100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Мъдрост, опит, отдаденост

С тези три думички може да се охарактеризира целият вековен път на нашата организация,
която ще стане столетница в края на март тази година.
Един век измина, откакто учредителите на Дружеството на българските слепи поставят началото на
днешния модерен, действен и много авторитетен Съюз на слепите в България – организация, която с
цената на много труд и отдаденост на няколко поколения интелигентни и активни невиждащи хора се
ползва с безспорно уважение в българското общество. Невинаги пътят на развитие на нашия съюз е
бил гладка магистрала, а по-скоро незрящите хора са си пробивали път през бурени и криволици, за да
покажат и докажат на останалите, че слепотата е единствено сензорен дефицит и хората, лишени от
светлина в зениците си, са същите хора, способни да творят музика, литература, приложни занаяти,
както и да правят разумни предложения, да са пълни с креативни идеи и да получават образованието
си на същото ниво, както и виждащите им събратя.

Това, от което слепите хора винаги са имали нужда и имат нужда сега, е някой да повярва в тях и да ги
приеме с чисто човешките им хубави черти и недостатъци, а не да вижда само зрителния им дефицит.
За цял един век, а и преди онзи исторически 28 март 1921 г., желанията, стремежите и мечтите на
слепите хора не са се променили. Това, което те желаят и преди, и сега, е достъпна среда, достъп до
образование и работа и възможност поне малко да бъдат независещи от зрящите си сънародници.
Това се постига бавно и постепенно, стъпка по стъпка и, разбира се, става възможно тогава, когато
реализирането му е в ръцете и зависи от решенията на мъдри, разбиращи и широко скроени хора.
Такъв исторически шанс за слепите българи в началото на миналото столетие е, че министър на
народното просвещение е един от най-видните интелектуалци и общественици на епохата – професор
Иван Шишманов. Убеден в необходимостта на слепите хора от образование, той изпраща в Европа
бъдещия директор на Държавния институт за слепи деца - доктор Стойчо Донев, за да изучи на място
опита на напредналите държави в грижите за слепите хора.
На 1 септември 1905 г. Държавният институт за слепи в София отваря врати за своите единадесет
ученици. Учебното заведение е първото по своя характер в Балканските страни и това е прелюдията
към организираното движение на слепите в България.

Много активна работа, контакти и креативност са били необходими на основателите на първото
сдружение на слепи хора у нас. Тези инициативни смелчаци посвоему поемат риска да понасят бъдещи
загуби, но пък и ликуват след всяка една постигната малка победа, която дърпа напред слепите хора и
обществените нагласи към тях.
Замисляйки се върху живота на хората без зрение и върху историята на организираното движение на
слепите, все повече се налага убеждението, че образованите хора са и най-големите двигатели на
развитието на организацията ни, но, от друга страна, интелектуалците по принцип са сякаш и
най-уязвими и раними. Затова си представям, че в онези далечни години в началото на миналия век,
освен инициативност, се е искало и голяма доза смелост и кураж за постепенното внушаване на
обществото да преодолява насадените предразсъдъци.

Затова, като наследници на онези смели и безразсъдни ентусиасти, решили се да съберат невиждащите
хора в едно общо организирано движение, ние прекланяме глава пред силата на духа им и следваме
всички онези високи цели, които тези големи хора са ни завещали.
Дори днес, в нашия високотехнологичен и модерен 21-ви век, подсъзнателното убеждение, че човекът
с увреждане, независимо дали той не вижда, не чува, или пък не може да се движи, е поставен в
някаква степен на по-ниско стъпало на обществената стълбица, все още не е напълно изкоренено.
Като част от всички тези хора, умишлено или неволно категоризирани като непълноценни, незрящите
винаги са се стремили към познанието, към усвояването на различни, достъпни за тях, умения и затова
именно от техните среди са излезли множество изтъкнати и високоценени интелектуалци – писатели,
поети, музиканти и научни деятели.
Съюзът на слепите в България е организацията, обединяваща хората лишени от зрение, защитаваща
техните права и отстояваща интересите им. Съюзът на слепите в България е приел за своя кауза
непрекъснато да помага на незрящите хора да достигнат своята цел, а тя, целта, е простичка – водене
на достоен живот, който да бъде не перманентна борба за оцеляване, а постоянен личностен и
индивидуален стремеж към самоусъвършенстване.

Марина ПЕТКОВА

IN MEMORIAM COVID-19 ни отне и Коста Дечев

Ангел СОТИРОВ
Снимка - фотоархив на автора
"През ноември всеки един от нас сред своите познати ще има болен от COVID-19, а през декември –
ще познаваме вече и такива, починали от смъртоносния вирус", цитирам по памет проф. д-р Николай
Габровски – заместник-директор на "Пирогов". За съжаление тази доста мрачна прогноза твърде
изпреварващо се сбъдва. Още на 23 октомври си замина всеизвестният Асен Алтънов, заради когото
ние, пловдивчани, адски завиждахме на софийските си зрително затруднени събратя, свръхобгрижвани
от бащицата-председател. Преди десетина дена в Пловдив се разделихме с Петър Мишев, преди
няколко дена с Рамадан Мустафов, а навръх студентския празник и с Костадин Дечев.

Познавам Коста от края на 1961 година. Тогава той ми беше най-свирепата конкуренция в
рецитаторски конкурс, наскоро проведен след моето постъпване на работа в пловдивския "Успех". Той
се представи с Вазовото "Кочо", а аз с Вапцаровото "Двубой". Незабравими са и нашите срещи в
пловдивската кръчма "Златна круша" с професионалните актьори Георги Манев (баща на великата
Цветана Манева) и Янко Чернев.
През пролетта на 1962 г. кипеше усилена подготовка за първата лекоатлетическа спартакиада за
българските слепи и слабовиждащи. Моят персонаж беше звездата в дългия скок при напълно слепите.
Ако не греша, до трапа за скачане наставления даваше слабовиждащият ни колега Йордан Русинов,
бивш учител по физкултура, първият треньор на пловдивския отбор по лека атлетика.
Помня Коста и като харизматичен белодомец. Белодомец, понеже той работеше в помещението, зовано
от нас с известна завист "Белия дом", защото там кошничарстваха предимно синеблузи общественици.
Сред тях беше и великият Велик Атанасов, когото Коста провокираше с различни басове. Примерно може ли срещу пет лева Велик да се потопи в ледената вода на мръсното корито за киснене на
върбовата пръчка, или пък кой ще победи в борба свободен стил при кошничарската двойка Стоил
Раков - Джона и Иван Христов - Тръстеника.
Дечев е и дългогодишен изявен общественик. Избиран е за председател на Самодейния колектив при
пловдивския РС на ССБ (1965). Също е създател и председател на Синдиката на незрящите и води
тежки битки с административното ръководство на пловдивския "Успех" в началото на 90-те години на
миналия век. През последните 3 десетилетия е несменяем председател на Регионалния контролен
съвет. Заедно с работохоличната Ани Караиванова проверява документацията и дейностите на 10-те
съюзни териториални организации, съветва компетентно и добронамерено техните председатели и
сътрудници. И съвсем заслужено преди няколко месеца във връзка с неговия 80-годишен юбилей
Коста Дечев е награден със съюзния "Медал за особени заслуги".
Дечо, така фамилиарно се обръщахме към него, притежаваше забележителна експертиза по
пенсионните въпроси. Десетки хора с тежко нарушено зрение ползваха безвъзмездно неговите съвети
и разяснения. Аз бях от неговите най-редовни клиенти.
Той беше моя тийнейджърска икона. Аз продължих да му се възхищавам и след този юношески
период. Не само заради неговото рецитаторско майсторство и спортните му постижения. Допадаше ми
и с любовта си към художествената литература. Но най-голям респект Коста Дечев будеше у мен със
своята принципност, с непреклонния си ноконформизъм.
От брака си със Зорка Ламбрева има дъщеря - Бонка Дечева, съдия във Върховния касационен съд. Тя
бе неговата най-голяма гордост. Другата му голяма гордост е неговият внук д-р Никола Бакалов,
психолог по образование и професия, придобити в далечния, мъглив и дъждовен Албион.
До всеки успял мъж има винаги някаква дама. 43 години плътно до Коста е втората му съпруга Милка
Терчева. Тя е негова икономка и придружител, емоционален опонент и полезен съветник.
Роден е на 25 юли 1940 г. в неголямото пловдивско село Войсил. На двугодишна възраст Коста
боледува от едра шарка, в резултат на което губи зрение. Основно образование и професионална
квалификация получава след 9-годишно обучение в училището за слепи "Георги Димитров". И от юни
1958 г. работи като кошничар (8 години) и куфарджия (30 години) в пловдивското ПП "Успех".
След триседмично боледуване и колебание Коста Дечев предпочете по-добрия свят… Поклон пред
светлата му памет!!!

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ Обща информация

Стоян ВАСЕВ
Отмина една странна и тежка година за цялото ни общество. Кризата с коронавируса се отрази
негативно на дейността на редица отрасли. Едновременно с това в сградата на Съюза на слепите се
извършваше сериозен ремонт, който засегна и Студиото за звукозапис. При направеното
преустройство то се премести на втория етаж. Изградени са две нови кабини и са осигурени
необходимите за функционирането на студиото технически средства, включително локална
климатична инсталация, осигуряваща свеж въздух в кабините. Целият процес по преместването отне
почти половин година, което се отрази на постигнатите резултати.
Въпреки посочените обстоятелства през 2020 година в Студиото за звукозапис на ССБ продължи
рутинната работа по създаването на нови аудио книги и възстановяването на записи от Златния фонд.
Поради некачествените технически носители и лошите условия за съхраняването им, става все
по-трудно възстановяването на записаните преди години книги, а и доста от заглавията не
представляват интерес за съвременните читатели. По тези причини намаляват както броят, така и
продължителността на възстановените заглавия. Това в крайна сметка предполага преустановяването
на този вид дейност, което ще се случи най-вероятно до края на 2021 година. Продължи записването на
нови заглавия, като стремежът е да се записват както най-новите заглавия, излезли на пазара, така и да
се разнообразяват жанрово. Активно се използват и възможностите на интернет достъпа до фондовете
на фонобиблиотеката на ССБ, което значително улеснява нашите читатели, имащи компютърни
познания.
Ето как изглежда дейността на студиото през 2020 г. в цифри:
- Брой на записаните нови заглавия – 73
- Продължителност на записите – 810 часа
- Брой на създадените CD – 31
- Брой списания – 12
- Продължителност – 254 часа
- Тираж – 1 536 CD
- Абонамент за книги – 1 260 CD
- Поръчки за запис – 815 CD
- Брой на възстановените заглавия – 24
- Продължителност на записа – 306 часа
- Брой на създадените CD – 14.
Към момента регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните заглавия,
достигнаха 306, те са изтеглили 6 145 книги. Наличните заглавия във фонотеката достигнаха 3 955 с
обща продължителност 47 815 часа, от които 24 178 часа нови записи и 23 637 часа възстановени.
По-долу ще намерите информация за възстановените и новозаписани заглавия през 2020 година.
Бележка на администратора: Целият каталог във PDF формат можете да свалите от тук:
http://ssb-bg.net/viewnews-311.html
или тук:
http://ssb-bg.net/readdocument-188.html

Каталог на записаните нови заглавия през 2020 година

За да видите изображението по-голямо натиснете с десен бутон на мишката върху него и изберете от
падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел".

Каталог на възстановените заглавия през 2020 година

За да видите изображението по-голямо натиснете с десен бутон на мишката върху него и изберете от
падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел".

Книги, издадени на брайл от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2020
година

Абгарян, Нарине:
"Три ябълки паднаха от небето" - 4 т.
Алиенде, Исабел:
"Японският любовник" - 7 т.
Андонов, Тодор:
"Етюд с морени" (роман) - 4 т.
"Провалите на капитан Митев" (картини от живота на един полицай) - 4 т.
Антонова, Катя:
"Агент Ванилия в мисия "Горска ягода" - 2 т.
"Четиринайсет ванилии и половина" - 2 т.
"Феята от захарницата" - 2 т.
Бакман, Фредрик:
"Човек на име Уве" - 6 т.
Бари, Джеймс Матю:
"Питър Пан" (на английски) - 1 т.
Батко Златко; Димитър Стоевски:
"Три приказки в стихове" - 1 т.
Батърсби, Алън:
"Източна 43-та улица" (на английски) - 2 т.
Бронте, Шарлот:
"Джейн Еър" (на английски) - 2 т.
Галина Златина:
"Дядо вади ряпа - 1 т.
"Житената питка" - 1 т.
"Лакомото мече" - 1 т.
"Шишарко" - 1 т.
Горбачов, Валерий:
"Весели истории за Прасчо" - 2 т.
Господинов, Георги:
"Всичките наши тела" (свръхкратки истории) - 1 т.
Даръл, Джералд:
"Моето семейство и други животни" - 7 т.
Джером, К. Джером:
"Трима мъже в една лодка" (на английски) - 1 т.
Джойс, Джеймс:
"Дъблинчани" - 5 т.
Донева, Мария:
"Любовта идва" (стихотворения) - 1 т.
"Щастливи времена" (стихотворения) - 1 т.
Драмбозов, Георги:
"Интензивно отделение" (стихове) - 1 т.
Евтимова, Здравка:
"Кръв от къртица" (разкази) - 5 т.
Елин Пелин:
"Чичо Пейо" - 1 т.

Енев, Деян:
"Малката домашна църква" (съвременни притчи) - 4 т.
Желев-Овчаров, Владимир:
"За добротата на хората" (разкази) - 1 т.
"Златната броеница" (Най-обичаните вълшебни български народни приказки) - 4 т.
Казалис, Анна; д,Акиле, Силвия:
"Историите на Зайко от Долината на морковите" - 1 т.
Карол, Луис:
"Алиса в Огледалния свят" - 4 т.
"Алиса в Страната на чудесата" - 4 т.
"Алиса в страната на чудесата" (на английски) - 1 т.
Колев, Йордан:
"От Рио до Кейптаун" - 4 т.
Лазаров, Стефан:
"Старите майстори" - 3 т.
Леонидов, Румен:
"Покаяние Господне" (Просъници, Бдения, Сънописи) - 1 т.
Линдгрен, Астрид:
"Кале Бломквист живее опасно" - 3 т.
"Кале Бломквист по следите на отвлечените" - 3 т.
"Кале Детектива" - 3 т.
Матюшкина, Катя:
"Мили ми Мечо" - 1 т.
Милева, Леда:
"Зайченцето бяло" - 1 т.
"Сиводрешко и Бързобежко" - 1 т.
Михайлов, Александър:
"Изповед в мансардата"; "Копринени романси"; "Снегът на спомена" (любовна лирика) - 1 т.
Мойс, Джоджо:
"Аз преди теб" - 9 т.
"Все още аз" - 10 т.
"След теб" - 9 т.
Нешев, Петър:
"Любов и още нещо" (стихове) - 1 т.
Никленов, Димитър:
"Любов с вкус на лимон" (роман) - 4 т.
Попова, Савина:
"Горската къщурка" - 1 т.
Радулов, Владимир:
"Моите два паралелни свята" - 11 т.
Разцветников, Асен:
"Мързелан и Мързеланка" - 1 т.
Ран Босилек:
"Косе Босе - 4 т.
Съставител Константинов, Константин:
"Приказки с поука" - 1 т.
Съставител Тотев, Пламен:
"Само за теб" (българска женска любовна лирика) - антология - 2 т.
Съставители Ангелов, Георги; Видева, Ели:
"Поети 2016" (антология) - 5 т.
Токарчук, Олга:
"Правек и други времена" (роман) - 5 т.
Уайлд, Оскар:

"Престъплението на лорд Артур Савиле" (на английски) - 1 т.
Уолър, Робърт:
"Мостовете на Медисън" - 3 т.
Хаджимарков, Иван:
"Козичката Маричка" - 1 т.
Хитър Петър (български народни приказки) - 1 т.
Христов, Димитър:
"Песни - тъги и наздравици" (стихове) - 2 т.
Цанков, Атанас:
"Какво стана с лисана" - 1 т.

ГЛОБАЛНА МРЕЖА Основни видове некоректни практики в Интернет

Стефан ЦВЯТКОВ
В предишна публикация си поговорихме за фалшивите новини, което ме подтикна да продължа темата
за некоректните практики в интернет. Всъщност добронамереността и некоректността се срещат в
глобалната мрежа толкова, колкото и в заобикалящия ни свят. Затова не бива да смятаме, че интернет е
изцяло опасна територия. По-скоро е необходимо там да проявяваме толкова предпазливост, колкото и
в реалния живот.
Видовете злонамерено поведение в мрежата са доста и едва ли една публикация би стигнала, за да се
обхванат. Тук ще си поговорим за най-често срещаните, които са:
Фишинг (Phishing)
Фишингът е опит за присвояване на личните ви данни или на тези за вход в профилите ви за
електронно банкиране, онлайн магазини, социални мрежи, държавни институции и други. Най-често се
практикува чрез изпращане на фалшиви имейли.
Бихте могли да получите електронно съобщение от вашата банка, което ви подтиква да въведете
данните си за вход в определена уеб страница. Тя в повечето случаи копира дизайна на оригиналната.
Можете да се усъмните за фишинг по това, че обикновено социалните мрежи, онлайн магазините и
институциите не изискват от вас да се вписвате в страници, предложени чрез електронни писма. Не и

ако самите вие не сте предизвикали това, например чрез обновяване на данните си в съответния
профил. Обръщайте внимание и на адреса във вашия браузър. Той също може да ви подскаже, че не
сте в правилния сайт.
Друг фишинг метод са фалшивите лотарии по електронната поща или чрез социалните мрежи, в които
обикновено се казва, че печелите предметна награда или значителна сума пари. От вас се изисква да
изпратите свои данни, например трите имена, адрес, телефон, номер на лична карта и друга
чувствителна информация. Може да ви бъде поискана и определена сума за доставката на вашата
награда. Коректните организатори на онлайн томболи винаги покриват доставянето на спечеления от
вас продукт и по това можете да ги разпознаете.
Открадната онлайн идентичност
След заразяване със зловреден софтуер понякога хакерите получават достъп до профилите на жертвите
си или използват уязвимости в различните канали за комуникация, за да публикуват от тяхно име. По
този начин можете да получите подозрително имейл съобщение от ваш познат, което ви подтиква да
отворите заразен прикачен файл. Или пък приятел от социалните мрежи ви подканва да щракнете
върху съмнителен линк. Обикновено такива съобщения звучат несвързано или напълно нелогично,
така че ако получите нещо подобно, не отваряйте предложения адрес или файл.
Има немалко случаи, в които данните за вписване на потребител в даден сайт се оказват откраднати и
без заразяване със зловреден софтуер или са присвоени чрез компрометиране на базата данни.
Обикновено се разбира чак тогава, когато бъде осъществен неправомерен достъп до профила. Ако
самите вие се окажете жертва на такова присвояване, опитайте се да възстановите паролата чрез
електронната си поща или се обърнете към поддръжката на съответния сайт.
Онлайн пазаруване
Все повече хора се престрашават да използват интернет, за да си набавят различни видове продукти.
По-голямата част от онлайн магазините се стараят да поддържат високи нива на удовлетвореност, но
се срещат и такива, които е добре да бъдат избягвани.
Преди да направите поръчка, проверете от кой сайт ще пазарувате. Ако цената на продукта е твърде
ниска и никъде другаде не се среща такава, може да сте попаднали на некоректен магазин или такъв,
който предлага реплики вместо оригинални продукти.
Възможно е и да се натъкнете на завишена цена на дадена стока, като разминаването би могло да
достига трицифрено число. По тази причина, ако сте си харесали даден продукт, проверете в Google
каква му е средната цена в повечето онлайн магазини и пазарувайте само от сайтове, за които има
положителни мнения и са се доказали с времето. За още полезни съвети по темата, разгледайте нашия
материал "Как да пазаруваме по-безопасно онлайн".

Неволно инсталиране на зловредни приложения
Има доста начини да се заразите с такива. Най-класическите включват отваряне на прикачен файл в
спам съобщение, посещаване на компрометиран или злонамерен уеб сайт, изтегляне на заразени
програми. Ако използвате нелегален софтуер, доста вероятно е да попаднете на такъв, в който
присъстват зловредни компоненти. Заразените приложения могат да затормозяват устройството ви, да
показват реклами, да записват и изпращат вашата активност към отдалечен сървър, да заключат
файловете и много други.
Сериозен проблем през последните години представляват така наречените криптовируси (ransomware),
които в някои случаи успяват да блокират онлайн инфраструктурата на цели компании или градове.
Този тип вируси криптират файловете в устройството, на което са попаднали. Така те стават
неизползваеми. За да бъдат възстановени, е необходимо потребителят да заплати определена сума,
обикновено в биткойни. Няма гаранция обаче, че след плащането на откупа със сигурност ще получите
обратно файловете си.
Добрата новина е, че има разработени безплатни инструменти за декриптиране на файловете за голяма
част от известните криптовируси. Много програмисти полагат усилия за борбата с тях и ако някога се
заразите с ransomware, най-добре потърсете името му в интернет и вижте дали няма наличен безплатен
инструмент за декриптиране на информацията.

Измами в сайтовете за запознанства и социалните мрежи
Ако имаме конкретна цел, не е толкова трудно да си създадем нереален профил в подобен уеб сайт.
Представете си следния сценарий - взимаме снимки на неизвестен привлекателен човек от интернет,
определяме си възраст, интереси и хобита, дори различен пол. След това започваме да публикуваме
съдържание, което би привлякло определени целеви групи. Или пък набелязваме потенциални уязвими
хора и инициираме чат с тях. След това започваме да ги проучваме, а не след дълго да ги
манипулираме и използваме.
Горният сценарий важи за немалко потребители, които по някаква причина лъжат за себе си в
интернет. Някои просто искат да прикрият неприятен аспект от живота си и да го заменят с
несъществуващ, но други биха опитали да извлекат определена полза от вас или да ви навредят. Ето
някои препоръки, които биха ви помогнали да понижите риска:
- Не вярвайте напълно на информацията в профила, докато не опознаете по-добре събеседника си!
- Не се предоверявайте в началото и не споделяйте лични данни като адрес, телефон и други!
- Не удовлетворявайте молба за финансова подкрепа, дори и да изглежда основателна и наложителна!
- Наблюдавайте и анализирайте отсрещния човек!
Ако се сближите достатъчно, инициирайте реален разговор или гласов чат! Така ще можете
по-пълноценно да усетите събеседника си и да придобиете представа, която трудно бихте си изградили
само чрез писане.

ДОБРИТЕ НЕЩА За наистина неоценимата подкрепа

Убедена съм, че мнозина от незрящите хора в България узнаха за съществуването на фонд
"Социална закрила" към МТСП едва в началото на миналата година. И не защото фондът не е
бил работеща структура или не е изпълнявал функциите си, а заради това, че в началото на 2020
управителният му съвет реши да финансира мащабен проект за подпомагане с
помощно-технически средства на немалък брой лица със зрителни увреждания.
Благодарение на този проект мнозина незрящи получиха безвъзмездно скъпоструваща техника, така
необходима за извършване на работата им без зрение.
Кандидатите трябваше, разбира се, да отговарят на определени условия, най-важните от които бяха да
имат над 90 процента зрително увреждане, както и да са работещи в определени сфери или обучаващи
се по специалности, изискващи работа с текстове.

По този начин бяха одобрени 51 човека, които получиха комплект за текстообработка, включващ
преносимо четящо устройство със софтуер и висок клас лаптоп. 63-ма получиха електронен
видеоувеличител (лупа), а 45 незрящи станаха притежатели на диктофон с достъпно говорещо меню.
Общата стойност на безвъзмездно предоставените помощно-технически средства е 236 466 лв.
По този начин немалък брой – 159 човека, работещи и учещи се незрящи, се сдобиха с техника, която е
изключително полезна за осъществяването на учебния и трудовия им процес и която нормално не биха
могли да си позволят финансово.
За дейността на фонда, за осъществените и бъдещи негови проекти за подпомагане на незрящите
разговарях с изпълнителния директор Марина Сарадинова и със зам.-министъра на социалната
политика и председател на УС на фонд "Социална закрила" – Лазар Лазаров.

- Г-жо Сарадинова, като изпълнителен директор на фонда бихте ли го представили, както и
дейностите, които извършва?
- Фонд "Социална закрила" е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и
социалната политика. Фондът се утвърди като гъвкав механизъм за реализиране на различни целеви
програми и проекти, особено в ситуация на извънредни и спешни събития, които налагат адекватна
реакция от страна на държавата. Така че фондът финансира различни проекти и целеви програми,
които са насочени към голям кръг хора в неравностойно положение на територията на държавата.
Също така една от дейностите, които развиваме, е да отпускаме социални помощи на нуждаещи се
хора. Това са целеви финансови помощи, за да могат хората да си закупят това, от което конкретно се
нуждаят.
Тази година за пръв път насочихме целево помощите към хората със зрителни увреждания, а също и
вторият компонент, който реализирахме, е за хора с физически увреждания.
По този начин всички нуждаещи се и отговарящи на определените критерии за допустимост имат
възможност да си закупят определен вид помощни средства, които обаче задължително не се отпускат
по друг ред, закони или възможности.
- През 2020 година фонд "Социална закрила" финансира и част от един друг проект, а именно
изграждането на асансьори в комплекса на слепите в София, където ЦСРИ има помещения за
изнесено обучение. Това друг вид проектно финансиране ли е?
- Това е друга мярка, която фондът предприема, а именно за реализиране на проекти, целящи
подобряване на материалната база за предоставяне на социални услуги. По този начин Съюзът на
слепите в България кандидатства с проектно предложение, което беше одобрено от управителния съвет
на фонда и бе финансирано в рамките на 2020 година.
- Приблизително с какъв финансов ресурс разполага фондът?
- Годишният бюджет на фонда е приблизително до 6 000 000 лв., като средствата са изцяло от
Държавния бюджет, без външно финансиране. Така че разчитаме изцяло на този ресурс.
- Годишно средно колко проекта се одобряват и финансират от фонда?
- Обемът, реализиран от фонда, е твърде голям с оглед на това, че ние сме изключително малка
структура. Има години, в които сме достигали до над 200 проекта. За 2020 г., предвид всички целеви
програми, които реализирахме, говорим за около 180 проекта по различните направления.
- Имали ли сте някакви проблеми по реализацията на двата проекта, свързани конкретно със

Съюза на слепите и хората със зрителни увреждания?
- Не, в никакъв случай не мога да кажа, че сме имали някакъв проблем, защото работата ни беше
изключително успешна, винаги е имало възможност да обсъдим текущи проблеми както от наша
страна, така и от страна на Съюза на слепите. Имаме перфектна комуникация, така че своевременно да
отстраним и несъществените пропуски и проблеми. Мога да кажа, че фонд "Социална закрила" и
Съюзът на слепите в България са много добри партньори в такива инициативи, целящи подобряването
на положението на хората със зрителни увреждания.
***
Благодарение на това партньорство, както и на фирма "БГАсист" животът на 159 незрящи бе
значително улеснен в достъпа им до информация.
А дали и в бъдеще ще се реализират подобни инициативи, разговарях със зам.-министър Лазаров,
който като председател на УС на фонд "Социална закрила" има непосредствено отношение към
финансирането на целевите програми.

- Какви проекти ще финансира фондът през 2021 г.?
- Фонд "Социална закрила" е един изключително гъвкав механизъм за реализиране на социални
политики и проекти, особено в областта на социалното включване. Аз се радвам, че през 2020 година
имахме възможност да направим една тестова, пилотна програма със Съюза на слепите като една от
най-старите и утвърдени организации на национално ниво – организация на хора с увреждания, която
обаче работи и за хора с увреждания.
През 2020 г. ние се опитахме да реализираме една програма, която касае активното включване на
хората със зрителни проблеми в обществения живот и образованието. Поради тази причина
категорично през 2021 година ще продължим нашето сътрудничество, като специален компонент в
програмата на фонда ще бъде подкрепата за активния живот на хората със зрителни увреждания.
Тази програма се оказа изключително полезна. Заедно със Съюза на слепите успяхме да
идентифицираме целевата група, която да подкрепим, както и конкретните технически средства, които
да предоставим. Това дава истинска възможност на хората да бъдат от една страна информирани и от

друга – да бъдат независими и автономни, за да се реализират по-лесно на пазара на труда, което е и
нашата основна задача.
Освен тази пилотна програма през 2020 година ние изцяло преформатирахме дейността на фонда, като
я насочихме към активното включване на хората с увреждания в обществения живот.
Голяма част от дейността на фонда е насочена към предоставянето на финансова помощ за закупуване
на помощно-технически средства и медицински изделия, които не се финансират от НЗОК или от
други инструменти на МТСП.
Друго направление от нашата дейност е подкрепата за предоставянето на социални услуги. В рамките
на този голям компонент фондът осигурява подкрепа на доставчиците на социални услуги, които
съгласно българското законодателство могат да бъдат общини, неправителствени организации или
специално създадени за целта юридически лица.
В областта на социалните услуги ние предоставяме два компонента – възможност за закупуване на
оборудване с общо предназначение за всички потребители, а другата възможност е за ремонт на
материално-техническата база. Това е може би единственият национален механизъм, различен от
държавно делегираните средства. Тук фонд "Социална закрила" има своето съществено място и роля за
оказване на подкрепа на доставчиците на социални услуги. Интересът към тази дейност е
изключително голям и през 2021 година ще се опитаме да направим една итерация за подобряване на
административните условия и изисквания, така че да може от една страна за фонда да има достатъчна
степен на увереност от гледна точка на отчетността и законосъобразното и ефективното изразходване
на предоставения обществен ресурс, а от друга страна доставчиците на социални услуги да могат да
изпълнят проектите и съответно да ги отчетат.
Използвам случая да отбележа, че със Съюза на слепите в България имаме още едно ползотворно
сътрудничество и по този компонент. През 2020 година фонд "Социална закрила" има сключен
договор със Съюза на слепите, който получи финансиране за ремонт на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания. Убеден съм, че след реализирането на
проекта ползвателите на тази услуга ще имат осигурена достъпна среда, за да ползват по-пълноценно
услугите на Центъра.
Друга дейност, която предвижда и финансира фондът, е един традиционен проект – предоставяне на
топла храна, известен като "Обществена трапезария". Голяма част от бенефициентите на тази услуга
по новия закон за социалните услуги са хора с увреждания – самотно живеещи или възрастни.
Разбира се, винаги има възможност да се реализират и отделни програми с практическа насоченост за
социално включване на хора с различни потребности. Това се определя текущо и гъвкаво в зависимост
от приоритетите на МТСП и на фонда. Като цяло мога да кажа, че дейността на фонд "Социална
закрила" е изключително гъвкава и чрез него се опитваме да окажем бърза, навременна и адекватна
подкрепа на дейностите, в които има необходимост.
- Като зам.-министър на социалната политика каква оценка бихте дал на този ресор за
последната година, както и за текущия мандат на настоящото правителство?
- С удовлетворение мога да отбележа, че през този мандат, конкретно в областта на политиките за хора
с увреждания, се случиха изключително много неща. Дали всички предприети мерки и реализирани
дейности са били предмет на целенасочена синхронизация, или в резултат на дълго наслояване на
проблеми и назряла необходимост от вземане на съответни решения, е въпрос на допълнителен анализ
и аргументация. Но това, което мога да кажа, е, че в този мандат, консистентността и синергията в
политиките категорично са на едно различно равнище в сравнение с предходни мандати. Налице е
приет изцяло нов закон за хората с увреждания, който дава своите резултати. Разбира се, има
необходимост от корекции и това е предизвикателството, което имаме в 2021 година – да
идентифицираме онези моменти, които имат необходимост от фино напасване и настройване. Освен
това в този мандат беше приет и закон за социалните услуги, който по един нов начин постави тези
услуги и лицата, нуждаещи се от тях. С пълното разгръщане в прилагането на този закон ще бъде
постигната една по-голяма наситеност на социалните услуги на територията на страната, защото в
момента съществуват дисбаланси. Има райони, където са концентрирани предимно услуги за деца, а
има необходимост от развиване на услуги и за възрастни, както и обратното. По тази причина се налага
да се създаде една карта на социалните услуги, която ще покаже минимума на такива услуги,
съобразно съответния профил на района. Това е изключително важно и, разбира се, другият основен

момент е свързан с качеството на предоставяните социални услуги, което е и другият елемент, по
който ще работим. Разбира се, ще очакваме и приноса на нашите партньори – национално
представителните организации на и за хора с увреждания.
Един дългоочакван инструмент за подкрепа на хората с увреждания беше и личната помощ –
инструмент, въведен в българското законодателство и практиката. Необходимо е, разбира се, така
както предвижда и законът, след определен период от неговото действие да се направи ясен и
безпристрастен анализ, който да идентифицира необходимостта от адекватни изменения.
Съществен принос в политиката през този мандат бяха и конкретните мерки, насочени към заетостта
на хората с увреждания. Изключително важна е и помощта, която получаваме от нашите партньори –
организациите на хората с увреждания – за преодоляване на стигмата, която съществува в обществото
по отношение на тези хора. Те са като всеки един от нас, като всеки един член на обществото ни – с
конкретни възможности и потребности. И предизвикателството е всеки от това общество да допринесе
за това всички негови членове да могат да се реализират пълноценно.
Така че това е нашата мисия и визия за 2021 година. Изключително положително е и обстоятелството,
че по новия програмен период в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ресурсът, предназначен по принцип за самата програма, е огромно предизвикателство. Заедно с нашите
партньори ще развиваме конкретен елемент за подкрепа на социалното предприемачество, както и
конкретни инициативи на организациите на и за хора с увреждания. Разбира се, и по другите
съществуващи механизми, свързани с европейски средства, ще се осигуряват и допълнителни ресурси
за подкрепа на хората с увреждания в ежедневието.
***
Като редактор и журналист, на когото ежедневно се налага да работи с текстове, аз също съм
бенефициент от целевата група на фонд "Социална закрила" и действително оцених, ако мога да
използвам този каламбур, каква неоценима помощ имам в професионално отношение благодарение на
четящото устройство. Разговаряла съм с много свои незрящи приятели, също получили
помощно-технически средства по този модул, и тяхното мнение напълно съвпада с моето.
Благодарение на новите технологии незрящият човек може наистина да вкуси, поне частично, какво е
независимост от зрението на другите хора и да работи, без да се притеснява.
В заключение искам да обобщя, че този пилотен проект се оказа изключително успешен както за
фонда, така и за нас – незрящите, получили тези наистина много полезни и скъпи технически
приспособления, както и изградените асансьори на територията на комплекса на слепите, улесняващи
достъпа до кабинетите за изнесено обучение на ЦСРИ.
Сигурно е, че в близко бъдеще предстоят и още нови и много хубави неща, свързани с дейността на
фонд "Социална закрила", насочени към хората лишени от зрение.
Марина ПЕТКОВА

ДОСТОЙНИТЕ ХОРА СРЕД НАС Димитър Димов - кметът на Надеждата

Основната теза на статията се съдържа в самото заглавие. Но тук ще допълня, че освен кмет на
Надеждата той е и човек с главно Ч. Да, това е Димитър Димов - кмет на столичния район "Надежда".
Изключителна личност, човек, готов да помогне винаги и на всеки. Това са моите впечатления,
натрупани в течение на повече от година, откогато съдбата, а по-скоро един телевизионен репортаж ни

сблъска.
През есента на 2019 г. една дама, журналистка, разбрала, че имам отношение към достъпността в
София и след като видяла, че се извършват ремонтни дейности в Северния парк, ми се обади и поиска
да направим репортаж, в който да обсъдим достъпността в парка. Отидохме в едно доста мрачно, кално
и въобще отвратително време. Имаше много какво да се говори за достъпността и най-вече за нейната
приложимост. Репортажът беше излъчен, както си му е редът. Смятах, че това ще е поредното
губивреме от моя страна и поредното медийно повдигане на въпроса. Ни най-малко не съм очаквал
нещо позитивно. Просто досегашната история на достъпността при мен крещеше за никакъв резултат.
Но какво беше учудването ми, когато един ден ми звънна непознат номер, вдигнах и отсреща беше
Цвети, която отговаря за обществената информираност в район "Надежда". Това всичкото го разбрах,
естествено, по-късно. Та Цвети, след като ми се представи, любезно помоли от името на г-н Димитър
Димов, кмета на "Надежда", при удобно за мен време двамата да се срещнем и да обсъдим
повдигнатите в репортажа проблеми. Това беше началото на един много важен и полезен диалог.
Диалог, който прерасна в приятелство. Г-н Димов е не само мой, а и на целия Съюз на слепите
приятел. Помага много активно за всичко, абсолютно за всичко, за което се обърнем с молба към него.
Покойният г-н Алтънов напълно би потвърдил казаното от мен. Благодарение на г-н Димов бяха
осигурени средства за някои строителни дейности в комплекса на слепите на бул. "Европа" №138. Но
г-н Димов помага и на всеки един, който заяви, че има затруднения. През 2020 г. в квартал "Надежда"
беше изграден и адаптиран тротоар, защото незряща дама го ползва ежедневно. Ходих няколко пъти в
качеството ми на човек, занимаващ се с достъпността, и дадох своите препоръки, за да бъде тротоарът
възможно най-полезен и удобен. Примерите са многобройни, но няма да ги изреждам всичките тук.
Ще посоча още един само. В края на годината, благодарение на г-н Димов, федерация "Спорт за хора
със зрителни увреждания" получи дарение от фондация "Никола Георгиев" в размер на 5000 лева.
Парите ще бъдат използвани за закупуване на игри и спортни пособия, внос от чужбина. Не е тайна, че
у нас липсват основни настолни игри като шахмат, табла, домино и други.
И още нещо. Г-н Димов прави всичко по силите си в Северния парк да има шахматна маса за незрящи,
която ще бъде монтирана, а незрящите само ще трябва да си носят шахматните фигури. Някои от вас
знаят за шахматните маси за незрящи, които бяха поставени на Витоша през 2018 година. Нещо повече
- г-н Димов полага усилия за изработване и на стационарна маса за шоудаун, която отново ще бъде в
Северния парк. Смея да твърдя, че ако това се осъществи, ние, нашата държава, ще бъде пионер в
подобно начинание.
Както споделих по-горе, с Димитър Димов вече сме много близки, което ме прави щастлив. Той дълго
време и с голямо търпение слуша за проблемите и възможностите, стоящи пред незрящите хора.
Самият той е заявявал, че така му се отварят очите и за всичко това не е подозирал. Сега вече, когато
има въпрос за достъпността, неговият екип най-напред се консултира, а едва след това предприема
съответните действия. Неведнъж съм казвал, че хората биха създавали достъпност, но огромната част
от общинските и държавните институции нямат точна представа от тематиката. Но трябва да призная,
че такива като кметът на Надеждата са малко, много малко, можем да ги преброим на пръстите на
дясната ръка на незрящ дърводелец. Страхотно е, че достъпността ни срещна.
И бих искал да кажа, че Димитър Димов е кмет от ПП "ГЕРБ" от 2007 година. Това го казвам за всички
ония, които знаят, че не щадя и без колебание критикувам ГЕРБ, както и всички управленски слабости.
Г-н Димов ми върна надеждата, че у всяка партия има читави хора.
България има нужда от точно такива ръководители - способни, емпатични, с широк поглед и
отзивчиви.
д-р Иван ЯНЕВ

ОТЛИЧНИЦИ БГАсист с първа награда в Годишните национални награди за социална
иновация

Райна СОКОЛОВА
На 14 декември 2020 г. БГАсист получи първа награда в Годишните национални награди за социална
иновация в подкрепа на социалната икономика. На официална церемония, провела се в
Министерството на труда и социалната политика, фирмата ни бе отличена в категория "Социални
иновации, свързани със заетост", а наградата ни бе връчена от министър Деница Сачева.
Не е трудно да печелим награди, защото работата ни не е просто работа, а кауза. Кауза, по-голяма от
нас самите, нещо, което ни зарежда, кара ни да се чувстваме значими и да правим добро.

За какво получихме наградата?
Нашите служители с нарушено зрение предоставят продукти и услуги за хора с нарушено зрение с
изключително отношение към всеки детайл. Предоставяме заетост на незрящи хора, които перфектно
познават нуждите на клиентите, за които работят и които най-добре могат да обслужат.
Нашите служители приемат своето увреждане като възможност да израснат, а не като проблем, с който
всички трябва да се съобразяват.
Ние доказваме ежедневно, че са необходими чисто човешка воля и подходящи технологии, за да
извършваме работа, която често и зрящите хора не успяват;
Нашите клиенти са и наши приятели – при нас идват всякакви хора, такива, които искат да се развиват
и такива, които имат проблем да приемат увреждането си. При последните сме изключително

внимателни – освен продукти и услуги ние им предлагаме и чисто човешка подкрепа – да поговорим за
проблемите им, да ги изслушаме, да споделим нашия опит, да ги насърчим и подкрепим. Ние не сме
просто магазин за продукти и услуги, а възможност да повлияем на други хора с увреждания чрез
нашия личен пример.

Никъде другаде в България няма подобно място, където в толкова детайли да се познават софтуерни
програми, продукти и приложения, които да подпомагат живота на незрящите хора.
Офисът ни се намира в сърцето на София и за наше щастие се превърна в място на подкрепа и
отношение. Понякога незрящите идват просто за да изпият с нас чаша кафе и да споделят за някоя своя
болка. Друг път да отпечатаме на хартия резултатите от кръвните им изследвания, да им купим
самолетни билети за лечение в чужбина, да попълним някой документ, да им поправим някой
блокирал телефон и какво ли още не…
Ние винаги сме готови да се отзовем лично или чрез технологии за отдалечен достъп, независимо дали
незрящите могат да ни платят за услугите, или не. Ние сме тук за тях, защото знаем, че технологиите
са изключително важни за независимия живот, а човечността е нещо нормално. Защото работата ни е и
наша лична кауза – да срещнем незрящите хора в България и подходящите за тях технологии, за да
живеят модерно и самостоятелно.

ПОЕЗИЯ Финландци пак четат Димитър Грудев

Ангел СЛАВЧЕВ
Снимка - Йоана ДИМИТРОВА
Да, наистина! Освен на български и немски негови стихове се появиха отново и на фински!!! И то цели
9 творби в мерена реч. Вярно е, че немскоезичният превод, направен преди двайсетина години, е в
свръхскромен тираж – само 10-15 екземпляра. Но според висококомпетентни дипломирани експерти и
този превод, въпреки своята малобройност, можело да се брои за издание.
Сега отново на фински език, понеже през 1991 г. списание "Зора" отпечатва няколко стихотворения на
Димитър Грудев, а през 2013 година финландско-българското дружество за приятелство в своето
списание "Sieppari" помества други пет стихотворения в превод на българиста и поета Тармо
Манелиус. Стиховете попадат в неговите ръце при двумесечното гостуване преди 30 години на моя
персонаж в Хелзинки. 60 дена той се радва на гостоприемството на своите приятели - семейство Соня
и Калерво Туленсало. Тогава Димитър Грудев посещава 5-етажната Централа на финландския съюз на
слепите и прочутия институт "Арла" за професионално обучение на слепи и слабовиждащи. Запознава
се със световноизвестния есперантист Арво Карвинен, който даже му предлага тригодишен договор за
работа. Обилните си финландски впечатления той споделя и с читателите на "Зари" посредством
пътеписа "Щрихи от Хелзинки" (1991). В резултат на скандинавския набег на Митко и аз се сдобивам с
фантастична скиорска шапка, а колекцията ми от бели бастуни се обогатява и с бастун от
многоезерната страна. След шапката и бастуна в дома ми се появиха два климатика и пералня с
емблеми "MADE IN FINLAND".

На 28 септември 2020 в Хелзинки Финландско-българското дружество за приятелство презентира

поетичния сборник "Птици феникс и техните послания", включващ творби на седем български поети Любомир Левчев, Николай Кънчев, Цветан Марангозов, Нино Николов, Марин Лазаров, Румен
Попстоянов и Димитър Грудев. Преводач и рецензент на сборника е отново Тармо Манелиус.
Димитър Грудев през последните две десетилетия е познат на литературната публика с късите си
хумористични разкази и приказки, посредством които печели призови места на национални и
международни конкурси. Част от тези текстове през тази година тръгнаха отново към читателите чрез
книгата му "Разкази", продукт на старозагорското издателство "Палмира".
Първата стихосбирка на Димитър Грудев "Отново" (1998) включва 24 стихотворения, предимно от
жанровете гражданска лирика и сатира. Веднага след нейното публикуване варненският рок-състав
"Ние не можем да свирим" си харесва от нея сатиричното стихотворение "Внимателно с боклука" и го
прави текст на своя песен, превърнала се светкавично в хит. И така Димитър Грудев се нарежда сред
тези, за които Платон се произнася твърде двусмислено, да не кажа май не съвсем ласкаво. За
древногръцкия философ поетът е "леко и хвърковато същество, вдъхновено и обезумено"... Но въпреки
оценките на учителя на Аристотел, хероят ми след 10 години издава и втора поетична книжка със
сякаш малко странното заглавие "Светла вест".
Преди да стане публикуван и четен автор, Димитър Грудев има професионалната съдба на велик
американски писател. Още от крехката си тийнейджърска възраст той е монтажник в "Марица - Изток"
и Чирпан, 6 години учителства в Родопите и в родния си Старозагорски край, 2 години е
турбокомпресорист в Долината на голямата химия - Девня, 3 години се прави на електромонтажник
във варненския "Успех".
Да поздравим и ние писателя Димитър Грудев с третата му поетична публикация на фински
език!!!

На приятелите ми от Хелзинки

НОСТАЛГИЧНО
Ще се завърна ли
отново в този град?

Ще видя ли пак "Сеура Сари"*
и приятелите стари?
Ще чуя ли отново
звучния им говор
на спокойни хора
във разумен сговор?
Ще ми простят ли те,
че може би не бях
винаги добър със тях?
Приятели, приятели,
аз често спомням си за вас
и днес моля ви за прошка!
–––––––––––––––––––––
*Сеура Сари - име на остров във Финландия
Димитър ГРУДЕВ

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:

Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

ТЕХНОЛОГИИ Какъв английско-български речник да използваме на компютъра и смартфона

Стефан ЦВЯТКОВ
Докато сърфираме в мрежата, изпробваме приложения или използваме различни устройства, понякога
се натъкваме на непознати думи на английски език. Ако искаме да си ги преведем, необходим ни е

английско-български речник. Тук ще ви покажа 3 варианта, които можете да използвате според вида на
устройството, с което работите в момента.

За уеб браузър
Бихте могли да разгледате речника на сайта slovored.com. Той съдържа около 47 000 думи и е лесен за
използване. За да потърсите в него, направете следното:
1. В адресната лента въведете "slovored.com/english" (без кавичките). Ще видите опростена уеб
страница, в която има поле за търсене.
2. Напишете интересуващата ви дума и натиснете Enter. Ще се зареди списък с резултати под формата

на връзки, а най-отдолу ще видите значенията на търсената дума.
3. За да се придвижите по-бързо до текста след резултатите, натиснете буквата B.
4. Преминете и през втория бутон със стрелка надолу и ще видите значенията на търсената от вас дума.

За Android
Можете да изтеглите и инсталирате приложението English<>Bulgarian Dictionary от Google Play
магазина. То е интуитивно и достъпно за работа с екранен четец. Бутоните за различните раздели не са
етикетирани, но няма да е необходимо да ги активирате, за да използвате основната функционалност.
Въведете в полето търсената дума и докато пишете, ще ви бъдат предлагани резултати. Щом изберете
някой от тях, значенията на думата се визуализират в средата на екрана.
Натиснете бутона "Voice rec", за да потърсите интересуващата ви дума чрез глас. Ако след началото на
записа екранният четец говори, изчакайте го да спре и тогава кажете думата. Можете да активирате
бутона "Swap", за да преминете към българско-английски речник.
Приложението показва реклами, но те са позиционирани в долната част на екрана и не пречат на
работата с него. За да използвате речника (без функцията за гласово въвеждане), не е необходима
интернет връзка.
За iOS
Можете да изтеглите и инсталирате Bulgarian <> English Dictionary + Vocabulary trainer от App Store.
Приложението е интуитивно и съдържа около 93 000 думи.
Използвайте бутона преди полето за търсене, за да превключите към българско-английски речник.
Докато пишете интересуващата ви дума, ще ви бъдат предлагани резултати. Щом изберете някой от
тях, ще видите значенията на думата. Всяко се разпознава от VoiceOver като отделен елемент, което е
допълнително удобство.
Можете да видите историята на търсените думи в раздел "History". На теория приложението показва
реклами, но на практика не забелязах такива при използването му. Чрез бутона "Download this app
without ads" бихте могли да закупите версия без реклами. Направете това само при условие че такива
се появят и нарушат работата ви с речника. Приложението може да бъде използвано и без интернет
връзка.

