и така поставя началото на музейното дело в Разград. Вече се
знае, че под огромните площи на двата
построени през социализма завода - за
антибиотици и за автомобилни бутала, се
крие огромно археологическо богатство.
Голяма благодарност на кмета на Разград Валентин Василев, секретарката му
Красимира и Емануил Николов за отличното и топло посрещане! Те ни обсипаха
с научнопопулярни дипляни и подариха
на всеки един от нас гърненце с кисело
мляко. Благодарност и на кмета на Добрич за съдействието и осъществяването
на връзките с кмета на Разград, както и на
Ивелина Романова от РИМ.
Иван Тодоров

ЛЯТО 2018

Oсъществихме отдавна плануваната тематична екскурзия на „ХобиСклуб”
до Каварна. С подходящо лятно облекло, „леко разголени”, с усмивки и бодро
настроение, запасени с разхладителни
напитки и сладолед се отправихме към
уреченото за тръгване място. Хубавата
музика в автобуса ни поразбуди и освежи.
Устната хармоничка на Тодоров допълни
туристическите песни. След един час пътуване пристигнахме.
Няколко думи за историческия музей.
Той е създаден през 1956 година. Със
своите артефакти е интересен за посети-

телите и днес. Тук ни посрещна екип от
любезни хора начело с директора Пенко
Георгиев. Експозицията на музея проследява историята на града от V - VI век
до 1940 година. В нея видяхме изложени предмети, които отразяват културата
на племената и народите, населявали
Добруджа. Видяхме най-големия старобългарски керамичен център в Европа,
разкрит край село Топола. Видяхме и съкровища от антични византийски, венециански и западноевропейски монети, илюстриращи икономическите и политическите контакти на Карвунското княжество
с Черноморския и Средиземноморския
свят. През цялото време ни съпровождаше неизчерпаемият от знания историк Диамант Червенков. Интересната беседа бе
прекъсвана от любопитните въпроси на
посетителите от „ХобиСклуб”. Например „Защо амфорите са заострени отдолу?”, а
последвалият отговор бе - „Дъната на старите кораби са били запълнени с пясък и
така амфорите със стока (зехтин, вино,
зърно) са били по-устойчиви. Накрая
приятелството бе затвърдено с подарък книгата на Мая Златева „Живот, изпълнен
със смисъл”. Получихме проспекти и дипляни с историческо съдържание. Разделихме се с бурни аплодисменти за благодарност. Не по-малък интерес провокира
и посещението на Етнографската къща,
където бяхме посрещнати от една лъчезарна, усмихната дама с добруджанска
питка и шарена сол. Не останахме много изненадани, защото това е обичаят на
каварненци. С въодушевление и ентусиазъм етнографът Галя Костова ни поведе
в къщата-музей. Създадена е през 1984 г.
на мястото на първото българско училище от 1869 година. Последва интересен и
увлекателен разказ, съпроводен с много
снимки и изложени артефакти, отразяващи живота на гагаузи, добруджанци и котленци. Интериорът запознава посетителя
с най-типичното за градския бит от края на
ХІХ и началото на XX век. Една от стаите
- с изглед към двора на къщата, служи за
всекидневна. В нея е представен добруджанският бит. В малка гостна е разкрит
изцяло котленският бит, а в другото помещение - спалня, са показани гардеробът,
бельото, нощните шкафчета и бродирани-

те със сърма възглавници, характерни за
бита на гагаузите. Чрез дантелените пердета, покривката на спалнята, мильотата
и други са представени различните техники на плетене. Приземните помещения на
каварненската къща са били използвани
за стопански нужди, складове и мазета.
Лятно време, след приключване на полската работа, семейството се е събирало
в лятната кухня (мазето). Там са показани
работни дрехи и някои оръдия на труда
- паламарки, сърпове, воденични камъни, медни котли за вода, бъчви за вино.
По обяд, вече изгладнели, се отправихме
към ресторант „Тони”, кръстен на името на любезната собственичка Антония.
Предварително си направихме поръчка
за всеки: порция риба, рибена чорба, добруджанско хлебче и студена бира. Няма
да ви описваме вкуса на рибената чорба,
направена по каварненски от различни
видове риба! Остана време за разходка
край морето и снимки. Прекрасна екскурзия! Благодаря на всички участници!
Иван Тодоров
Монтана

НА РИБОЛОВ

На 26 август край водоема „Долна вода“
до Монтана група ентусиасти се включи
в републикански турнир по спортен риболов за слепи и слабовиждащи. Една
инициатива, която доказа и продължава
да доказва, че тези хора могат, че те имат
своето място край водоемите и в обществото.
През годините се сблъскахме с много
трудности. Поради лошото време турни19

рът бе отлаган няколкократно, а впоследствие съвпадна със световното първенство по парашутизъм, провеждано край
Монтана, и хотелите бяха претъпкани.
Тазгодишното състезание проведохме
благодарение на г-н Костадин Костадинов
– лидер на ПП „Възраждане”, който повярва в това, което правим. Без финансовата
помощ на дарителите ние нямаше да можем да радваме членовете си с интересни
спортни инициативи. Така и този път им подарихме един различен и незабравим ден!
Гости на мероприятието бяха спонсорите Костадин Костадинов и Петър Петров от ПП „Възраждане”.
Шест отбора от страната взеха участие
в турнира. Слуката се оказа добра. На
почти всяка въдица се закачиха и по-едри,
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и по-дребни рибета. В надпреварата, която за пръв път се организира край язовир
„Долна вода”, се включиха 18 състезатели. Сред чудесната природа и хубавото
време всички се забавляваха истински.
Съгласно регламента на състезанието
уловената риба бе пусната отново в язовира. За четири часа кюстендилци избиха
рибата и заеха първото място с 10.485 кг
улов. Втори се класираха риболовците от
ТО Кула с 6.810 кг. Купата за ІІІ място замина за Плевен с резултат 6.635 кг. Четвърти
остана отборът на Монтана с 4.680 кг; пети София с 1.915 кг и шести .- Шумен с 1.370 кг.
Най-голямата риба улови Томо Томов от
Монтана - 1.980-килограмов амур, а първата риба се улови на куката на Володя
Христов от Плевен.
Всички състезатели получиха грамоти
за участието си.
Снежана Атанасова

ДИСКУСИЯ

ЗА БОГА, ЖОРО, НЕ СИ
ПОДАВАЙ ОСТАВКАТА!!!
Ангел Сотиров
За Бога, Жоро, не си подавай оставката!
Коленопреклонно те моля!!! Трети месец
телефоните ми звънят почти непрекъснато. Обаждат се десетки членове на нашата
териториална организация, стреснати от
твоята закана. Упрекват ме за моя срамен
текст, молят ме да ти се извиня публично.
Някои дори ме заплашват с „дървен Господ“! Техният неистов вопъл е: „Какво ще
правим без Генов?“. Ах, тази твоя евентуална оставка… Разбира се, скръцнаха ми
със зъби десетина териториални и няколко
регионални председатели: „Абе ти за какво
се мислиш, та резилиш нашата организационна икона?! Почетно съюзно членство
май ще видиш през крив макарон“. Между
другото, Жоро, даже за теб се застъпиха
изявени съюзни дейци от Варна. С твоя
сърцераздирателен хленч на поредната
невинна жертва, пострадала от свирепото
перо на Ангел Сотиров, си отключил съчувствия и в морската ни столица.
Не съм предполагал, председателю
Генов, че си толкова докачлив. Ако знаех, щях да измисля друго, по-щадящо заглавие на моя спонтанно написан текст
„Срам ме е, доста ме е срам“. Или вместо
него да съчиня похвално слово за твоите
доброволчески занимания.
Но ще трябва да признаеш, Жорич, че в
последния абзац на моя укорителен текст
аз сериозно се колебаех дали не съм прекалил с упреците си за твоето сребролюбие, афиширано в откритото ти писмо. Не
изключвах опциите аз да греша, а ти да
си прав. Почти ти се извинявах, че трудно те разбирам. Може би поради хилядите председатели-доброволци в Европа, а
също и в Съюза на инвалидите, в Съюза
на глухите в България и в Българския есперантски съюз. Впрочем даже посочвах

без никаква ирония и някои твои несъмнени достойнства.
Също силно съм озадачен, че на моите 37 реда ти, еталонний председателю
и може би вече бивши приятелю, отговаряш с 82 реда. С цели 45 реда в повече
от моя срамотен текст. Не е никак честно! По-скоро редакторите не са коректни.
Или, обхванати от ваканционни устреми,
не са догледали обема на текста ти. Такова изобилие от обяснения, оправдания
и самохвалства! Но това твое многословие само издава определена гузност.
Древните римляни са го казали доста точно: „Вината е толкова голяма, колкото е
дълго обяснението на провинилия се“. И
заплахата, че непременно на следващото събрание на организацията ни ще си
дадеш оставката. И щял си да издигнеш
моята кандидатура за председател. Това
второто е по-страшно… И аз вече съвсем
сериозно обмислям възможността да си
сменя съюзната организация.
И както е обичайно при мен, със закъснение се сещам за един от свръхполезните съвети на баба ми Милкя: „Чедо, в рядко лайно нивга камък не фъргай, защото
може да те опръска“. Но това последното,
разбира се, не се отнася за теб, председателю и почти приятелю!
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Фестивалът „Free spirit day”
с кауза в подкрепа на хората със зрителни
затруднения

Фестивалът „Free spirit day”, който се провежда за пръв път в София
на 29 септември във Fabrica 126, излиза с кауза в подкрепа на хората
със зрителни затруднения.
Организаторът му Ника Любецкая настоява слепите граждани да имат
достъп до обществени сгради, заведения, магазини, банки, транспортни
средства с кучета-водачи, които са техните очи.
Това искане е продиктувано от факта, че на много места те не са
допускани заради своето куче.
Ето защо по време на самия фестивал представители на фондация
„Синергиа“, които са поканени от Любецкая, ще поставят на всички
желаещи кърпа на очите и ще ги карат да разпознават какво пият или
какво държат в ръцете си. По този начин ще покажат
на виждащите какво представлява животът без зрение.
Целта на експеримента, в който каним да се включат всички посетители
на фестивала, е да се даде широк обществен отзвук на този проблем и
съществуващата бариера да бъде премахната, защото си даваме ясна
сметка, че тези четириноги са очите на незрящите хора. Освен това те
са умни, добре възпитани, съобразителни и със своето присъствие по
никакъв начин не пречат на околните, нито застрашават живота им.
В рамките на фестивалния ден ще бъде поставена и касичка,
в която всеки желаещ ще може да дари средства,
с които да подкрепи дейността на фондацията.
За фестивала
Целодневният фестивал ще се проведе на 29 септември от 12 часа.
Той включва хендмейд базар, провеждане на арт работилници,
DJ party и представяне на новия интернационален
музикален проект на Ника Любецкая.
Билети
Билети в мрежата на Eventim и в магазин-работилничка „Къщичка“ на
бул. „Македония“ 6 и на място – в деня на фестивала.
За повече информация - Владимир Христовски,
PR на феста, телефон – 0894 677 515.
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ФОРУМ

ХЪРВАТСКИ ИМПРЕСИИ

Ангел Сотиров
Снимки - Елена Шуралева
По-точното заглавие би било „Хърватски асоциации и импресии“, но вече съм
се заклел да бъда по-кратък в писанията
си. Защото само преди няколко дни измъчих Нели и Владислав Кацарски с четенето на мой безсрамно пространен текст
(220 реда) за непрежалимия Димитър Парапанов.
Вероятно е случайно, но моята първа
кореспондентка на есперанто е от тази
прекрасна страна и то от Загреб. Аз бях
едва 16-годишен юноша, втурнал се преди година да изучава есперанто и едвам
стигнал до шести урок, когато започнах да
си пиша с Верица Закула. Много красива
девойка – като истински модел. Моите
съученици от Перущица подозираха, че
снимката не е нейна, а на някоя хърватска актриса.
Моят някогашен, малко странен приятел-есперантист Иван Шир също беше от
Загреб. Но той беше сляп, чиито съпруги
винаги бяха виждащи учителки. Няколко

години подред той идваше в Пловдив,
работеше в местния „Успех“, продаваше
на нашите, винаги суетни, дами вносно,
фино бельо.
Почти 30 години българите изучават
международния език есперанто по тъй наречения Загребски метод. В нашата страна
въпросния метод внася и разпространява
суперталантливата Мариана Евлогиева,
добре позната на българските слепи есперантисти.
И дано не прозвучи самохвално - моята някога доста нашумяла статия за психичните бариери при непосредственото
общуване между слепи и виждащи за
пръв път среща тук, в Хърватия, своята
чуждестранна аудитория. Тя е препечатана от списание „Зари“ и през 1987 г. се
появява на страниците на брайловото
списание „Дума на слепите“. Забелязана
е от Петър Войнов, преглеждащ сръбско-хърватския брайлов печат по молба
на тогавашния главен редактор на „Зари“
Минчо Стоянов. За съжаление не съм запомнил името на преводача на въпросния текст.
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От 6 до 14 юли обитавахме, хранехме
се и провеждахме конгресните заседания и мероприятия в прекрасния хотел
„Томиславов дом“. Той се намира в планината Медведница, на нейния най-висок
връх Слиеме – около 1000 м над морското равнище. Оттук до Загреб се стига
само за двайсетина минути с автомобил.
Сегашната си форма на летяща лястовица хотелът дължи на именития хърватски
архитект Степан Планич.
Темата на 84-тия конгрес на Международната лига на слепите есперантисти
(МЛСЕ) бе „Какво, как и колко четем“. Тя
се оказа твърде плодотворна и представи
чудесна възможност на всеки участник да
разкаже за своя собствен опит. Освен невиждащите автори талантливи докладчици бяха изявени хърватски есперантисти
с нормално зрение като Златко Тишляр,
Йосип Плеадин, Невен Ковачич. Интересни доклади изнесоха нашите съсъдбеници Лаура Джентили, Неделка Лозаич, Антун Ковач, Анатолий Масенко и други.
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Конгресистите бяха от 16 държави (в
миналогодишния конгрес са били от 13)
от 3 континента. Наистина тяхното число
- само 37 души, бе от скромно по-скромно, но някои от тях представяха екзотични
страни като Бразилия, Куба, Швейцария,
Литва. „Екзотични” в смисъл на страни, от
които рядко има представители на тези
световни форуми. С най-големи делегации бяха Русия, Хърватия и Австрия. От
12 държави имаше само по един представител.
Още при откриването на конгреса моето
его бе силно поласкано, защото по предложение на Антун Ковач - председателя
на местния конгресен комитет, бях избран
за един от двамата секретари на конгреса.
Но радостта ми се изпари мигновено, след
като разбрах, че в действителност съм избран за протоколист и че трябва да описвам по-важните културни и развлекателни
мероприятия на конгреса, а те изобилстваха. Работа, едва ли не, на египетски роб
край прочутите пирамиди!

Сякаш най-голямата специфика на
този конгрес бе изобилието от смелчаци
без придружители от различни части на
света. Обикновено хората от този сорт
са двама-трима. Но сега по моите пресмятания те бяха 9. Несъмнен нов рекорд в тази област! Както и друг път, тези
колеги бяха не само от по-бедни държави, но имаше хора от Швейцария, Италия, Унгария. Но за обща изненада тези
странни и пестеливи хора, сред които
бях и аз, май не създадоха на организаторите сериозни проблеми. Трима-четирима есперантоезични придружители на
слепи бяха винаги готови да се втурнат
и да подпомогнат възхитителните единаци. И така в посочената ситуация бе
проявена прословутата есперантистка
желязна солидарност. Другата особеност
може би беше многотията от екскурзии
- до Загреб, до Кумровец (родното село
на Йосип Броз Тито), до Библиотеката
за слепи и Тифлологическия музей, до
имението на писателката-есперантистка
Споменка Щимец.
В първия конгресен ден аз срещнах
моя отдавнашен приятел Ищван Кабок.
Той ми беше не само добър съквартирант,
но и безплатен надежден есперантоезичен консултант и в голяма степен също и
мой пълен есперантски речник. И вместо
аз да го черпя за лингвистичните услуги,
той сутрин и вечер предлагаше по чашка
квалитетни водка и ром.
И нещо, което като че ли силно накърни
моето самолюбие. Вместо доклад, аз се
изкуших да представя току-що излязлата
от печат моя авторска есперантоезична
книга с ефектното заглавие „Никой не е
пророк сред своите“ (Neniu estas profeto
en sia urbeto”). Въобразявах си, че ще
мога да продам някоя и друга бройка.
Книгата съдържаше 17 очерка за изявени
български и чуждестранни есперантисти
с техните цветни снимки. Бях определил и
свръхпромоционални цени в куни и в евро.
И за мой потрес - никой не пожела да си
купи книжката ми, която и като полиграфски продукт бе перфектна. Помъкнал бях
12 екземпляра от злополучното ми творение. И се наложи всичките до една да
ги подарявам. Слава Богу, все пак никой
не ми върна подаръка, защото и това се

е случвало с мен. Утешавах се с това, че
слепите рядко си купуват плоскопечатни
книги и че в моето представяне на книгата
нещо сериозно е куцало.
От международната вечер на изкуството вниманието ми бе привлечено най-вече от песните на Петро Шнипир и Наталия
Касимова, Танабе Кунио, Галина Лукяненко. Силно бях впечатлен и от литовката
Аудроне, представила стихотворението
„Отиват си приятелите“ на тяхната талантлива поетеса Инита Тамошюниене.
През последните 18 години сегашният
конгрес е трети, проведен в Хърватия. И
пак всичко е брилянтно и перфектно!!!
Разделих се с гостоприемните Медведница и „Томиславов дом“ с малко тъга и
с дълбока благодарност към любезните
и неуморни домакини за всичко, което те
правеха за нас през тези осем незабравими дни.
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ГЛОБУС

Най-красивият град в Европа

Пристигнахме на аерогара София рано
преди обяд в последния неделен ден на
юни. Ниски, мрачни облаци забулваха небето над моя роден град и заедно с ръмежа на мръсни капки дъжд предизвикваха още по-тягостни чувства и мисли от
бързата промяна в качеството на околната среда и пейзажа в сравнение с този, в
който бяхме допреди няколко часа.
Мислите ни бяха заети с подреждането
в някакъв хронологичен порядък на огромната информация и впечатленията, натрупани от богатата и много разнообразна туристическа програма с изключително стойностните исторически, културни
и духовни забележителности в далечния
северен град.
Гласът на шофьора в таксито, с което потеглихме от аерогарата към дома,
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внезапно ни извади от хаоса на мислите
и чувствата, които ни бяха завладели, с
въпроса „Откъде пристигате?“. На краткия ни отговор „От Петербург“ той бързо
реагира: „О, вие сте били в най-красивия
град в Европа!“. Сега вече разговорът
ни продължи до пристигането ни у дома.
Научихме, че основната професия на
този човек е атомна физика, че е живял
и работил в Ленинград три години, че е
пребивавал значително време в редица по-големи европейски градове, което
му позволява да прави подобни оценки
и сравнения. Ние също през последните
тридесет години посетихме почти всички
европейски столици и по-големи градове.
След завръщането ни от Санкт Петербург често си спомняхме думите на този
шофьор на таксиметрова кола, вече ос-

мисляхме качеството на градската среда в посетените от нас по-големи градове и сравненията ставаха все по-натрапчиви.
Нямам намерение да описвам какво
може посетителят да види и да научи в
културните, духовните и исторически забележителности на Санкт Петербург, защото за да може един автор да направи

това са необходими години на сериозен
научноизследователски труд.
Цар Петър I, придружен от своите велможи и специалисти по градоустройство
и урбанистика, в самото начало на XVIII
век обхожда бреговете на река Нева и в
близост до Балтийското море и проучва
възможността и целесъобразността от
изграждането на един нов град, построен
и устроен по правилата на големите западноевропейски градове, с намерение
да бъде превърнат в столица на Русия.
Въпреки че тогава, преди повече от 300
години, територията, където е разположен сега Санкт Петербург, е била мочурлива, наводнявана от плитките подпочвени води и приижданията на река Нева и
по-малките й посестрими, на 27 май 1703 г.
при подобаваща тържествена обстановка
и висше източноправославно християнско богослужение символично се поставя
основният камък и тържествено се определя, че тук ще бъде новият град Санкт
Петербург, наречен така на Свети Петър
- покровител и закрилник на царя.
Петър Алексеевич Романов е роден в
Москва на 9 юни 1672 г. Той е най-видният
представител на царската династия Ро-
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манови и напълно заслужено по-късно е
наричан ВЕЛИКИ.
Петър Романов от ранни години проявява голям интерес към науката и чуждестранния начин на живот. Той много добре
усвоява и владее над 16 занаята. Упорито изучава професията на мореплавател.
Бил е снажен, красив момък, висок 2 м и
4 сантиметра.
След редица дворцови борби и битки за власт през 1696 г. става формално
единствен владетел и самодържец на
цяла Русия. Почти постоянно пътува из
западноевропейските столици, където
посещава дворци, храмове и други културни места, изучава начина на живот и
полага усилия това да се внедрява и в Русия. Така например задължава дворяните
мъже да обръснат брадите си и да носят
дрехи по европейски модел. Тези, които
не се съгласяват с тези негови наредби,
биват наказани, като се увеличават данъците им.
Петър I е водил постоянни битки с шведите и Османската империя за освобождаване на заети от тях чисто руски територии. Много от битките Русия е губела.
Царят установява, че това се дължи на
незадоволителната подготовка на войни28

те и остарелите, демодирани техники и
тактики, с които са водили сраженията.
Привлича английски, норвежки, датски и
френски военни мореплаватели и започва изграждането на модерен по понятията на онова време военноморски флот,
обучава военни кадри, способни да водят
победоносни морски сражения. Извършва модернизация на сухопътните войски
по отношение на тяхната екипировка, тактическите умения и доставя съвременни
бойни оръжия. Битките му с нашествениците за освобождаване на руски територии стават все по-сполучливи. Провежданата политика на модернизация на
руската държава и териториалното й разширяване я превръщат в една от основните европейски сили, провъзгласена за
империя.
В 1721 г. Петър I е провъзгласен за император на Русия.
Провежданите реформи са съпроводени с изразходването на огромни финансови средства. За набавянето им Петър I
увеличава драстично данъците, налагани
на дворянството и най-приближените му
велможи. В отговор на тези действия неколкократно са възниквали бунтове на недоволство срещу царя. Налагало се е той,
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самодържецът, да прекратява пътуванията си из Европа, да се връща в Русия и да
потушава безапелационно бунтовете.
Великият император Петър I умира
през 1725 г.
Санкт Петербург е бил столица на Русия от 1712 до 1918 година. Причина за
преместването на столицата в старопрестолния град Москва е непосредствената
близост до държавната граница и морето,
което е давало възможност за чести набези на враждебни орди.
Градът четири пъти е променял името
си. От 1703 до 1914 г. е наричан Санкт Петербург, до 1924 г. носи името Петроград,
а след смъртта на Владимир Ленин е наречен Ленинград и с това име е известен
до 1991 година. Тогава наименованието
на града приема първоначалното Санкт
Петербург, но цялата област, в която се
намира той, продължава да се нарича Ленинградска.
Още от самото си основаване Санкт
Петербург бързо се разраства като търговски център, развиват се различни занаяти, създават се промишлени предприятия по западноевропейски модел,
които задоволяват потребностите на
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населението и войската. Бързо възникват духовни центрове, които успоредно с
функциите на православни християнски
огнища се превръщат в центрове за разпространение на образование, просвета
и култура.
(Следва)
Георги Петрушев

Абонирайте се!
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2019 година.
За да направите своя абонамент,
вие можете да се обърнете за съдействие към председателите на РО и ТО.
Абонаментната кампания за 2019 година
ще продължи до 15 декември!
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 - 15 декември 2018 г.!

През 2019 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.
- „Вариант“ - 6 книжки по 30 хил. знака, цена - 2.40 лв.
- „Светулка“ - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
- „Минерва“ - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
През 2019 г. дискът с говорещите списания „Знание“, „Съвременност“, „Домашен съветник“,
„Литературен калейдоскоп“, „Зари“
и политическото списание „Наблюдател“ 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 РО и ТО 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 - BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Писмата, списъците с абонатите за брайловите и говорещите списания - имената и адресите, както
и номерата на квитанциите, изпращайте на адрес:
1309 София, ул. „Найчо Цанов“ № 172,
до редакцията на сп. „Зари“.
Краен срок - 15 декември!
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Уважаеми читатели,
Започна и абонаментът за книги
на CD за 2019 година.
Абонаментът за полугодие
е 15 лв. за 15 диска,
а за цялата година - 25 лв. за 30 диска.
Парите за абонамент можете да преведете на
банковата сметка на Съюза на слепите в България СЖ „Експресбанк“ АД, клон София, банкова сметка BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.
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,
до Централната фонобиблиотека на ССБ.
Телефон за справки: 02/812 70 44.
Краен срок за абонамент - 15 януари 2019 г.
И през 2019 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.
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