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ч. д. Денят е 10 часа, а нощта  - 14

1 ч * Св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян. 
  Св. прпмчци Яков, дякон Яков
2 п Св. мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист
3 с * Задушница. Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал. Преп. Пимен Зографски
4 н † 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Йоаникий Велики.   
  Св. свщмчци Никандър, еп. Мирски и Ермей презвитер
5 п Св. мчци Галактион и Епистима
6 в Св. Павел, архиеп. Константинополски. Св. Клавдия.
  Преп. Лука Тавроменийски
7 с Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски. Св. мчк Таврион
8 ч † Събор на св. архангел Михаил. 
  Св. мчк Ангел Лерински (Архангеловден)
9 п Св. мчци Онисифор и Порфирий. Преп. Матрона и Теоктиста. Св. Нектарий
10 с Св. апли Ераст, Олипм и Родион
11 н † 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
  Св. мчци Мина, Виктор и Викентий. Мчца Стефанида. 
  Преп. Теодор Студит, изповедник
12 п Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски. Преп. Нил Постник
13 в * Св. Йоан Златоуст, архиеп. Константинополски. (Рождественски заговезни)
14 с * Св. ап. Филип. Св. благоверни цар Управда-Юстиниан
15 ч Св. мчци Гурий, Самон и Авив. (Начало на Рождественския пост)
16 п * Св. апостол и евангелист Матей
17 с Св. Григорий, еп. Неокесарийски, чудотворец
18 н † 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчци Платон и Роман
19 п Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам
20 в Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл, архиеп. Цариградски. 
  Св. мчк Дасий Доростолски (Предпразн. на Въведение Богородично)
21 с † Въведение Богородично. (Ден на православната християнска младеж  
  и семейство) (Разрешава се риба)
22 ч Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин
23 п * Св. Амфилохий, еп. Иконийски. Св. Григорий, еп. Акрагантийски. 
  Св. благ. княз Александър Невски
24 с * Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий
25 н † 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. Климент Охридски.   
  Св. Климент Римски. Св. Петър, еп. Александрийски 
  (Отдание на Въведение Богородично)
26 п Преп. Алипий Стълпник. Св. Стилиан Пафлагонийски. Преп. Яков Отшелник       
27 в * Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков Персиец. Преп. Паладий
28 с Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Иринарх и Христо.
  Св. 15 свщмчци Тивериополски
29 ч Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк Филумен. Преп. Акакий Синайски
30 п * Св. ап. Андрей Първозвани. (Андреевден)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐ
за месец ноември 2018
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От 28 до 30 септември в хотел „Хо-
ризонт” - Обзор се проведе ежегодното 
заседание на Комисията на Европей-
ския съюз на слепите за връзки с Ев-
ропейския съюз. От българска страна 
в него взеха участие Васил Долапчиев 
– председател на Съюза на слепите в 
България и член на комисията; Кеворк 
Кабзамалян – експерт „Международна 
дейност” в ССБ. Събитието се органи-
зира изцяло от ССБ и бе заплатено в 
по-голямата си част със средства, от-
пуснати по програма „Равноправие и 
гражданство” на Европейския съюз.

На заседанието на Комисията на ЕСС 
за връзки с Европейския съюз при-
състваха председателят на комиси-

ята Родолфо Катани от Италия, предсе-
дателят на Борда на Европейския съюз 
на слепите – Волфганг Ангерман (Герма-
ния), представители на централния офис 
на ЕСС в Париж – Роман Ферети (отговор-
ник по проектите) и Антоан Фоб (отговор-
ник по кампаниите), както и от Франция 
– Едуард Фереро, Германия – Бенедикт 
Ван Ден Бум, Швеция – Хокан Томсон, 
Дания – Джон Хейлбрун, Норвегия – Арнт 
Холте, Италия –   Патриция Дзена и Фран-
ческа Сбианчи, Полша – Ана Возняк-Ши-
манска, Холандия – Герет Йостен, Хър-
ватска – Войн Перич, Словения – Сафет 

Балтич, Словакия – Бранислав Мамойка, 
Чехия – Рудолф Волейник, Гърция – Ага-
ти Карра, Литва – Рамуне Балчикониене и 
Одра Йозенайте, Австрия – Маркус Волф, 
Румъния – Изабела Думитра, Турция – 
Тюрхан Ичли, Швейцария – Кристиан Ху-
гентоблер, Сърбия – Ненад Раденкович и 
от Македония – Жарко Селковски.

На срещата бяха разисквани различни 
теми, свързани с дейността на комисията 
и ролята й при решаването на проблемите 
на хората в неравностойно положение на 
ниво Европейски съюз.

Доклад за дейността на председателя 
на комисията изнесе г-н Родолфо Катани. 
В него той даде отчет за направените сре-
щи, консултации, участия в заседания на 
различни комисии, подкомисии и работни 
групи към Евросъюза, Европарламента, 
Еврокомисията, Европейския форум на 
инвалидите и други институции по въпро-
си, отнасящи се до хората със зрителни 
увреждания, както и подготвените изявле-
ния, декларации и други документи, които 
е трябвало да се изготвят, за да се реаги-
ра навреме по различни теми, обсъждани 
от институциите в Брюксел.

Бенедикт Ван Ден Бум представи ста-
новища на Европейския съюз на слепите 
и политически документи, а по-специално 
фактологичен документ, касаещ Европей-
ския акт за достъпност, подготвен от ЕСС 

ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА НА ЕСС
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и предложен за разглеждане по време на 
тристранните преговори, в който са да-
дени изискванията от страна на ЕСС за 
основни принципи, които трябва да залег-
нат в текстовете на този акт: 

- Достъпен градски транспорт.
- Достъпност до туристически услуги –  

Актът да позволява на един от основните 
икономически отрасли да се възползва от 
клиентската база на слепите и частично 
незрящите туристи, особено възрастните 
туристи.

- Достъпност до обществени поръчки 
– Актът да обединява исканията на пред-
приятията от всякакъв размер, както и на 
клиентите за подобряване на достъпност- 
та чрез трансформативни практики, каса-
ещи обществените поръчки.

- Достъпност до дигиталната инфра-
структура – Актът да улеснява европей-
ските предприятия да се възползват от го-
лямата цифрова клиентска база от 30 000 
000 слепи и частично незрящи европейци.

- Задължителни изисквания за застро-
ена среда - EСС недвусмислено изисква 
задължителни клаузи и ясни специфика-
ции за изградена среда, без които зако-
нът не може да постигне своята цел и по-
тенциала си.

- Достъпност до обществени спирки – 
Актът не може да пренебрегне изграде-
ната околна среда на спирките, иначе хо-
рата с увреждания ефективно ще бъдат 

изключени от използването на достъпен 
обществен транспорт.

- Достъпност до други сгради – Актът 
трябва да улеснява участието на 80 000 
000 европейци с увреждания в ежедневи-
ето, без да причинява непропорционални 
разходи на производителите.

- Да няма правила за паралелно из-
ползване - не може да се очаква един сляп 
пътник самостоятелно да идентифицира 
един достъпен банкомат или автомат за 
продажба на билети в пространство с раз-
мерите на 106 футболни игрища.

- Да няма удължаване на преходната 
фаза по прилагане на Акта – Актът не 
трябва да позволи на 30 000 000 слепи и 
частично незрящи европейски потребите-
ли на сервизни терминали да чакат още 
две десетилетия за пълна достъпност.

- Да не се изключват от Акта микро- 
предприятията – Актът не може да изклю-
чи 93% от единния пазар на Европа от не-
говия обхват, по-специално по отношение 
на достъпа до култура и информация за 
всички посетители.

Друг документ, който се коментира, бе 
„Позиция и анализ на ЕСС за Европей-
ския акт за достъпност”. Подготвен за 
тристранната среща, в резюме докумен-
тът съдържа следното: 

   - От 2015 година EСС работи по изгот-
вянето на Европейския закон за достъп-
ност. На 1 март 2018 в Брюксел започват 
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междуинституционални тристранни пре-
говори. Тази позиция формулира препо-
ръките на ЕСС към законодателите след 
публикуването на измененията, приети от 
Европейския парламент. 

Повечето хора имат достъпа до проду-
кти и услуги за даденост, но за 30 000 000 
слепи или частично незрящи европейци 
и още милиони с други увреждания или 
функционални ограничения този достъп е 
постоянна борба. Резервацията за почив-
ка онлайн, вземането на влак за работа 
или четенето на книга за училище често 
представляват непреодолими предизви-
кателства. Тази липса на достъпност из-
ключва свободното и независимо участие 
на тези хора в отворените и мобилни об-
щества на Европа.

Целта е чрез намаляване на бариери-
те пред Европейския пазар на достъпни 
стоки и услуги Актът да позволи широкото 
обществено участие на слепи и частично 
незрящи европейци. Чрез формулиране 
на европейски критерии за функционална 
достъпност директивата ще предоставя 
инструменти на публични и частни опера-
тори от целия континент за по-смисленото 
прилагане на законодателството за достъп-
ност. Това не може да бъде постигнато, ако 
Актът се свежда до неясен, тесен и неамби-
циозен документ по време на тристранните 
преговори, какъвто остава и в момента.

Третият документ, който се дискутира, 
бе отговорът на Европейския съюз на сле-

пите на публичната консултация на Евро-
пейската комисия за интеграция на трай-
но безработните на пазара на труда. През 
февруари 2016 Съветът на Европа прие 
препоръка относно интеграцията на трай-
но безработните лица на пазара на труда.

Целта на тази консултация е да се събе-
рат мнения относно предложените в пре-
поръката мерки и тяхното прилагане, както 
и да се хвърли светлина върху бъдещите 
възможни действия. В контекста й за трай-
но безработни лица се считат тези, които 
са били без работа за повече от една годи-
на (но продължават да търсят такава).

В този документ се съдържа пълният 
отговор на Европейския съюз на слепите 
в онлайн проучването, публикувано от Ев-
ропейската комисия.

Стратегията на ЕСС за провеждането на 
кампании бе представена от Антоан Фоб.

Докладчикът направи доста подробно 
изказване по темата, но накратко бе раз-
яснено, че се правят 3 вида кампании – на 
ниво Европейски съюз, на ниво Европейска 
комисия и на национално ниво, като ЕСС 
няма за цел да замени действията на свои-
те членове на национално равнище. Не-
говата допълнителна функция обаче е да 
действа на европейско ниво и по този на-
чин да стимулира и координира действията 
на национално равнище като неразделна 
част от всяка европейска стратегия. Реше-
нието да се участва в кампании по дадена 
цел се прави чрез смесица от предложения 
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от страните-членки и от офиса на ЕСС. Об-
щите събрания на ЕСС са основни момен-
ти при вземането на решение за кампании, 
но трябва да има гъвкавост между тях, за 
да се реагира своевременно.

Този доклад подробно ще бъде напе- 
чатан и предоставен на всяка организа-
ция на слепите при поискване.

За транспонирането и прилагането на 
евродирективата за достъпност до сай-
тове и мобилни приложения от организа-
циите в обществения сектор говори Ро-
долфо Катани. 

23 септември 2018 г. е крайният срок за 
държавите-членки да транспонират дирек-
тивата в националното законодателство и да 
уведомят комисията кои национални органи 
ще отговарят за нейното прилагане, наблю-
дението и докладването за изпълнението й. 
23 декември 2018 г. е краен срок за Евро-
пейската комисия да публикува актовете 
за изпълнение, свързани с директивата. 
23 декември 2018 г. е крайният срок, в кой-
то Комисията трябва да внесе хармонизи-
рания стандарт. Всички уебсайтове, създа-
дени след 23 септември 2018 г., трябва да 
бъдат достъпни, а от 23 юни 2021 трябва 
да са изцяло достъпни и всички мобилни 
приложения.

За процеса по ратификация на спо-
разумението от Маракеш докладчик бе 
Джон Хейлбрун.

До 11 октомври 2018 г. държавите-член-
ки на ЕС трябва да въведат директивата 
в своето законодателство. Към момента 
4 държави вече са го направили. Това 
са Дания, Словакия, Испания и Швеция, 
като се очаква голямата част от страни-
те-членки да спазят крайния срок.

На 1 октомври Европейският съюз офи-
циално ратифицира Маракешкото спора-
зумение, а Световната организация за 
интелектуална собственост ще го рати-
фицира по време на следващата си гене-
рална асамблея.

Информация за провеждащите се в 
момента кампании на ЕСС изнесе Ромен 
Ферети. Тя касаеше Европейския акт за 
достъпност, директивата за аудиовизу-
ални и медийни услуги и директивата за 
достъпността на асансьорите.

За Европейската стратегия за инвалид-
ността говори Родолфо Катани. В неговия 

доклад бяха засегнати резолюцията на Ев-
ропейския парламент от 30 ноември 2017 
г. относно изпълнението на Европейската 
стратегия за хората с увреждания (2017 - 
2027) и резолюцията на Европейския фо-
рум на инвалидите относно Европейската 
стратегия за инвалидността (2020 - 2030).

Този документ призовава европейските 
лидери да приемат Европейската страте-
гия за хората с увреждания (2020 – 2030), 
която обхваща всички разпоредби на Кон-
венцията за правата на човека, с бюджет, 
определен за нейното изпълнение, и ме-
ханизъм за мониторинг с добри ресурси.

Стратегията следва да се превърне в 
движеща сила на новата програма за пра-
вата на хората с увреждания (2020 - 2030 г.)  
и да включи 2021 г. като следваща Евро-
пейска година на правата на хората с ув-
реждания, за да се отпразнува 10-ата го-
дишнина от сключването на Конвенцията 
за правата на хората с увреждания от ЕС.

Отговорникът по проектите г-н Роман 
Ферети даде информация за извършено-
то в ЕСС по програмата на Европейския 
съюз на слепите „Равноправие и граждан-
ство” през 2018 година, както и представи 
програмата за периода 2018 - 2019 година.

До момента с част от средствата са 
проведени следните мероприятия:

-  Кампания по т. 7 „Деца с увреждания” 
от Конвенцията на ООН за правата на хо-
рата с увреждания. 

- Ежегодно заседание на Комисията на 
ЕСС за връзки с ЕС, проведено в Обзор – 
България.

- Семинар за най-добри практики за 
достъпност, проведен в Полша.

- Набиране на информация относно 
трудовата заетост в страните-членки и 
изготвяне на доклад по темата, по който 
още се работи.

- Равноправие за жените в ЕС.
- Семинар на тема „Младежите със 

зрителни увреждания и работата с тях”, 
проведен в Зреце, Словения. 

- Достъп до гласуване на избори, за 
което още се набира информация.

- Среща на експерти по въпросите на 
слабовиждащите.

- Реактивиране на младежката мрежа 
към ЕСС – провеждане на срещи и семи-
нари за обучение на лидери.
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- Равноправие между половете.
- Акустични системи за навигация за 

незрящи и слабовиждащи.
- Конвенция на ООН за правата на хо-

рата с увреждания.
- Едночасово радиопредаване в интер-

нет всеки месец по въпроси, касаещи хо-
рата със зрителни увреждания (вече ра-
боти).

Изнесена бе и обща информация за но-
вата Европейска програма „Права и цен-
ности 2021 -2027”, която е в подкрепа на 
равенството и правата, а също така и да 
засили и подкрепи ключовата роля на не-
правителствените организации и органи-
зациите на гражданското общество в на-
сърчаването, опазването и повишаването 
на осведомеността за общите ценности 
на ЕС, както и да допринася за ефектив-
ното упражняване на правата съгласно 
правото на Съюза.

„Европейските избори - 2019 и страте-
гията на ЕСС” бе темата, по която говори-
ха Родолфо Катани и Волфганг Ангерман. 

ЕСС трябва да се ангажира с партии и 
кандидати, на които се представят кон-
кретни, измерими, амбициозни, реалис-
тични и ограничени във времето искания, 
които да могат да се превърнат в конкрет-
ни действия през следващите 5 години.

ЕСС и съответните национални члено-
ве ще се свържат съвместно с водещите 
кандидати на всяка група, един от които 
ще е и бъдещият председател на Комиси-

ята, който ще се очаква да бъде одобрен 
за председател от Парламента, но този на-
чин на действие може да е необходим само 
като подход при правене на изявления. 
ЕФИ е изготвил манифест относно Евро-
пейските избори - 2019, който може да се 
предостави при поискване.

Родолфо Катани говори за оценката и 
определянето на уврежданията спрямо 
социалната закрила и обезщетенията за 
инвалидност.

Следващото заседание на комисията 
ще се проведе в Румъния, но ако цените и 
хотелите не го позволят, то ще се състои в 
Италия. Генералната асамблея на ЕСС ще 
се проведе през следващата година в Рим.

Изнесена бе и кратка информация, 
свързана с новости по изготвянето на ди-
рективата за „тихите коли”, предоставена 
от Маркус Волф.

Тези електромобили представляват 
реална опасност на пътя и поставят в 
особен риск живота и здравето на сле-
пите хора. Поради това необходимостта 
от изготвянето и стриктното прилагане 
на подобен документ е от жизнено зна-
чение за тази немалка група европейски 
граждани.

В края на заседанието, а и след закри-
ването му чуждестранните ни гости изра-
зиха благодарността си за полаганите за 
тях грижи от страна на организаторите, 
персонала на хотела и доброволците.

Кеворк Кабзамалян
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Благодарствено писмо
До
г-н Васил Долапчиев - 
председател на 
Съюза на слепите в България

 
Уважаеми господин председател,

Лично от мое и от името на всички членове на Комисията за връзки с ЕС към Ев-
ропейския съюз на слепите, участващи в неотдавнашното й заседание в град Обзор, 
искам да изразя пред Вас и ръководството на Съюза на слепите в България нашата 
най-гореща и искрена благодарност за домакинството на срещата във Вашия красив 
ваканционен център.

Бих искал по-специално да посоча функционалността на съоръжението, перфектна-
та организация на всички услуги, топлото гостоприемство на местния персонал и готов-
ността му да отговори положително на индивидуалните искания на участниците. 

Бих искал също така да подчертая ефективната и неуморна подкрепа на г-н Кеворк 
Кабзамалян, който работи ефективно съвместно с офицера по проектите към Eвропей-
ския съюз на слепите и секретарката в офиса ми в Рим.

Благодарение на тези оптимални логистични и работни условия срещата на Комиси-
ята бе напълно успешна и ще бъде запомнена като една от най-добрите в историята на 
нашата комисия.

 
Сърдечни поздрави,
Родолфо Катани - 
председател на 
Комисията за връзки с ЕС към Eвропейския съюз 
на слепите
 
Служба за международни отношения 
Италиански съюз на слепите и хората с частично 
увредено зрение
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По време на провеждането на годиш-
ната среща на комисията на ЕСС за 
връзки с Европейския съюз направих 
няколко блиц интервюта с част от чле-
новете й, за да разбера какви са дости-
женията при прилагането на стратегия-
та за правата на хората с увреждания в 
техните страни.

Единият от събеседниците ми бе 
Кристиан Хугентоблер от Швейца-
рия, който е вицепрезидент на една 

от организациите на слепите.
В Швейцария незрящите хора са обе-

динени от един общ съюз – така наречен 
„umbrella“ (чадър), с няколко подчинени 
организации.

Кристиан Хугентоблер е ръководил ос-
новния Съюз на слепите преди 10 години.

Тъй като исках мненията на събесед-
ниците си затова доколко Европейският 
съюз се вслушва и възприема предложе-
нията на ЕСС, г-н Хугентоблер заяви, че 
Европейският съюз на слепите има сери-
озни позиции в ЕС относно отстояването 
на правата на слепите и слабовиждащите 
хора. Комисията е много активна в този 
смисъл и всеки от членовете й има кон-
такти с депутати от Европейския парла-
мент, което засилва функциите на ЕСС.

Подобно на българския Национален съ-
вет на организациите на хора с уврежда-
ния, в Швейцария съществува специална 
комисия за връзки с правителството, от-
стояваща интересите на хората с всякакви 
увреждания. Там има закони за тях, а също 
и бюро за равни права за хората в нерав-
ностойно положение, което полага големи 
усилия за подобряването на техния живот.

На повечето от ЖП гарите швейцарци-
те предоставят асистенти.

Също както у нас проблемът с трудова-
та реализация на хората лишени от зре-

ние е много сериозен. Тези, които успяват 
да се реализират, работят основно като 
масажисти, юристи, офис служители, ра-
ботещи на компютър, и музиканти. Според 
Кристиан Хугентоблер колкото по-образо-
ван е незрящият и колкото по-висока ква-
лификация притежава, толкова по-лесно 
за него е да намери работа.

В тази връзка достъпността на учебни-
те заведения е в процес на подобряване, 
тъй като и там все по-масово се налага 
интегрираното обучение.

Кристиан Хугентоблер не можа да назо-
ве точния брой на специализираните учи-
лища за слепи, но в Швейцария те са пове-
че от едно. Правителството там финанси-
ра специфичните потребности на хората, 
за да бъдат компенсирани техните дефи-
цити в ежедневието и на работното място.

Безплатни за незрящите са белите 
бастуни, скенерът и софтуерът за достъп 
до книги, което фактически е нагледният 
пример за компенсаторните плащания. 
Техниката, която се ползва от всички (на-
пример персонален компютър), незрящи-
ят си избира и заплаща сам, а държавата 
покрива специфичните му нужди от дос-
тъп до информация, самостоятелно прид-
вижване и тъй насетне.

Ето защо, притежавайки нужното за да-
дена позиция образование и квалифика-

КАК ЖИВЕЯТ НЕЗРЯЩИТЕ 
ЗАД ГРАНИЦА
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ция, незрящият няма проблеми с оборуд-
ването на работното си място, тъй като 
работодателят комуникира с държавата и 
не заплаща нищо.

Безработните хора с увреждания в 
Швейцария получават ежемесечни дър-
жавни социални плащания, докато рабо-
тещите имат допълнителни финанси към 
заплатата си в зависимост от степента на 
увреждането и индивидуалните потреб-
ности за компенсиране.

Доходите на един безработен човек с 
увреждане възлизат на 25 000 евро го-
дишно, което прави малко повече от 2000 
евро на месец. За швейцарския стан-
дарт това не е чак толкова голяма сума, 
тъй като с тези средства хората покриват 
практически всичките си ежедневни раз-
ходи като наем или данък за жилище, ле-
карства, храна, обществен транспорт, ме-
дицинско обслужване и други.

Другият ми събеседник бе Войн Перич 
от Хърватия. Той сподели, че положение-
то на слепите в страната му не е особе-
но добро. Финансовите компенсации са 
най-ниските в региона и в ЕС – едва 60 
евро на месец, докато например в други 
държави от бивша Югославия като Бос-
на и Херцеговина те са около 200 евро, 
а в Сърбия – 260. Въпросът с трудовата 
заетост също не е решен. Едва единици 
сред незрящите хора успяват да намерят 
работа и тези случаи са спорадични. Това 
са основно масажисти, телефонисти в 
кол центрове, музиканти и юристи. Сами-
ят г-н Перич е професионален актьор.

Любопитен факт е, че в Хърватска и 
по-точно в Загреб съществува най-стари-
ят театър за слепи актьори в света. Съ-
беседникът ми сподели, че през една от 
годините тяхната трупа е играла на сце-
ната дори българска пиеса. За незрящи-
те актьори това е реална професия и те 
получават заплата. Самият Войн Перич е 
член на професионалната актьорска гил-
дия в Хърватска и миналата година дори 
се е снимал за пръв път в главната роля 
на игрален филм.

Театърът се издържа финансово от об-
щината в Загреб и от Министерството на 
културата.

Работещите хора с увреждания в Хър-
ватия не получават социални добавки, но 
имат пенсия по инвалидност, наред с тру-
довото си възнаграждение.

В Загреб има Център за интеграция 
и рехабилитация на слепи, а незрящите 
деца са на интегрирано обучение, разчи-
тайки на ресурсни учители и специалисти 
по брайлово обучение и ориентиране и 
мобилност. Лошото там обаче е, че изуча-
ването на брайловото писмо е много сла-
бо застъпено, особено сред децата, които 
не желаят да бъдат обучавани на брайло-
вата азбука. В Хърватска новите инфор-
мационни технологии изместват брайла 
доста прогресивно.

Относно ефективността на Комисията 
за връзки с Евросъюза Войн Перич е на 
мнение, че тя има голяма роля за решава-
нето на много от проблемите на незрящите 
хора и че се наблюдават много положител-
ни неща, които са напълно осезаеми. Като 
пример той посочи договора от Маракеш, 
който е огромна крачка напред в достъ-
па на незрящите хора до книги - „В наша-
та страна този проблем не съществува в 
такава степен, както в повечето страни от 
ЕС, тъй като тук той е уреден по възможно 
най-благоприятния за нас начин”. Като се-
риозни достижения Войн Перич спомена 
също директивата за достъпността и об-
съжданията за електромобилите.

Огромният проблем в Хърватия е, че 
тяхната организация на слепите няма 
достатъчно време за преговори и лоби-
ране пред правителството, а набляга 
повече на социалните услуги. Например 
зрящите асистенти се предоставят от 
Съюза на слепите, вместо от държавата 
и общините. Държавата там заплаща за 
mp3 плейъри, брайлов дисплей, но само 
за ученици и студенти, бял бастун и так-
тилен часовник.

Войн Перич е президент на Хърватския 
съюз на слепите.

А ето какво ми разказа Сафет Балтич 
– председател на една от деветте реги-
онални организации на слепите в град 
Копер, Словения.

Това е много малка страна, където на 
незрящите хора също е трудно да наме-
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рят работа. Държавата обаче им отпуска 
средства за мобилен телефон – веднъж 
на 4 години, за скрийн рийдър – веднъж 
на 7 години, говорещи везни (кухненски 
или за телесно тегло) – веднъж на 5 го-
дини, ежегодно – бял бастун, който се 
предоставя от Министерството на здраве-
опазването. Оттам също така се предос-
тавят куче-водач и mp3 плейъри, тъй като 
са признати за медицински пособия.

В Словения специализираното учили-
ще за слепи е едно и се намира в столи-
цата Любляна, а регистрираните члено-
ве на техния съюз са 3600. Хората със 
зрителни проблеми, които не членуват в 
организацията, са около 20 000. От две 
години в Любляна работи Център за реха-
билитация на слепи, който е също и очна 
клиника. Вероятно двете учреждения са 
свързани логистично...

Огромен е проблемът с безработицата 
сред незрящите и в Словения, впрочем 
както може би и навсякъде. Дори на спо-
собни слепи хора - компютърно грамотни 
и с достатъчна професионална квалифи-
кация, бива отказвано наемането на ра-
бота. Преди години в Словения е имало 
незрящи масажисти, но понастоящем 
дори тази толкова популярна професия 
вече не се практикува от тях.

В Словения няма училище за куче-
та-водачи, но има четирима треньори, 
които се занимават с тяхното обучение. 
Ако например един незрящ има нужда от 
такова куче, той отправя молба до здрав-
ното министерство и ако бъде одобрен 
- му се предоставя треньор за индивиду-
ално обучение по определени маршрути 
в неговия регион. Основно това са кучета 
от породата лабрадор, докато преди годи-
ни са преобладавали немските овчарки.

Въпреки незавидното положение на 
незрящите словенци по отношение на 
трудовата заетост, в сравнение с Бълга-
рия техните придобивки са повече, защо-
то те получават от държавата основните, 
необходими за ежедневието им помощни 
средства напълно безплатно.

Като отговорник по кампаниите, про-
веждани от ЕСС, Антоан Фоб е заел тази 
длъжност през месец май и това е съв-

сем нова позиция. Идеята е да бъдат ко-
ординирани различните информационни 
кампании и да се дава повече гласност на 
ЕСС на ниво Европейски съюз. Работата 
му е да събира мнения и решения на ко-
мисията, които да предоставя за разглеж-
дане от Европейската комисия. Инфор-
мационните кампании се провеждат както 
на общоевропейско, така и на национал-
но ниво и Антоан Фоб информира комиси-
ята за извършеното или извършващото се 
на всички тези нива.

Комисията представлява интересите 
на всички слепи и слабовиждащи в Евро-
па като общност, но също и поставя ин-
дивидуални проблеми на частни лица, в 
случай че такива възникнат. „Много важно 
е доколко си ефективен в разрешаването 
на общите и индивидуалните проблеми“ – 
сподели Антоан Фоб.

Също по негови думи ЕСС е признат за 
пълноправен член на Европейската коми-
сия, неин пълноправен партньор, чийто 
глас винаги се чува и чието мнение вина-
ги се взема под внимание. Много важно е 
проблемите на незрящите и слабовижда-
щите хора да бъдат популяризирани сред 
обществото, за да се стигне до тяхното 
осъзнаване, а именно това е също една 
от задачите на различните кампании. За-
това е от огромно значение Европейският 
съюз на слепите да има свое представи-
телство в Брюксел, за да бъде чут гласът 
на тази категория европейски граждани. 
Напоследък на проблемите на незрящите 
хора се обръща все повече внимание от 
страна на европейските институции.

„Ние тръгнахме от много далеч, но по-
стигаме все по-голям напредък и мисля, 
че се движим в правилната посока“ – каза 
в заключение Антоан Фоб.

Изводите, които се налагат, са, че съ-
ществуването на Комисията на ЕСС за 
връзки с ЕС е от съществено значение за 
разрешаването на множеството пробле-
ми, пред които са изправени незрящите и 
слабовиждащите европейци, а задачата 
на националните организации на слепи е 
да се борят за техните права и интереси в 
своите държави.

Марина Петкова
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ВЪВЕДЕНИЕ
В доклада си от 10.05 2017 г. до пред-

седателя на ССБ г-н В. Долапчиев, пред-
ставен от председателя на Българската 
асоциация за обучение на зрително за-
труднените проф. дпн В. Радулов, бе на-
правено мотивирано предложение за съз-
даване на технологичен съвет при ССБ. 
На 12.07.2018 г. се проведе първото учре-
дително заседание на съвета. Извърше-
ният преди няколко десетилетия в свето-
вен мащаб преход от научно-техническа 
към информационна революция предиз-
вика небивал досега мощен тласък на но-
вите информационни и комуникационни 
технологии, което до голяма степен про-
мени методите и средствата в компенса-
торния процес в обучението и рехабили-
тацията на зрително затруднените хора. 
Днес новите технологии са в основата на 
електронните средства и апарати на уни-
версалния и специализирания дизайн, 
което променя равнището на самостоя-
телност, независимост и пълноценно рав-
ноправно участие в живота на общество-
то. В специални резолюции Генералната 
асамблея на Световния съюз на слепите 
и Световната конференция по образова-
ние на зрително затруднените, състояли 
се през август 2016 г. в Орландо (САЩ), 
подчертават, че новите информационни и 
комуникационни технологии имат реша-
ваща роля в цялостния процес на образо-
вателното и социалното включване. 

Днес хиляди незрящи хора в България 
имат достъп до компютърните техноло-
гии, използват екранен четец на български 
език, общуват много по-широко и свободно 
с визуалния свят, обучават се заедно с виж-
дащите и завоюват нови, непознати досе-
га професии, което разширява техният ин-
формационен кръгозор. Краткият преглед 
на безспорните постижения у нас показва, 

че движението напред в тази област не е 
достатъчно бързо и ефективно. Похвално 
е, че през последните години отбелязахме 
успехи в областта на електронното брай-
лово книгопечатане чрез вноса на няколко 
електронни брайлови печатници и някои 
електронни апарати. Бяха разработени 
от местни фирми определени средства за 
бита и обучението по мобилност, но ши-
рокият достъп до информация остава все 
още мечта. През 2002 г. Българската асо-
циация за обучение на зрително затрудне-
ни деца чрез фирмата „Манро“ разработи 
синтезатор на българска реч под уиндоус, 
но въпреки добрия му прием, той остана 
недовършен докрай. Следващата важна 
крачка бе появата през 2005 г. на синтеза-
тора „Гергана“, разработен от Българската 
асоциация за компютърна лингвистика. 
Той се използва успешно до днес, но факт- 
ът, че същият не е собственост на ССБ, 
не позволява да бъде предоставен за про-
изводство на българска версия на разно-
образието от електронни средства, пред-
ложени от чуждестранни фирми. Без да се 
пренебрегват някои дребни модификации, 
предназначени за мобилните телефони, 
от 2005 г. до днес не е направено нищо съ-
ществено. 

ВИЖДАНИЯ ВЪРХУ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ
НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЪВЕТ ПРИ ССБ

проф. дпн Владимир Радулов
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СПЕЦИФИЧНИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
В технологично отношение ние сме из-

правени пред следните проблеми, които 
чакат незабавно решение:

· Трудности при разчитане на файлове 
извън уърд, при коригиране на текстове и 
използване на електронен преводач.

· Все още недостатъчно ефективен 
достъп до таблета и устройствата за елек-
тронна книга. 

· Невъзможен или труден достъп до му-
лтисензорни електронни апарати с брай-
лова и слухова информация. 

· Електронните апарати за брайлово 
ограмотяване чрез безкнижен брайл са 
недостъпни на български език.

· Липсват българска версия на множе-
ство устройства и апарати за обработка, 
съхраняване и прослушване на говореща 
книга, както и прибори за бита. 

· Невъзможно е транскрибирането на 
обикновен нотен текст в брайлов ното-
пис, което възпрепятства обучението по 
музика и дейността на професионалните 
музиканти.

· У нас липсва достъп до електронни 
средства и апарати за общуване на сля-
по-глухи и зрително затруднени с множе-
ство увреждания.  

За решаване на технологичните про-
блеми към авторитетните организации 
на слепи в чужбина функционират специ-
ални звена, наричани по различен начин: 
технологичен отдел, отдел за оценяване 
на специалните технологии, технологи-
чен съвет, технологичен борд и други. 
Предвид на все още скромните ресурси 
на държавата и по-конкретно на ССБ и 
недостатъчното финансиране у нас в 
тази област, най-подходящо е създава-
нето на Технологичен съвет към най-ав-
торитетната организация на незрящи в 
България – ССБ. Този помощен консул-
тативен орган не би могъл да се занима-
ва с разработката, но може да се ангажи-
ра с предлагане на оптимални решения 
за развитие на практическия достъп до 
съвременните технологии за хората с ув-
редено зрение у нас. 

Трябва да си даваме сметка, че този 
помощен консултативен орган не би мо-
гъл изцяло да се ангажира с разработка-

та на високи технологии, но той ще бъде 
в състояние да предлага оптимални ре-
шения за практическия достъп на незря-
щите в България до съвременните тех-
нологии. Това не означава, че дейността 
на съвета ще бъде насочена главно към 
така наречените ниски технологии. Тех-
нологичният съвет си поставя следната 
основна цел: „Въз основа на задълбочен 
анализ върху обновяващите се съвре-
менни технологии да предлага конкрет-
ни решения за достъп до информация и 
ефективна комуникация, свързани с обу-
чението, рехабилитацията, професио-
налната кариера, свободното време и 
пълноценното социално включване във 
всички сфери на живота у нас“.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Технологичният съвет има следните 

основни задачи:
· Непрекъснато да следи появата на 

специални средства, апарати и софтуер-
ни продукти и системи, предназначени за 
използване от зрително затруднени лица, 
като създаде и поддържа своя информа-
ционна банка.

· Да установява и поддържа трайни 
контакти със световноизвестни фирми и 
организации за производство на специал-
ни високотехнологични продукти.

· Съвместно с всички заинтересовани 
български организации за слепи, които 
представляват или са дистрибутори на 
чуждестранни специализирани фирми, 
технологичният съвет разработва общи 
политики за използване на постиженията 
на информационната революция в Бълга-
рия.   

· Предлага конкретни оптимални ре-
шения за внос на специални средства, 
прибори, апарати и електронни системи с 
мултисензорно функциониране, съобра-
зени с нашите национални лингвистични 
особености.

· Съдейства за развитието на онлайн 
обучението и разработката на електрон-
ни учебници.  

· Проучва българското производство на 
продукти на универсалния дизайн, като 
предлага възможности за тяхното адапти-
ране към специфичните нужди на лица с 
нарушено зрение.
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· Стимулира възможностите за произ-
водство и разпространение на български 
продукти в областта на специалните тех-
нологии за лица с нарушено зрение.

· Проучва възможностите за практиче-
ско разширяване на нови професионални 
възможности за хора с увредено зрение 
чрез новите технологии.

· Насърчава разработката и адаптиране-
то на елементарни средства за самостоя-
телен и независим живот в обучението, ре-
хабилитацията и свободното време чрез 
използването на „ниски технологии“ като 
измервателни инструменти, бастуни, при-
бори за бита и разнообразни игри.   

· Предлага на регионалните съюзни ор-
ганизации конкретни форми за силно мо-
тивиране на незрящите хора за използва-
не на продукти в областта на съвремен-
ните технологии в бита, всекидневието, 
културния живот и свободното време.

 Смятам за изключително важно да на-
правя следното пояснение. Технологични-
ят съвет не е някаква бюрократична адми-
нистративна шапка с командни функции, 
която да определя какво да се прави и 
какво да не се прави, а координиращ кон-
султативен орган от специалисти за ком-
петентно глобално решаване на пробле-
ми, свързани с достъпа и използването на 
съвременните технологии. Ние по никакъв 
начин няма пряко да се намесваме в ра-
ботата на съществуващите у нас структури 
за внос и дистрибуция на помощни сред-
ства, но искаме да обсъждаме и да рабо-
тим заедно, защото както казва Хелън Ке-
лър: „Заедно можем повече“.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
  Дейността на технологичния съвет ще 

се разпростира върху следните дейности:
· компютърни технологии,
· комуникация,

· достъп до информация,
· околна среда и мобилност,
· професионална кариера,
· средства за бита и свободното време.

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ 
НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
ПРЕД НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА 
В БЪЛГАРИЯ 
1. Създаване на информационна бан-

ка. Безспорно главна отговорност за това 
носят председателят, зам.-председателят 
и секретарят на технологичния съвет. За 
тази цел в продължение на дълго време 
подготвих и представих на новоизбрания 
председател една папка, която съдържа 
първоначална документация за създава-
не на информационна банка.       

Разбира се, това е едно скромно нача-
ло, което следва да се обновява непре-
къснато. Към информационната банка в 
бъдеще може да се създаде специализи-
ран домейн за специалисти, рехабилита-
ционни инструктори, училищни учители 
и всички, които пряко се интересуват от 
новите специални технологии. 

2. Установяване на контакти с автори-
тетни международни и национални орга-
низации, които имат пряко отношение към 
информационните и комуникационните 
технологии за незрящи. Много трудно е да 
си представим света без съвременната ци-
фровизация. Тя има пряко влияние върху: 
образование, трудова заетост, банкиране, 
социални проблеми, новини, здраве, стоки 
и услуги. Въпросът за съвременните тех-
нологии е поставен от американските сле-
пи през 1990 г. – 6 месеца преди появата на 
интернет. Тогава целта е била осъвреме-
няване на специалното законодателство, 
което да открие реален достъп и недопус-
кане на дискриминация. В началото на 70-
те години на миналия век синтетичната реч 
не е възникнала специално за слепите, но 
те са първите, които я оценяват и предла-
гат нейното усъвършенстване. Концепция-
та за медицинския скенер принадлежи на 
един късно ослепял инженер.

Една от най-младите и авторитетни 
специализирани организации е Междуна-
родната асоциация за достъп на профе-
сионалисти, с която трябва да установим 
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бърз контакт. Тази единствена по рода си 
доброволна, нестопанска структура от-
кликва на глобалната цел на ООН за при-
общаващи информационни и комуника-
ционни технологии за хора с увреждания, 
за да се насърчи достъпността в световен 
мащаб по отношение на продуктите, съ-
държанието и услугите. 

Организацията предоставя специали-
зирани инструменти, мрежи и ресурси и 
беше домакин на няколко специализирани 
събития през изтеклата година. Общува-
нето с нея дава възможност да се поста-
вят въпроси и коментари и да се споделя 
безплатна информация. В бъдеще тя ще 
предлага възможности за получаване на 
документи за сертифициране в областта 
на специализираните технологии. Пред-
лагат се ресурси за подготовка на изпи-
тите. В момента в асоциацията членуват 
38 страни, 67 организации и над 1200 ин-
дивидуални членове. Създават се секции 
за географско разпространение на инфор-
мацията. В момента функционира сканди-
навска секция и секция във Великобрита-
ния, създадени през юни и юли 2017.       

Важна задача е да установим контакти с 
производители, оценители и разпростра-
нители на специални технологии в САЩ, 
Англия, Франция, скандинавските стра-
ни, Германия, Русия и други напреднали 
страни. Специално внимание заслужава 
Международният брайлов технологичен 
център при Националната федерация на 
слепите в САЩ.       

3. Друга опция е да проучим възмож-
ностите за разработка на проекти в дис-
кутираната област в рамките на Европей-
ския съюз. В това отношение има много 
пропуснати и неизползвани възможности. 

4. Следващ проблем е разработката 
на електронни учебници, което е крайно 
необходимо върху фона на развиващото 
се приобщаващо образование. МОН дава 
картбланш в тази област, но специалните 
електронни учебници не могат да бъдат 
копие на учебниците за виждащи. В кни-
гата на Радулов „Брайлово ограмотяване 
и мултиграмотност“ (2009) е представена 
само рамката на процеса на разработка-
та. Сега идва ред на специалистите. 

5. Нов синтезатор на българска реч. 
Този въпрос през последните години при-

доби особена актуалност, защото старият 
синтезатор „Гергана“ вече не отговаря на 
новите потребности. За съжаление разго-
ворите на председателя на ССБ и наши 
специалисти с авторите на тази програма 
не доведоха до никакви резултати. На-
шите надежди се подкрепят от два нови 
факта. През октомври 2017 като предсе-
дател на Българската асоциация за обу-
чение на зрително затруднени деца пред-
ставих на министъра на образованието 
г-н Вълчев доклад с предложения за по-
добряване на обучението на зрително за-
труднените деца. Едно от тях е покупката 
на софтуер за транскрипция на обикно-
вен в брайлов нотен текст, което ще под-
помогне обучението по музика и работата 
на професионалните музиканти. Получих 
потвърждение, че това ще се случи.  

Особено важно предложение е МОН 
да финансира разработката на нов син-
тезатор на българска реч. Служители на 
министерството ми обясниха, че се търси 
начин за включване на разработката във 
финансирането от Европейския съюз на 
образователни проекти за България. 

Ключова възможност е новопоявилата 
се програма на „Майкрософт” - „Иван“, в 
демо версия, на която много разчитаме 
за достъп до всички специални апарати 
и устройства в световната практика. Нуж-
но е незабавно установяване на контакт 
с представители на „Майкрософт Бълга-
рия“, за да се дискутират техните изисква-
ния и нашите потребности.

6. Да се направят анализ и оценка на 
някои продукти, произвеждани или пред-
ставени в България, за да се установи 
необходимостта от тяхното използване. 
Например българо-австрийският таблет 
за незрящи беше широко рекламиран, но 
в същото време не бе поканен нито един 
незрящ специалист за неговата оценка. 
Никой от нас нито го е пипал, нито го е 
изпробвал или помирисал. Трябва да се 
оценят появяващите се телефонни при-
ложения, както и някои продукти на ниски-
те технологии. В крайна сметка техноло-
гичният съвет следва да представя свой 
годишен доклад пред управителния съвет 
на ССБ за дейността си. Неговата обек-
тивност ще може да разкрие смисъла от 
съществуването на тази нова структура.
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На 27 юли 2018 г. беше проведен кон-
курс за назначаване на ръководител 
на Център за социална рехабилитация 
и интеграция „Светлина“ - София. 

В този случай няма никаква интрига 
нито нещо необичайно, напротив 
- става дума за стандартна житей-

ска ситуация. Доскорошният директор на 
центъра г-н Йордан Младенов спокойно и 
само по собствена воля пожела да напусне 
поста, за да премине в почетните редове 
на пенсионерите по възраст. Г-н Младенов 
беше всъщност първият директор на реха-
билитационния център и направи много за 
неговото организиране и добро функцио-
ниране. Прави му чест, че за разлика от 
много други ръководители в България той 
нито за миг не се преживяваше като „неза-

меним“, нито за миг не си помечта да ос-
тане на поста до последния си дъх. Да му 
пожелаем здраве и спокойно дълголетие!

 Но да се върнем на конкурса. За ова-
кантяващото се място кандидатстваха 
и се явиха петима човека. Със заповед 
на председателя на Съюза на слепите 
в България за провеждане на конкурса 
беше назначена комисия в състав: пред-
седател Стефан Данчев – директор на 
рехабилитационния център за слепи в 
Пловдив, и членове Пепа Димова - ръко-
водител на рехабилитационния център в 
Сливен, Стефка Пенчева - ръководител 
на центъра в Габрово и Петър Стайков - 
управител на Бюро по труда за лица със 
зрителни увреждания в София.

Заедно с другите документи участни-
ците в конкурса трябваше да представят 

След конкурса
Димитрина Михайлова
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писмена концепция за своите виждания 
за бъдещата работа на рехабилитацион-
ния център. А вече самият конкурс включ-
ваше два модула – решаване на тест и 
събеседване с комисията. Именно тази 
част от конкурса се проведе на 27 юли. 
Оценката на кандидатите беше форми-
рана по прецизно изготвена точкова сис-
тема, по която се оценяват отговорите на 
всеки въпрос от писмения тест, след това 
се дава оценка и на концепцията и пред-
ставянето на кандидатите на събеседва-
нето с комисията и всичко това, сумира-
но, дава крайната оценка. 

След преминаването на цялата проце-
дура на първо място беше класиран Не-
дялко Димов и вече на база резултатите 
от конкурса със заповед на председателя 
на ССБ той беше назначен за директор на 
ЦСРИ „Светлина“.

Недялко Димов не е нов човек за Цен-
търа. Нещо повече - той е добре познат 
на онези незрящи в София, които си имат 
работа, респективно проблеми с компю-
тър или с мобилен телефон и са се обръ-
щали за съдействие към преподавателя 
по компютърни технологии в рехабилита-
ционния център - Недялко Димов.  

Той е роден в Стара Загора през 1974 
година. Средното си образование полу-
чава в училището за деца с нарушено 
зрение в София. Недялко отлага с ня-
колко години продължаването на своето 
обучение, като през това време работи 
в „Успех“ - Стара Загора, а по-късно в 
предприятие за фотоленти в Самоков. 
След закриването на това предприятие 
решава да смени  работническата карие-
ра с продължаване на образованието си. 
Кандидатства в Софийския университет 
и в УНСС. Приемат го и в двете учебни 
заведения, но той предпочита УНСС, спе-
циалност „Икономика на социално-кул-
турната сфера”. По онова време Съюзът 
на слепите организираше едномесечни 
летни студентски стажове. Недялко Ди-
мов се включва в един от тях и с добра-
та си работа е направил впечатление на 
специалиста по човешки ресурси в ЦУ на 
ССБ г-жа Бешкова, която за съжаление 
вече не е между нас. Впечатлена от него-
вия интерес към компютрите и отличното 
му справяне с трудовите задължения, тя 

му съдейства да започне работа в звуко-
записното студио на Съюза по програма 
от Бюрото по труда. След изтичането на 
програмата той е назначен на същата 
длъжност в студиото, но вече с безсрочен 
трудов договор.

 През 2011 г. в София се разкрива Цен-
търът за рехабилитация и социална инте-
грация и Недялко кандидатства за препо-
давател по информационни технологии. 
След интервюто е одобрен и оттогава до 
настоящото назначение работи като пре-
подавател в Центъра. 

Питам г-н Димов за това как според 
него е протекъл конкурсът...

- Явихме се пет човека. Конкурсът 
беше подготвен много сериозно и от 
кандидатите се изискваше да покажат и 
знания, и способности. Понеже четири-
ма от кандидатите бяхме от състава на 
Центъра, имахме възможност да си об-
щуваме и помежду си се шегувахме, че 
се провежда конкурс не за ръководител 
на ЦСРИ, а за президент. Конкурсът пре-
мина в два кръга. Първият беше писмен 
тест, включващ отговори на 10 отворени 
въпроса, а вторият кръг - събеседване с 
кандидатите, на което се задаваха въ-
проси, отнасящи се към предложената 
от кандидата концепция, но и въпроси, 
целящи да се покаже до каква степен 
познаваме нормативната база, по която 
се управлява Центърът, а имаше и чисто 
практически казуси.

След като комисията сумира набрани-
те от кандидатите точки, за моя радост се 
оказа, че аз съм постигнал най-добър ре-
зултат. 

- Вие сте в своя колектив, тъй да се 
каже, в свои води. Така по-лесно ли е?

- Ние работим заедно вече 8 години, 
познаваме се, работим добре, разбира-
ме се. Надявам се, че и занапред така ще 
продължим. Когато г-н Младенов ни на-
значаваше, всъщност започвахме заедно 
от нищото. Общината ни беше дала само 
два компютъра, които после си взе обрат- 
но. Регионалната организация ни дари 
един компютър, но той служеше само за 
административната работа. Центърът 
беше новооткрит и дейността му беше не-
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популярна. Постепенно се разгласи какви 
специалисти има, с какво се занимаваме 
и така започнаха да идват клиенти. Сега 
вече те са 150.

  - Като начало какво предстои?
  - Разбира се, ще продължим с утвър-

дилите се вече обучения по всекидневни 
умения, обучение за четене и писане на 
брайлов шрифт, компютърна грамотност, 
ориентиране и мобилност, психологиче-
ско консултиране. В програмата на Цен-
търа е заложено обучение по зрителна 
рехабилитация. Ще продължим и с орга-
низирането на курсове по английски език, 
които в момента се провеждат в два мо-
дула - за начинаещи и за напреднали.   

Все в този положителен контекст тряб-
ва да се разглежда и организирането на 
изнесени навън обучения, които доприна-
сят за преодоляването на характерната 
за голяма част от незрящите понижена 
мобилност.

- А какво ново ще започнете?
- Новото, с което ще започнем, е арт 

терапията. Виждам, че хората имат по-
требност от упражняване на ръчен труд, 
а и е подходяща за зимния период. Ще се 
правят сувенири и други подходящи пред-
мети, с които ще опитаме да участваме в 
коледни базари, а защо не и в благотво-
рителни акции. Разбира се, има и други 
идеи, но аз съм на новата длъжност само 
от две седмици и все още съм твърде 

предпазлив при споделянето на каквито и 
да било планове. 

- Какво липсва на Центъра за подо-
бряване на неговата работа?

- Отдавна искаме да имаме машина 
за отпечатване на релефни карти за же-
лаещите да имат в чантата си маршрута 
от точка А до точка Б и за по-добрата им 
представа. 

Поради нарасналия брой на клиентите 
изпитваме недостиг на помещения, въ-
преки предвидените вътрешни графици и 
използването на всяко празно място.

Попитах клиенти, които са се обучава-
ли при Недялко, дали според тях изборът 
на новия директор е подходящ. Отгово-
рите бяха - „Той е винаги отзивчив, много 
търпелив и внимателен“.

И да не пропусна само още един ак-
туален щрих от трудовата биография на 
г-н Димов. На своето заседание от месец 
май тази година Управителният съвет на 
ССБ го избра за председател на новосъз-
дадения към УС на ССБ технологичен съ-
вет. Така че в този случай би могло да се 
каже, че както някои други работи, така и 
отговорностите не идват сами.

И накрая да пожелаем успех на Недял-
ко Димов, да му пожелаем, докато усвоя-
ва професионалните умения, необходими 
за добрата работа на един ръководител, 
все пак да успее да запази и всичките 
свои положителни човешки качества.
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На 8 октомври в Народно читалище 
„Развитие 1869” – Дряново дамите от 
„Росна китка” посрещнаха гости, парт-
ньорски състави и публика с хляб и сол. 
На фона на мултимедията, представяща 
впечатляващи моменти от изявите на гру-
пата, водещата на събитието г-жа Елена 
Назърова презентира 20-годишния твор-
чески път на уникалния състав.

Дамска вокална група „Росна китка” е 
създадена през 1998 година. Формацията 
изпълнява автентичен и обработен фолк-
лор, народни, стари градски и авторски 
песни. Десет от шестнадесетте певици са 
със силно нарушено или тотално изгубено 
зрение. Събира ги любовта към музиката. 
Те са различни - всяка със своята съдба, 
със своето усещане за себе си, за хората 
и света. Обединява ги желанието да пре-
осмислят живота си, да споделят таланта 
си, да творят красота. Зарежда ги вяра-
та в доброто, доверието, съзнанието за 
мисия. Затова и девизът на групата е: „С 
приятели и песни ще успеем трудностите 
да преодолеем”.

Певиците от „Росна китка” притежават 
уникални гласове: благороден тембър, 
ярък колорит, богатство и красота. Тези 
жени пеят като школувани певици, с та-
кава лекота и естествен артистизъм, с 
толкова емоция и интелигентност, сякаш 
са прекарали живота си на сцена. Голя-
ма част от репертоара групата изпълня-
ва на три гласа. Точното интониране на 
мелодията, спазването на височинните 
отношения на тоновете създават пер-
фектния музикален строй и усещането 
за ансамбъл. „Те са перфектно спяти” – 
казва компетентното жури. „Те пеят като 
една” - казват удивените фенове и всички 
даряват дряновските чародейки с щедри 
аплодисменти.

Художествен ръководител, вокален пе-
дагог и корепетитор на състава е Даниела 
Асенова. Тази изумителна жена с крехката 
фигура на момиче притежава мощна сила 
на духа, диамантен, но уравновесен харак-
тер, умения на талантлив мениджър, който 
консолидира творческата енергия на група-
та. Даниела е не само художествен ръково-
дител, музикален аранжор и проникновен 
интерпретатор на българския фолклор – тя 
е певица с изключително дарование, чист и 
мек глас, уникален в своята звучност и ор-
наментика. Прекрасни са гласовете и на со-
листите Мария Димова, Кера Пелева, Лили 
Гучкова, Василка Кючукова.

Многобройни са участията на групата в 
концерти, събори, конкурси, фестивали. 
През пролетта на 2001 г. песните й проз-
вучаха по време на провежданите в Со-
фия Дни на Европа. По случай Междуна-
родния ден на белия бастун по покана на 
телевизия „Скат” групата участва в преда-
ването „От българско, по-българско”.

 Впечатляващите изяви и престижните 
отличия извисяват „Росна китка” до върха 
в творческата й биография - през пролет- 
та на 2009 година песните на дряновските 
дами огласят Европейския парламент в 
столицата на Европа - Брюксел.

От месец март 2012 до декември 2015 
година художествен ръководител на гру-
пата е г-н Славчо Илиев – известен му-

ЮБИЛЕЙ

20 ГОДИНИ 
ДВГ „РОСНА КИТКА” 
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зикант и радетел на българския фолклор, 
удостоен със званието лауреат на ІV на-
ционален шампионат по народни изку-
ства „Еврофолк 2013” за принос при про-
веждането на шампионата.

Концертът започна с „Песен за Самуил” 
- изпълнението, което изправи на крака 
публика и жури на Националния фестивал 
„Фолклорен извор”. Самата г-жа Гуна Ива-
нова заяви, че е развълнувана до сълзи 
от творческата интерпретация на нейна 
песен. Росните китки представиха ембле-
матични песни от репертоар, майсторски 
подбиран през две десетилетия. Изявиха 
се и дуетът на Мария Димова и Лили Гуч-
кова, индивидуалните изпълнения на Да-
ниела Асенова и Василка Кючукова.

Кметът на Дряново г-н Мирослав Семов 
поднесе поздравителен адрес и подари бу-
кет на всяка от певиците в групата. Пред-
седателят на ТО Дряново Пламен Семов 
подари осветена икона на рождениците.

Поздрави и изпълнения поднесоха 
гостуващите групи:

1. ВГ „Сбъднати мечти” към НЧ „Напре-
дък”, село Ветринци, художествен ръково-
дител - Светлин Рачев.

2. Вокална група „Перуника”- към Тери-
ториална организация на слепите – Горна 
Оряховица, художествен ръководител – 
Димитър Ефтимов.

3. Група за музикотерапия „Пей сърце” 
към Дневен център за възрастни хора, ху-
дожествен ръководител - Даниела Асенова.

4. ВГ „Стринавско ехо” към НЧ „Разви-
тие – 1869” - Дряново, художествен ръко-
водител - Марийка Тумбалова.

5. Група за автентичен фолклор „Фол-
клорен извор” към НЧ „Христо Ботев - 
1894”, село Гостилица, художествен ръко-
водител - Дешка Лафчиева.

6. Райчо Кънев 
7. Танцов състав „Жар” към Центъра за 

социална рехабилитация и интеграция - 
Габрово с хореограф Георги Ташев.

8. Смесен камерен хор към НЧ „Развитие 
- 1869” - Дряново, диригент Елена Назърова.

Групата се радва на много отличия и 
лауреатски звания. Ето най-впечатля-
ващите от тях:

1. Национален фестивал „Фолклорен 
извор” - Царевец (2 сребърни и 2 златни 
медала)

2. Републикански многожанров фести-
вал за хора с увреждания с участие на 
балканските народи - Перник:

- Четирикратен носител на първа на-
града и специален плакет. 

- Даниела Асенова - златен медал и 
грамота за най-добър художествен ръко-
водител.

3. „Балкан фолк“ Велико Търново
4. Български национален шампионат 

по фолклор „Еврофолк”: - сребърен ме-
дал и званието вицешампион.

5. Фолклорен фестивал „Празник на 
кратуната” - село Гостилица

6. Национален тракийски конкурс над-
пяване „Петкана Захариева” 

7. Национален събор надпяване „Авли-
га пее”, село Обединение

8. Конкурс „Ветринци пее“
9. Национален събор-надпяване на 

пенсионерите „От дума на дума, от песен 
на песен“.

Стефка Пенчева – председател на РО 
Габрово отличи всяка от певиците с по-
четна грамота. Подаръкът от регионал-
ната организация беше оригинален ком-
пактдиск с 16 студийни записа на техни 
изпълнения. Пенчева връчи поздравите-
лен адрес от председателя на Съюза на 
слепите в България:

„Поздравявам Ви по случай Вашия 
20-годишен творчески юбилей!

Вашите успехи са вдъхновяващ пример 
за реална интеграция и активно социално 
включване на зрително затруднените в 
живота на общността.

Имам високата чест да Ви връча „По-
четен знак”, с който Управителният съвет 
на Съюза на слепите в България Ви удос-
тоява за значимия принос в развитието и 
популяризирането на любителското во-
кално творчество.

С възхищение от божествената Ви дар-
ба и удивителен талант, с признателност 
за посветеното време и усилния труд, с 
благодарност за вдъхновяващите Ви изя-
ви и вълнуващите мигове на щастие, кои-
то дарявате на публиката!”.   

Честит 20-годишен юбилей на ДВГ 
„Росна китка”!

 Честит рожден ден и на многая лета!
Стефка Пенчева
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Петък, 21 септември, 9:30 часа. В за-
явения автобус, спрял пред съюзния жи-
лищен комплекс, са се качили 38 души 
от двете пловдивски организации и техни 
придружители. Посоката е Панагюрище и 
Оборище. По път, до болницата, се качват 
и домакините от панагюрската територи-
ална организация – няколко души от ак-
тива й, водени от председателката Мария 
Муховска. Колата продължава към място-
то, което е свещено в паметта на българи-
на – местността Оборище.             

В туристическите указатели е посоче-
но, че там, където се сливат реките Пано-
ва и Асарел, има позеленяла от годините 
медна плоча, прикована към скалата, на 
която пише:
„Пътнико, виж двете реки – Панова и 

Асарел – слети тук под този мост. Тъй 

се сляха в 1876-то лето душите на на-
шите деди, ей там на Оборище, в Първо-
то българско Велико народно събрание 
за освобождението на България. Свали 
шапка и поклони се, преди да отминеш“.

Автобусът спира на малка площадка 
в района на туристическата хижа и след 
кратки разяснения за предстоящата про-
грама за деня групата потегля към памет-
ника на оборищенци по поддържан горски 
път. Времето е слънчево и приятно за 
разходка. Местността, където се провеж-
да величавото събитие, предначертало 
съдбините на народа и страната ни, е обя-
вена за историческа – тук признателните 
потомци от цялата страна идват на покло-
нение пред светлото дело на априлци. 

   В началото най-напред е имало ка-
менен кръст, по-късно - през 1928 г., е по-
строен сегашният белокаменен паметник, 
издигнат за увековечаване на паметта на 
борците за свободна и независима Бъл-
гария. Вдълбаният надпис разказва за съ-
битието и участниците в него. В долната 
част на паметника са изписани имената 
на апостолите и делегатите на събрание-
то – хора, станали легенда за поколени-
ята, а в горния край символично е изра-
зена свободата – мълния разкъсва петте 
робски вериги, толкова, колкото са били 
вековете на игото. 

От името на Съюза на слепите – Реги-
онална организация - Пловдив, венец с 
надпис „110 години независима България“ 
поднесоха председателите на ТО „Пулпу-
дева“ и на ТО Панагюрище Георги Генов и 
Мария Муховска. В краткото си изказване 
Генов представи събранието в Оборище 
като последния удар на камбаната, която 
апостолът Левски започна да бие за ор-
ганизиране на масова, всенародна борба 
за освобождение на отечеството. В също-
то време това беше първото по рода си 

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив
ПЪТНИКО, СВАЛИ ШАПКА – ОБОРИЩЕ Е
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Велико народно събрание, последвано от 
епичното Априлско въстание и Руско-тур-
ската освободителна война, възстановя-
ването на българската държавност и съе-
динението на разпокъсаната ни от „вели-
ките сили” татковина, за да се стигне до 
отхвърлянето на васалния статут и обявя-
ването на независимостта на България на 
22 септември 1908 година.

Домакините от Панагюрище изнесоха 
малка импровизирана програма. Учудва-
не и възхищение у присъстващите предиз-
вика патетичната рецитация на стихотво-
рението „Даваш ли даваш, балканджи 
Йово“ на 88-годишната Стояна Муховска. 
А преди отпътуването за града панагюрци 

отново показаха своето гостоприемство, 
като нагостиха групата с пита и чубрица 
по стар народен обичай.

След направената обедна почивка учас-
тниците се отправиха към Историческия 
музей в центъра на града. Уредничка на 
музея изнесе подробна обзорна беседа, 
след което групата посети няколко експо-
зиции, като се започна, разбира се, с ем-
блематичното панагюрско златно съкрови-
ще, поместено в новоизградена зала-тре-
зор, открита през април 2012 г. в двора на 
музея. Макар и дубликати (оригиналите 
се съхраняват в Националния истори-
чески музей), експонатите очароват със 
своето изящество. Следващата посетена 
експозиция бе тази, свързана с участието 
на панагюрци в Априлското въстание. Тя 
е изложена в построена през 1964 г. дву- 
етажна музейна сграда на площ от 400 кв. 
м и подробно запознава посетителите с 
подготовката, протичането и участниците в 
героичната епопея от 1876 година. Групата 
посети и Дудековата къща, чийто собстве-
ник - търговецът Петър Дудеков, е убит от 
турците при потушаването на Априлското 
въстание. Къщата е архитектурно-истори-
ческа забележителност от епохата на Въз-
раждането, в която е подредена етнограф-
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ско-историческа експозиция, отразяваща 
бита и културата на тази епоха. 

   Пловдивчани посетиха и другата исто-
рическа забележителност на Панагюрище 
– мемориалът „Априлци“, който местните 
жители съкратено наричат „Боримечката“. 
Той е изграден през 1976 г. на хълма Ма-
ньово бърдо в центъра на града, където 
са се водили кръвопролитни битки между 
защитниците му и настъпващите аскер и 
башибозук. Направиха се снимки, а двете 
ни изявени спортистки Ася Бурова и Емка 
Танова изкачиха и многобройните стъпа-
ла до паметника на върха на хълма.

Това пътуване беше едно кратко, но 
комплексно запознаване с героичната ни 
история, която винаги ни е вдъхвала гор-
дост, че сме българи. 

Георги Генов
снимки - Сани Генова
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Добрич

Поредна прекрасна  
среща в „ХобиСклуб” 

По случай Деня на поезията, музиката, 
усмивката и възрастните хора „ХобиС- 
клуб” събра своите съмишленици, за да 
отдадем почитта си към голямата добру-
джанска писателка и краеведка Рада Вър-
тунинска. Срещата беше невероятно то-
пла и емоционална. Голямата рецитатор-
ка Нели Катранджиева представи новата 
книга на слабовиждащата Рада  Върту-
нинска - „Усмивката - емоционален щрих 
в творчеството на Йордан Йовков”. Ав-
торката и рецитаторката последователно 
прочетоха откъси от книгата и разказаха 
сгодите и несгодите около създаването 
й.  През цялото време Юлия Савова озву-
чаваше с подходящи класически откъси. 
Съвсем непринудено Иван Тодоров, този 
път в ролята на водещ, представи оста-
налите изпълнители, които допълниха 
импровизираната програма. Песните на 
Донка Стоянова, Мима Русева и Магда 
Минчева развълнуваха присъстващите.  
Радка Иванова и Десислава Стефанова 
прочетоха есета за възрастните хора. Му-
зикантът Павлин Манев изсвири на йони-
ка микс от хубави народни мотиви. Между 
другото Михаил Панчев направи сполуч-
лива компютърна видео връзка с извест-
ния варненски поет Димитър Грудев, кой-
то освен своите стихове ни подари и два 
хубави вица, които заляха със смях зала-
та. Накрая Светлето даде тон за популяр-
ни песни, като всички запяха с акомпани-
мента на Тодоровата устна хармоничка. 
Цветя, прегръдки, автограф на книгата, 

почерпка, обща снимка на присъствалите 
и бурни аплодисменти ознаменуваха съ-
битието!

Благодарим на „ХобиСклуб” за пре-
красната среща!

Иван Тодоров

Добруджа празнува 102 
години от Добруджанската 
епопея и 78 години от 
Освобождението на 
Добруджа 

По случай 25 септември - Деня на при-
съединяването на Южна Добруджа към 
България и Добричката епопея от 1916 
г., свеждаме дълбоко глави пред подвига 
на многобройните знайни и незнайни ге-
рои, дали живота си за свободата на До-
брич и Добруджа. Осмисляйки миналото 
и търсейки поуки за настоящето, остава-
ме с надеждата за мир и благоденствие! 
С военен ритуал и панихида бе почетена 
паметта на загиналите за Добруджа. Едва 
ли съществува по-убедително отрица-
ние на войната от едно военно гробище 
– притихнало и смирено, но категорич-
но във внушението си. Тук, във военното 
гробище-музей в Добрич, почиват кос-
тите на 3500 войни от шест национални 
армии - мъже от над 12 националности и 
пет вероизповедания. Българи, румънци, 
германци, руснаци, сърби и турци вече не 
като врагове почиват в мир. През този ме-
сец на заседание на Народното събрание 
бе прието Добрич да бъде обявен за Град 
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на българската бойна слава. Тези истори-
чески събития и героите, отдали живота 
си, за да бъдем свободни, ще намерят 
достойно място в историческата ни па-
мет. Добричката епопея нарежда Добрич 
редом до имената на Шипка, Сливница, 
Одрин, Тутракан - велики победи на бъл-
гарския боен дух и жертвоготовността за 
свободата на Отечеството. Гордеем се, че 
градът ни е обявен за Град на българска-
та бойна слава. 

Иван Тодоров 

Герои от времето,  
в което живеем 

Една силна драматична миниатюра с 
дълбок социален сюжет представиха на 
слепи и слабовиждащи хора в „ХобиС- 
клуб” актьорите Ема Георгиева и Георги 
Калчев. Драматичната миниатюра „Сре-
ща” с автор Георги Калчев докосна сър-
цата и мислите на възрастните хора от 
неправителствената организация. Дълго 
време след последните реплики послед-
ва мълчалива пауза от магията на актьор-
ското майсторство, подсказващо голямо-
то разочарование за днешна България. В 
тъжните реплики на героите се прокрад-
ваше дълбока тъга по заминалите в чуж-
бина деца и внуци. Сълзи на умиление 
премрежиха клепачите на повечето от 
нас. О, те ще се върнат в обновена Бълга-
рия?! Бурните аплодисменти ни върнаха 
в действителността.

„Дълбок поклон, безсребърници мои” – 
с тези думи председателят на организа-
цията ни Иван Тодоров изпрати скъпите 
гости. 

„ХобиСклуб” - Добрич 

Велико Търново

Ден на поезията и 
певческата самодейност

На 13 септември в клуба на ТО на ССБ 
във Велико Търново се състоя първата 
проява от културната програма на органи-
зацията след лятната ваканция.

Топлите дни и кадифените вечери про-
буждат романтични чувства и изблик на 
творческо вдъхновение в отдадените на 
изкуството.

Проведен беше Ден на поезията и пев-
ческата самодейност, в който свои про-
изведения представиха Пенка Ангелова, 
Йордан Тодоров, Димитрийка Енчева, 
Теодора Николова, Пенчо Василев. Бяха 
прочетени стихове на Стефанка и Аврам 
Аврамов.

В знак на уважение и благодарност за 
творческите резултати ръководството на 
организацията връчи поименни почетни 
грамоти на всички изявили се творци и 
изпълнители.

Пенчо Василев
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В курортния комплекс „Златни пя-
съци“, в прекрасния четиризвезден 
хотел „Шипка“ три дена и две нощи 
есперантисти от всички краища на 
страната взеха участие в тези конкур-
си и в отбелязването на 20-годишни-
ната от учредяването на Асоциацията 
на невиждащите есперантисти в Бъл-
гария. И четирите събития станаха 
факт благодарение на проекта „Инте-
грация без граници“, финансиран от 
Агенцията за хората с увреждания. 
Проектът бе разработен от полива-
лентно талантливата поетеса Весели-
на Стоилова.

В конкурса за авторска поезия взеха 
участие със свои творби, ориги-
нални и преводни, 10 автори с ув-

реждания. С първа награда бяха отли-
чени Лилия Николова от Разград и доб-
ричлийката Елена Попова. Със сребро 
бе окичена разградчанката Иваничка 
Маджарова, а бронзът бе присъден на 
пловдивчанина Данчо Данчев. И тъкмо 
тук, в края на този конкурс, чаровната 

Снежинка Ангелова представи еспе-
рантоезичната книга на Ангел Сотиров 
„Никой не е пророк сред своите“. Ней-
ният автор също каза няколко думи за 
зеления си продукт, изказа своята голя-
ма признателност към Владимир Желев, 
благодарение на когото е прописал на 
есперанто.

Висококомпетентното жури беше в 
състав: председател - Димо Димов (исто-
рик, есперантолог, музикант), и членове – 
проф. Ева Бояджиева (химик, есперанто-
лог), Калинка Рачева (педагог, музикант). 
То подреди решително изпълнителите на 
есперантска поезия така: на първо мяс-
то - Радка Стоянова (Разград) и Керанка 
Милушева (София), на второто сребър-
но място бяха позиционирани пак двама 
души – Стефка Стойчева (Пловдив) и 
Стоян Господинов (София), а на трета-
та утешителна локация - Ангел Сотиров 
(Пловдив).

Журито сякаш не се затрудни особено 
и с класацията на участниците в третия 
конкурс – за есперантска песен. В кате-
горията „Групи“ първа награда щедро бе 

В „ЗЛАТНИТЕ ПЯСЪЦИ“ - 
ТРИ КОНКУРСА НА ЕСПЕРАНТО

Ангел Сотиров
Снимки - Донка Вълнеева
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присъдена на варненската група „Едел-
вайс” с ръководител Недялка Митева, 
втора награда завоюва софийската гру-
па „Люлин” с ръководител Райна Мити-
на. В категорията „Триа“ до първа награ-
да се домогна май без особени усилия 
варненското трио „Надежда”, включва-
що Надежда Стойнова, Недялка Митева 
и Елена Николаева. Втората награда се 
оказа при разградското трио „Есперо”, 
съставено от Радка Стоянова, Красими-
ра Цонева и Недка Димитрова. Третата 
награда бе поднесена с известни коле-
бания на дуета „Кей Ди”, окомплектован 
от Катя Кряжева (Лясковец) и Димитър 
Димитров (Полски Тръмбеш) - с извест-
ни колебания, защото едната състав-
ка на певческата диада звучала малко 
фалшиво според маестро Недялка Ми-
тева. При индивидуалните изпълнители 
златото грабнаха две много талантливи 
дами от Варна – Надежда Стойнова с 
изумителния си ангелски глас и непод-
ражаемата водеща на конкурсите Диана 
Кръстева. До среброто се добраха съв-
сем заслужено Елена Николаева (Вар- 
на) и Боян Башев (Пловдив).

Веднага след гала концерта специал-
ният гост, почетният член на БЕС Мето-
ди Марков приятно сюрпризира всички 
присъстващи с три шлагера на есперан-
то – „Подмосковные вечера“, „Марина“ и 
„Беса ме мучо“. Залата се развълнува и 
започна да му приглася. Това май беше 
наистина черешката на тортата, както е 
прието да се казва в тези случаи.  

На третия ден сутринта с кратко сло-
во председателят на АНЕБ - магистъ-
рът по история  Димо Димов, представи 
етапите в нейното 20-годишно разви-
тие. Почетният председател на АНЕБ 
г-н Владимир Желев, въпреки неговите 
почти 83 години, допълни много све-
жарски историческия преглед, разказ-
вайки любопитни моменти от учредява-
нето на АНЕБ и от нейните дейности. 
Не пропусна да спомене, че идеята за 
създаване на национално сдружение 
на българските слепи есперантисти е 
дошла от Ангел Сотиров във връзка с 
издаването на „Esperanta fajrero”. Вла-

димир Желев предложи да се прочетат 
имената на двайсетте нейни учредите-
ли. На изявени членове на АНЕБ бяха 
връчени от председателя Димо Димов 
почетни грамоти. Уместно вероятно би 
било тези грамоти да бъдат предвари-
телно ламинирани...

Във връзка с тази доста кръгла годиш-
нина на АНЕБ й бе поднесен поздрави-
телен адрес от ръководството на БЕС -  
организация, с която българските сле-
пи есперантисти имат дългогодишно и 
плодотворно сътрудничество. Адресът 
бе прочетен и връчен на председателя 
Димо Димов от члена на ръководството 
на БЕС Снежинка Ангелова, която поз-
драви и участниците във фестивала с 
пожеланието за по-чести такива празни-
ци. Тя покани всички лауреати на 71-вия 
конгрес на БЕС през следващата година 
в Бургас.

Голямата приятелка на слепите еспе-
рантисти, неуморимата Радка Стоянова 
накрая, непосредствено преди отпъту-
ването, ни зарадва с томболата „Всеки 
билет печели“. Купувахме си по няколко 
билетчета и към сувенирите от „Златните 
пясъци“ добавихме бурканчета с конфи-
тюр, обувалки, химикалки. 

Трябва да поздравим организаторите 
на този изключителен форум. Разбира 
се, не липсваха и някои пропуски. Част 
от участниците бяха силно смутени, дори 
възмутени, че съдия Елена Христова от 
Нови пазар не намери място сред при-
зьорите. За разлика от повечето си нахъ-
сани конкуренти, които четяха предста-
вените творби, тя издекламира наизуст 
Яворовото осемкуплетно “Заточеници“. 
Други пък, изглежда не съвсем без ос-
нование, имаха определени претенции 
към компетентността и обективността на 
журито. Отправиха се упреци и то гръ-
могласно дори за конфликт на интереси. 
Двойни лауреати били в кръвни роднин-
ски връзки с членове на журито. Но може 
би журито е в правото си, след като се 
състои от субекти, да бъде повече или 
по-малко субективно... Все пак мъдрите 
французи твърдят, че „Всичко е добре, 
което свършва добре“.
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Преди 5 години една трагична слу-
чайност, за радост с щастлив край, 
сполетя автора на неотдавна появи-
лия се на българския литературен 
небосклон роман „Феникс“.

Ето как една несъстояла се лич-
на трагедия отключи таланта на 
Иван Янев и го накара да напи-

ше една коренно различна творба. 
Различна, в смисъл че мнозина от нас 
го познават като автор на стотици по-
литически и спортни коментари. Него-
вият наскоро излязъл от печат роман 
обаче е типично художествено произ-
ведение, в което присъстват и трилър- 
ът, и екшънът, и философията, и любо-
вта. Разбира се, верен на себе си, д-р 
Янев е вплел в сюжета и няколко поли-
тически щриха, които впрочем правят 
произведението още по-стойностно и 
интересно.

На официалното представяне на ро-
мана „Феникс“, което се състоя на 1 ок-
томври в зала „Витоша“ на хотел „Мари-
нела“, се бяха събрали много приятели 
на автора. Част от тях бяха вече чели 
книгата, а на други тепърва предстои да 
се срещнат с нея и да получат искрено 
удоволствие от тази среща. Лично аз 
принадлежа към втората група, но това 
само ще подсили любопитството ми от 
запознанството с „Феникс“, откъси от 
който съм чела в процеса на създаване-
то му, когато работното заглавие беше 
„Жената от дъжда“.

Попитах моя приятел Иван или както 
го наричам Милорд кое го е накарало 
да напише художествено произведение, 
тъй като за мен това е доста рязък пре-

ход между два коренно различни жанра. 
Ето какво ми сподели той:

- Конкретният повод за появата на 
„Феникс“ стана един пътен инцидент. То-
гава бях блъснат от автомобил на една 
пешеходна пътека и бях много сериозно 
натрошен. Когато лекарите не можеха 
да бъдат конкретни дали ще се възста-
новя, или ще остана парализиран, се за-
мислих, че хубаво би било в България 
да имаше закон за евтаназията. Както 
някой беше казал, така и така идваме на 
този свят без никой да ни пита, та поне 
да имаме мнение кога да си тръгнем. 
Та това беше първоначалната ми идея, 
която впоследствие много се измени. 
След като се възстанових, се поразми-
слих, че всъщност един подобен закон 
би могъл да се опорочи и да се използ-
ва за престъпна дейност. Именно затова 
се разказва в романа или поне едната 
от сюжетните линии е такава. Разбира 
се, в него има и любов. Въобще - това е 

ПРЕМИЕРА

КАК СЕ РОДИ „ФЕНИКС“
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една съвременна история – много ком-
плицирана, с множество сюжетни ниш-
ки, вплетени в едно кълбо, което не съм 
сигурен, че е разплетено със завършека 
на романа“.

- Ти си човек, който активно се ин-
тересува и занимава с политика. До-
колко тя присъства в книгата ти?

- Политиката е намесена, както и ре-
лигиите, по-конкретно християнството и 
ислямът. Мисля, че за всеки има по не-
щичко (усмихва се).

- И един въпрос, който предпола-
гам не са ти задавали често. Откъде 
идва прозвището ти Дарко, с което 
ние – приятелите ти, те познаваме?

- Дарко идва от ученическите ми години, 
когато бях привърженик на сръбския от-
бор „Цървена звезда“ и там играеше Дар-
ко Панчев, който вкара победната дузпа 
срещу „Олимпик” Марсилия през 1991 го-
дина. Тогава „Цървена звезда“ всъщност 
стана и европейски клубен шампион. От-
тогава ми остана прозвището Дарко. Дори 
много хора ме знаеха най-вече като Дар-
ко, а не като Иван Янев.

И така, след като мистерията „Дар-
ко“ бе разбулена, започна и официал-

ното представяне на романа „Феникс“, 
водещ на което беше Ангелина Анге-
лова, чието име присъства на нашите 
страници във връзка със световното 
първенство по шахмат за незрящи, 
проведено през изминалото вече лято. 
Оказа се, че по време на съвместната 
си работа Дарко и Ангелина са създа-
ли отлично приятелство, което си про-
лича от всяка нейна дума, а залата на 
хотел „Маринела“ беше пълна.

Г-жа Ангелова нарече романа явле-
ние, което се чете на един дъх, а него-
вия автор - свой много близък приятел. 
Изненадани бяхме, че по отношение на 
писането те двамата са колеги, тъй като 
тя също е автор на криминален роман, 
излязъл преди няколко години.

Безценен съветник на Иван при офор-
мянето на книгата е коректорът Мария 
Гильова, която бе избрала да прочете 
малък откъс от нея.

Почти през цялото време звучеше 
нежният и дискретен шепот на цигулка, 
разбуден от ръцете на цигуларката Ма-
рия Андреева.

Тук беше и актьорът Здравко Дими-
тров, придал живот на романа и героите 
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му в аудио версията, която е вложена 
в книжното тяло. И по същия свой не-
повторим начин, по който озвучава кни-
гите в звукозаписното студио на Съюза 
на слепите, Здравко прочете откъс от 
една от първите глави, подбран от ре-
дактора на романа Даниела Младенова.

Ето и думите, с които тя поздрави 
Иван Янев. Сами ще се убедите, че Дар-

ко, както и новата му творба са високо 
ценени от хората, с които се е случвало 
да работят заедно: „Искам най-напред 
да кажа, че тази книга е един от малкото 
примери как неизвестен, но смел автор 
има енергията да достигне до публиката 
си, до своите читатели, без да е някаква 
медийна звезда или популярен по няка-
къв, бих го нарекла нечестен начин.

Безкрайно съм щастлива да я държа 
в ръцете си и бих се радвала читате-
лите да я оценят, че това не е просто 
роман, а снимка на днешното ни обще-
ство – добро и лошо, красиво и грозно, 
но описано честно. И като филолог съм 
очарована. Описано с вдъхновена вир-
туозност, каквато на малцина се отдава. 
Няма да разказвам нищо за сюжета, за-
щото това е нашият, на всички ни сюжет. 
Пък и вие можете да я разгърнете и да 
се самооткриете сред страниците й. Ще 
завърша краткото си слово само с това: 
Прочетете я, струва си!”.
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Издателят на книгата е издателство 
„Фабрика за книги“, а художественото 
оформление на корицата е на Диана 
Хинкова.

Самият автор на свой ред благодари 
на всички, взели участие в създаването 
на романа, като не пропусна никого – от 
домакините на събитието, редактора, 
коректора и издателя до Звукозаписно-
то студио на ССБ и не на последно мяс-
то семейството си.

Изборът на датата на премиерата 
също не е случаен. Точно в този ден пре-
ди 5 години Иван е бил провокиран да 
се замисли над написването на романа, 
но освен това 1 октомври е и Междуна-
роден ден на музиката и на кафето. А 
какво по-хубаво от това да пийнеш чаша 
ароматно кафе под звуците на хубава 
музика и с хубава книга в ръката...

За Дарко думите „работа по романа” 
не са много точни, защото за него писа-
нето е удоволствие, наслада и почивка, 
което впрочем си личи от множеството 
публикувани негови текстове по различ-
ни теми.

За доброто настроение на всички ав-
торът се беше погрижил и с една малка 
импровизирана томбола с мънички, но 
много симпатични награди, разбира се, 
с логото на романа, а след формалната 
част на премиерата всички имахме въз-

можността да се срещнем на по чаша 
вино, да поговорим и най-вече лично да 
поздравим Иван Янев с неговия дебют 
на това поприще.

Ще завърша с думите на редактора 
на книгата Даниела Младенова, които 
са съвет към всички, които все още не 
са прочели романа, в това число и към 
мен: „Прочетете го, струва си!”.

Марина Петкова
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1. Отчет на ръководните органи на Федерация 
„Спорт за хора със зрителни увреждания“.

1.1. Отчет на УС. 
1.1.1. Съдържателен отчет.
1.1.2. Финансов отчет.

1.2. Отчет на КС.
2. Промени в Устава на Федерацията.
3. Избор на ръководни органи на Федерацията.
4. Утвърждаване на бюджет на Федерацията за 2019 г.
5. Утвърждаване на спортен календар за 2019 г.

5.1. Утвърждаване на държавен спортен календар за 2019 г.
5.2. Утвърждаване на международен спортен календар за 2019 г.

6. Информация по въпроси от текущ характер.

София, 8.10.2018

Управителният съвет на Федерация 
„Спорт за хора със зрителни увреждания“, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от 

Устава на Федерацията, свиква общо събрание 
на 30.11.2018 г. от 14.00 часа 

в Почивна станция „Поп Харитон“ - Дряново 
при следния дневен ред:

Управителният съвет на Федерация 

Покана
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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.

Абонирайте се!

Краен срок - 15 декември 2018 г.!

През 2019 г. ще излизат следните брайлови списания: 
 

 
 

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!

- „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.
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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 24

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.

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.


