*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Август

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

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Спортът сред незрящите

(Продължение от брой 6)
След промените от ноември 1989 г. в страната се извършват дълбоки политически, икономически и
обществени трансформации. Започва тежка криза, която довежда до силно свиване на спортната
дейност сред зрително затруднените хора. Републиканските първенства в различните видове спорт са
преустановени, а спортните прояви са спорадични и нямат последователен характер.
В периода 7-21 април 1990 в Германия се провежда седмото световно индивидуално първенство по
шахмат за зрително затруднени. Участват 30 състезатели от 25 страни. Първите 2 места се печелят от
съветски шахматисти. Илия Атанасов в крайното класиране дели 10 - 15-о място.
През август 1991 г. в Дания се провежда европейско първенство по голбал. Участват 15 отбора,
разделени в 2 групи. Българите в крайното класиране остават на 9-о място. Това е последното
първенство за България през следващите 16 години, когато участието в европейските първенства по
голбал се възстановява.
От 15 до 23 април 1992 г. в Палма де Майорка се провежда деветата шахматна олимпиада за незрящи.
Участват 33 отбора. България се представя с 4 състезатели и 1 резервен. Олимпиадата се провежда в 11
кръга по швейцарската система. В крайното класиране българите заемат 11-о място. Най-добре се
представя Венчо Лазаров. Шампион става отборът на Русия.
През септември 1992 г. в Барселона се провеждат параолимпийските игри. Българският тим заема 40-о
място в крайното класиране. Георги Сакеларов завоюва златен медал на гюле и сребърен на диск.
Донко Ангелов печели сребърен медал на троен скок. В българския отбор е и Иванка Колева, която е с
увреждане на опорно-двигателния апарат. Тя заема 6-о място на тласкане на гюле. Общо българският
отбор се състои от 8 параолимпийци.
Две години по-късно през 1994 г. Донко Ангелов печели бронзов медал на троен скок на световното
първенство в Берлин, Германия. На същото първенство Георги Сакеларов печели второ място на
тласкане гюле и първо място на диск. През 1995 г. на европейското първенство в Дъблин Георги
Сакеларов печели сребърен медал на диск.
От 1 до 13 май 1994 г. в Полша се провежда световното първенство за незрящи по шахмат. Участват
първите дванадесет, класирали се от олимпиадата в Испания. Българите правят ремита с Израел и
Великобритания. Регистрират загуби от Русия, Украйна, Италия. Следват български победи над
Румъния и Чехословакия. В крайното класиране България заема 9-о място. Шампион става Русия,
следвана от Украйна, а тройката се допълва от Испания.
През 1996 г. в Бразилия се провежда олимпиада по шахмат. В нея участват 29 страни, като 24 са от
Европа, а останалите пет са ЮАР и 4 страни от Латинска Америка. Отборът на България заема 12
място в крайното класиране. Шахматистите са водени от майстора на спорта и зам.-председател на
ССБ Стоян Митев.
От 19 до 23 април 1996 г. в Япония се състезават 164 лекоатлети-маратонци от 64 страни. България се
представя от Веселин Атанасов, заел 21 място, и Марин Цочев, класирал се на 32 място. Победителите
са от Полша, а при дамите първото място е за Русия.
От 16 до 26 август 1996 г. в Атланта се провежда параолимпиада. България е представена от Донко
Ангелов, Георги Сакеларов, Христо Гергански, Иванка Колева – лека атлетика, Полина Журова –
плуване, Павел Бойчев – вдигане на тежести. Със зрителни нарушения са лекоатлетите Георги
Сакеларов и Донко Ангелов. Георги Сакеларов печели бронзов медал на диск и 5-о място на гюле.
Донко Ангелов става 5-и на дълъг скок и 6-и в петобоя.
След 2000 г. спортът сред зрително затруднените започва своята реанимация. Възражда се голбалът,
шахматът също възстановява много от позициите си. Дори се възстановяват държавните първенства по
голбал и шахмат, но регулярността им е силно нарушена в началото. Навлизат и нови достъпни

спортове за незрящите. Описаните по-долу данни са по-скоро обобщаващи, отколкото изчерпателни,
тъй като с развитието на новите технологии много от фактите са достъпни в интернет и не е
необходимо да се утежнява настоящата статия. Изключително подробна информация за възраждането
и развитието на единствения параолимпийски колективен спорт – голбала, може да се открие на
www.vitoshabg.com. Там може да се намери изчерпателна информация и за редица други спортове,
достъпни за хора с нарушено зрение.
От 20 до 29 ноември 2002 г. в Истанбул се провежда десетото световно индивидуално първенство по
шахмат за незрящи. Участват 94 състезатели от 34 страни. България е представена от Расим Низам,
който печели 7 точки от 9 възможни и разделя първото място с още 3-ма шахматисти. Взема
шампионска купа и бронзов медал поради по-лошия бергер. Първи става Мурет Юнусов от Казахстан,
а вицешампион - Сергей Крилов от Русия. Нашият шахматист побеждава и двамата. Благодарение на
представянето си българинът получава званието международен майстор на спорта.
Между 20 и 28 август 2002 г. в Истанбул Расим Низам участва на турнир за зрящи, в който се
състезават 250 шахматисти от 8 страни. Низам дели в крайното класиране 6 - 12 място. Но Расим
печели златния медал, който е предназначен за шахматистите с нарушено зрение в турнира.
От 23 до 26 юни 2006 г. в Обреновац, Сърбия се провежда международен турнир по шахмат за
зрително затруднени. Участват 60 шахматисти от България, Сърбия, Черна гора, Македония, Молдова,
Румъния, Албания, Германия. Расим Низам убедително печели турнира.
В новата шахматна история Расим Низам е българският шахматист с най-много успехи в турнири за
хора със зрителни увреждания, но участва и в такива за зрящи. Той започва да се състезава в подобни
съревнования от 1998 г., като печели 12 първи места в България, 1 второ и 1 трето място.
Международният майстор на спорта печели турнири в Солун (1999 г.), Охрид (2004 г.), Белград (2006
г.). През 2003 г. в Линарес печели 8 място. През 2005 г. печели 4 място на закритото световно
първенство в Испания. През 2006 г. на световното първенство в Индия печели 14 място. През 2010 г.
на световното първенство в Белград заема 10 място. Последните 3 години Расим Низам печели в
Истанбул шахматен турнир, посветен на Деня на хората с увреждания.
През 2002 г. кюстендилци канят свои колеги от София за една нова инициатива - риболов за незрящи.
И въпреки че от столицата пристига само един риболовец, началото е положено.
На 3 юни 2004 г. на Панчаревското езеро се събират софийски и кюстендилски незрящи, за да се
състезават в риболова.
На 26 юли 2006 г. на Панчаревското езеро край София се провежда първото републиканско първенство
по спортен риболов. В него вземат участие отбори от РСО Кюстендил, РСО Монтана, РСО София и
РСО Шумен. В индивидуалното класиране пръв републикански шампион става Феим Якуб Саид от
Шумен, вицерепубликански шампион е Сергей Дубина от София, 3-ото място е за Иван Коркински от
Кюстендил, а 4-и се нарежда Ангел Събков от Монтана. Отборен шампион е отборът на София,
следван от Шумен, Монтана и Кюстендил.
На 8 октомври 2009 г. в Стара Загора се провежда състезание по канадска борба за зрително
затруднени. Това е много подходящ спорт за хора с нарушено зрение. В състезанието участват 18
души, като се провежда по системата всеки срещу всеки. На лява ръка печели Марин Пейчев, негов
подгласник става Иво Атанасов, тройката се допълва от Янко Петров. На дясна ръка отново Марин
Пейчев печели без конкуренция, следван от Метин Дикме Осман и Николай Иванов.
На 20 и 21 септември 2010 г. в Стара Загора се провежда първото държавно първенство по спортна
табла. В него участват 32 души. Година по-рано в столичния Студентски град се състои първото
съревнование в тази игра между столичани с нарушено зрение. Правилата са адаптирани за хора със
зрителни увреждания с подкрепата на Българската федерация по спортна табла, където са обучени и
двама съдии със зрителни увреждания. Отборното класиране е следното: 1. Пловдив 2. Кюстендил 3.
"Витоша" София. В индивидуалното класиране шампион става Янко Петров от клуб "Пираните"
София. Второто място завоюва Иван Басангов от Пловдив, а кюстендилецът Динко Даскалов заема
третото място.
Успоредно с турнира по табла се провежда и държавно първенство по шахмат за жени. Отборно
първото място завоюва Варна, следвани от столичните момичета на клуб "Витоша" и Дряново. В
индивидуалното класиране Илинка Дилкова от клуб "Витоша" не оставя никакви шансове на своите
опонентки и категорично завоюва титлата. Нейна подгласничка е Величка Христова от Варна, а

тройката се допълва от Недялка Стойнова, също от крайморския град. Призьорите са наградени от
председателя на ССБ Васил Долапчиев.
Въпреки че България не е от най-силните зимни нации, български незрящи представляват държавата
на редица зимни олимпийски игри. Ски-беговите дисциплини, в които се състезават незрящите, са
актуални и понастоящем, но все по-малко зрително затруднени спортисти са ангажирани.
През последните две десетилетия спортът сред хората със зрителни увреждания търпи сериозен
прогрес. Възроден бе единственият екипен параолимпийски спорт за зрително затруднени хора –
голбалът. След възраждането си той започна да се развива стремително, за да се стигне до
изграждането на силен национален отбор, който през втората половина на десетилетието е
най-стойностният в региона.
Възраждането на голбала започна още в края на 90-те години от Варна, където спортен клуб "Успех"
организираше голбални турнири по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания.
След като през 2001 г. в столицата се появи Спортен клуб "Витоша", бе даден изключително силен
тласък на този вид спорт. През същата 2001 г. ССБ възстанови провеждането на републиканското
първенство по голбал. С леки колебания то се провеждаше регулярно в следващите години. През
втората половина на първото десетилетие от настоящия век първенството отново бе преустановено. В
6-те издания на републиканското съревнование отборът на Спортен клуб "Витоша" 5 пъти стана
шампион, а в едно издание отборът на Спортен клуб "Средец" вдигна републиканския трофей. След
това ДП по голбал се провеждаха ежегодно.
През 2003 г. се сформира национален отбор, който след подготовка на 2 лагера участва на световните
игри за зрително затруднени спортисти, състояли се в Квебек, Канада. Именно там българите видяха,
че голбалът в световен мащаб е напреднал твърде много за разлика от родния и трябваше да се
положат максимални усилия, за да се скъси дистанцията. Но тогава повечето от момчетата бяха млади
и не се обезкуражиха чак толкова. Започна по-усилена работа, за да се стигне до 2007 г., когато за
първи път от много години български национален отбор с треньор Илия Попов участва на европейско
първенство. Континенталният шампионат се проведе в Анталия, Турция, а българите бяха в група C.
След фантастично първенство българите достигнаха полуфинал и в крайна сметка се поздравиха с
4-ото място, като за бронза бяха лишени от холандските голбалисти, които победиха със златен гол. 2
години по-късно отново родните национали участваха на първенство на Стария континент, което се
проведе в Албуфейра, Португалия. Там българите се представиха още по-добре. В предварителната
група отборът на България категорично завоюва първото място и отиде на четвъртфинал срещу
Словакия. Словаците оказаха сериозна съпротива, но само през първото полувреме, тъй като през
второто българите не им оставиха никакви шансове. Така нашите стигнаха до полуфинал, където ги
чакаха голбалистите на Холандия. И по вече познат сценарий отново в редовното време резултат 3:3, и
отново със златен гол лалетата успяха да отстранят българите. За бронзовите медали България
буквално се подигра с отбора на Русия. Това обстоятелство ни изпрати в по-горната група B. През 2010
г. Българският национален отбор по голбал за първи път участва на европейско първенство в група B.
Нивото в тази група наистина е твърде високо, но целта пред родните национали бе запазване на
мястото в групата. Те успяха да изпълнят тази цел, като се класираха 7-и. Трябва да се отбележи, че
отборът вече имаше нов треньор и това бе Дейвис Видолов. Треньорът Илия Попов, който даде много
на българския голбал през първото десетилетие на века, през лятото на 2009 г. внезапно почина.
България продължи да участва на европейските първенства с променлив успех.
Шахматът е спорт, който традиционно има силни позиции сред зрително затруднените хора у нас. При
общата стагнация, която беше обхванала спорта, а и не само него през 90-те години, бе логично и този
вид спорт да се окаже в дълбока криза. За щастие той също излезе от летаргията и лека-полека
държавните първенства набраха скорост, и това е най-масовата спортна дейност сред българските
незрящи. Българският шахмат вече не отсъства от големите международни прояви. Наши състезатели
участват на шахматните европейски и световни първенства, както и на шахматните олимпиади.
На 11 декември 2006 г. се учреди федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". Инициативата
беше на Съюза на слепите в България. Този акт показа, че ССБ и неговото ръководство са осъзнали
дълбоката нужда от спортна федерация на незрящите, която да канализира, регламентира и развива
спорта сред хората с нарушено зрение. Тези надежди се оправдаха. От 2010 г. благодарение на СКИ
"Витоша" в България бяха въведени два абсолютно нови спорта - шоудаун и стрелба с лък за незрящи.

Спортовете се оказаха интересни за хората и се развиха неимоверно, а шоудаунът е вероятно
най-атрактивната игра за зрително затруднените хора. Благодарение на пловдивчани и варненци
боулингът е спорт, който започва да се налага, а от 2021 г. ще започне провеждането на държавни
първенства. Възстанови се тандемното колоездене, както и гребането на Ял - 6.
Към настоящия момент се провеждат държавни първенства в спортовете шахмат, лека атлетика,
голбал, шоудаун, стрелба с лък, тандемно колоездене, спортна табла, спортен риболов. Боулингът
предстои да направи своя прощъпалник в държавните първенства през есента.
Шоудаунът логично потърси своите международни изяви. България записа участие на европейско
първенство през 2018 г., провело се в Полша, и на световно първенство, състояло се през 2019 г. в
Италия. Засега най-големият успех е 16-ото място на Бехие Ахмед, постигнато на световната
надпревара.
България трябваше да бъде домакин на европейско първенство по шоудаун през 2020 г., но поради
усложнената ситуация от коронавирус съревнованието се отложи.
Безспорно най-голямото постижение в организационен аспект за България сред хората със зрителни
увреждания се явява домакинството на световното първенство по шахмат.
В периода 20 - 31 юли 2018 г. в столичния хотел "Маринела" се проведе VIII Световно отборно
първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи, в което взеха участие общо 16 национални тима:
България (първи и втори национален отбор), Великобритания, Венецуела, Германия, Индия, Испания,
Италия, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна. Категорично може
да се каже, че това световно първенство е най-високият връх в спортната история на зрително
затруднените у нас. През далечната 1983 г. държавата ни е била домакин на европейско първенство по
лека атлетика. През 1974 г. сме домакини на петите международни лекоатлетически игри на
спортистите с нарушено зрение от социалистическите страни. Като се има предвид това, което е
ставало при други, коренно различни условия, когато функционирането на обществото, икономиката и
спорта в частност са били много по-различни от сегашните, може да се каже, че подготовката,
организирането и провеждането на световното първенство по шахмат е перлата на българския спорт
сред хората със зрителни нарушения. Руснаците триумфираха, поляците се задоволиха с второто
място, а украинците допълниха тройката. Първият отбор на България зае 11-о място, а вторият - 14-о.
Спортът е неизменна част от човешкото битие. Незрящите не правят изключение, така че колкото
по-добре развит спорт имаме, толкова и по-високо качество на живот ще имаме. Предизвикателствата,
които стоят пред дейността на Федерацията са безбройни, но това трябва да ни дава допълнителен
стимул за търсене на решения и нови възможности. Съюзът на слепите в България играе решаваща
роля за прогреса на спорта сред хората с нарушено зрение. В миналото Съюзът е управлявал целия
спорт, понастоящем се явява основен партньор на Федерацията и дава своята подкрепа при всяка
нужда, за да можем да изпълним максимално държавния и международния спортен календар.
Към 2021 г. във федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" членуват 28 лицензирани спортни
клуба. Те провеждат спортно-състезателната си дейност, подкрепяни най-вече от местните общини.
Много от клубовете защитават проекти или търсят финансиране от различни спонсори. Но целта е
една - провеждане на състезания, които да стимулират хората към активност, спортно развитие,
социални контакти, повишаване на самочувствието и всичко останало, което води след себе си една
активна спортна дейност.
Съвместната работа на спортните клубове, Федерацията и Съюза води до устойчивост и разширение на
спортно-туристическите прояви.
д-р Иван ЯНЕВ

XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ Първо
заседание

В необичайни условия на пандемия премина изборният процес за пълномощници в XVIII
Национално общо събрание на ССБ. Той стартира в ранната есен на 2020 година и приключи
едва в средата на май 2021.
Като цяло отчетно-изборните събрания на ТО и РО преминаха спокойно и делово, с изключение на
тези в София, където се случиха и радикални промени. В резултат беше сменено цялото ръководство
на организацията и за пълномощници бяха избрани нови хора, деклариращи, че са носители на
промяната.
Като резултат от изборния процес в страната, при определена норма на представителство 1 на 200 (за
база се взема числеността на членовете на ССБ към 31 декември 2019 г.), в следващите 5 години в
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ членовете на организацията ще бъдат
представлявани от следните упълномощени от тях лица:
РО Благоевград
Борислав Георгиев Лазаров, Кънка Георгиева Витова, Костадин Асенов Сковарданов
РО Бургас
Бинка Димитрова Монева, Юлия Великова Николова
РО Варна
Христо Георгиев Шипанов, Славчо Георгиев Аврамов, Бончо Тодоров Бонев, Христо Йорданов
Христов
РО Габрово
Стефка Пенчева Пенчева, Негослав Събев Събев, Петя Йорданова Маркова, Ненчо Тодоров Обретенов
РО Кърджали

Шюкран Мустафа Исмаил, Емилия Иванова Стоянова
РО Монтана
Ива Бориславова Петкова, Радослава Иванова Иванова, Борислав Любомиров Ванков, Валери Иванов
Марков, Венцислав Неделков Ненков
РО Плевен
Павлин Илиев Ангелов, Илияна Любенова Киркова, Невяна Георгиева Сотирова, Иван Димитров Янев,
Велизар Йорданов Хинков
РО Пловдив
Георги Николаев Генов, Стефан Данчев Данчев, Валентин Димитров Георгиев, Георги Цветанов
Минков, Красимир Митков Касабов, Мария Георгиева Муховска, Велик Стефанов Атанасов, Орхан
Мурад Ходжа
РО Русе
Росица Иванова Маринова - Данева, Стефан Пенчев Стефанов
РО Силистра
Петранка Иванова Стоянова, Йорданка Златева Господинова
РО Сливен
Васил Трифонов Долапчиев, Тодор Радев Иванов, Теодор Асенов Бояджиев
РО Смолян
Теменужка Стефанова Миткова, Магдалена Виденова Ефтимова, Недялко Иванов Димов
РО София
Маньо Кирилов Алексиев, Хари Савов Хараламбов, Даниела Георгиева Дамянова, Васимир Иванов
Радулов, Радко Иванов Диков
РО Стара Загора
Динка Славова Желева, Георги Станчев Желев, Калина Стамова Стайкова, Иван Димитров Златков
РО Шумен
Нели Василева Коларова, Николай Василев Йорданов
Първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ започна в 15.00
часа на 22 юни в хотел "Дряново", или както е познат на всички – хотелът на военните в град Дряново.
От избраните 54 пълномощници на заседанието присъстваха 50, като един отсъства по здравословни
причини, трима гласуваха с нотариално заверени пълномощни, а двама от титулярите бяха заместени
от резервни пълномощници.
По този начин заседанието работи при кворум от 53 пълномощници.
Тъй като началото на новия мандат тази година съвпадна със знаковия за организацията ни
100-годишен юбилей, то съвсем естествено в началото председателят Васил Долапчиев произнесе
няколко встъпителни думи, свързани с историята на Съюза и пътя, по който сдружението ще продължи
развитието си. Той награди множество заслужили дейни председатели, членове и служители на
организацията.
За изключителните му заслуги в областта на културата с най-високото звание – Почетен член на Съюза
на слепите в България, бе удостоен г-н Стоян Бабеков, известен не само в нашите среди композитор и
диригент.
С юбилейни плакети бяха наградени г-жа Лиляна Елицина и проф. Владимир Радулов, а г-н Донко
Ангелов и Иван Янев бяха отличени със златна значка.
Дълъг е списъкът на хората, получили отличия за всеотдайния си дългогодишен труд в името на
добруването на ССБ. Сред тях бяха председатели на РО и ТО, зрящи и незрящи служители, управители
на предприятия и почивни бази.
И така, след тържествената част, пълномощниците пристъпиха към работата си, която бе много
сериозна и отговорна.
Избрани бяха ръководство на заседанието и секретариат, всички помощни органи - мандатна комисия,
комисия по избора, комисия по програмата за дейността на ССБ през периода 2021-2026 г., комисия по
жалбите и, разбира се, преброители.
За водещи на заседанието бяха избрани Иван Янев, Дина Желева и Стефан Данчев.
Това бе и първа точка от предварително обявения дневен ред, който бе от общо 14 точки.

Гласуван и приет бе времеви регламент на изказванията до 3 минути.
Пълномощниците обсъдиха отчета за дейността на Управителния съвет на ССБ за периода 1.06.2016 31.05.2021 година.
Зад всяка дума от този петгодишен отчет стоят огромният труд и инициативност на ръководството на
организацията ни, както и трудът на множеството нейни служители в страната. Отразени са и
съпричастността, и голямата човешка отзивчивост на бизнесмени и фирми, помогнали финансово на
Съюза в реализирането на различни проекти.
Отчетени са и много сериозните стъпки в сферата на правозащитната дейност на организацията ни,
която е и в основата на идеята за обединяването на незрящите хора в съюз.
С критични забележки по доклада и, за жалост, нарушавайки нормите на добрия тон, първи взеха
отношение пълномощниците от София – Радко Диков и Маньо Алексиев. Провокиран от изказванията
на преждеговорившите, г-н Павлин Ангелов подчерта, че е странно как борци срещу статуквото се
стремят да станат част от същото това статукво и се фокусира върху наистина огромната работа,
извършена през последните 5 години в едни твърде тежки икономически условия, и особено в сферата
на правозащитната дейност, където нашата организация е водеща. Г-жа Дина Желева характеризира
последните 5 години от периода след 1990 г. като най градивните и най-силните в новата история на
ССБ.
Младият пълномощник от Монтана г-н Борислав Ванков, базирайки се на собствения си опит в
работата с неправителствени организации, определи Съюза на слепите в България като недостижим по
отношение на извършеното и извършващото се в него.
Отчетният доклад бе приет с 47 гласа.
Така още от самото начало на заседанието стана ясно, че в XVIII НОСП се е оформила своеобразна
опозиционна фракция от петимата пълномощници от РО София, като обаче впоследствие единият от
тях – Васимир Радулов, напусна заседанието и не взе участие в последващите гласувания.
Като следваща точка от дневния ред пълномощниците пристъпиха към обсъждане и приемане на
годишния отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2020 година.
И отново думата взе г-н Радко Диков от София, който пожела разяснения относно направени разходи и
дължими суми по извършени ремонти, а също и за приходите от събран членски внос. Той зададе
въпрос за одитните доклади от Агенцията по вписванията, НАП и НСИ и дали такива са били
предоставяни на пълномощниците от предходното НОСП. Впрочем одитните доклади са публично
достояние и всеки интересуващ се може да ги намери публикувани на страниците на съответните
ведомства.
Отчетът бе приет и се премина към обсъждане на следващия документ - Отчет за дейността на КС на
ССБ през периода 1.06.2016 - 31.05.2021 година.
Съответно и той бе разкритикуван от някои пълномощници – г-н Георги Генов, г-н Маньо Алексиев и
г-н Радко Диков, който предложи на пълномощниците да не приемат отчетния доклад като такъв, а
само като информация.
Действително документът е представен в синтезирана форма поради трагичното стечение на
обстоятелствата – внезапната кончина на председателя на КС г-н Емил Узунов. Това е наложило в бърз
порядък докладът да бъде изготвен и представен на пълномощниците, а очевидно смъртта не се
вълнува от документалната прецизност.
Отчетът беше приет с 36 гласа.
Пристъпи се към избор на председател на ССБ, който по устав е и председател на УС и на НОСП през
настоящия петгодишен мандат. При този избор в Устава на ССБ е регламентирано вотът да е таен.
Първата издигната кандидатура бе тази на Васил Долапчиев, предложен от Тодор Радев от Сливен. Г-н
Маньо Алексиев пък го призова да си направи отвод. Радко Диков издигна кандидатурата на г-н Иван
Янев.
Той си направи отвод, като подчерта, че председател на ССБ не може да се стане между другото, тъй
като е наясно за какъв колосален обем работа става въпрос. Янев обаче не пропусна да благодари на
пълномощниците от РО София за възвърнатото му доверие, след като на 11 май в София неговата
кандидатура да представлява софиянци в НОСП на ССБ категорично бе отхвърлена.
Отново от софиянци бе издигната и кандидатурата на г-н Стефан Данчев, но призовавайки към
прекратяване на "цирка", той също си направи отвод.

Г-н Диков отправи директни обвинения към председателя Долапчиев в престъпно разхищение в
периода до 2010 година, но думата му бе отнета за нарушаване на времевия регламент за изказвания.
Борислав Ванков пък обвини Диков в непочтеност, като подчерта, че за всяко вербално обвинение са
необходими и документални доказателства. Той също призова за прекратяване на спектакъла и
предложи пристъпване към гласуването, ако няма други наистина сериозни кандидатури.
С цел спестяване на време пълномощниците пристъпиха към издигането на кандидатури и за
председател на Контролния съвет на ССБ.
Първата кандидатура бе на г-н Недялко Димов, предложен от г-жа Дина Желева, а втората – тази на
Стефан Стефанов, издигната от г-н Хари Хараламбов.
На поставен от г-н Хараламбов въпрос за възможен конфликт на интереси във връзка с кандидатурата
на Недялко Димов г-н Долапчиев отговори категорично, че центровете за социална рехабилитация и
интеграция на лица с нарушено зрение не подлежат на контрол от страна на Съюза на слепите в
България, а се контролират от общините.
След проведено тайно гласуване, в което взеха участие 52 пълномощници, за председател на Съюза на
слепите в България бе преизбран Васил Долапчиев с 48 гласа.
С 44 гласа за председател на Контролния съвет на ССБ бе избран Недялко Димов. Неговият опонент
г-н Стефанов получи 8 гласа.
Приета бе и информацията за дейността на търговските дружества на ССБ през 2020 г., както и
информацията за дейността на НЦРС - Пловдив.
Пълномощниците преминаха към избор на членове на Управителния съвет на ССБ.
Прието бе той да се състои от 11 членове, като председателят на Съюза е и негов председател по право.
След като благодари за гласуваното му доверие и увери пълномощниците, че осъзнава и ще
продължава да носи огромната отговорност, г-н Долапчиев заяви:
"Целия си житейски опит, който натрупах в нашата организация и знанията, които имам, и енергията,
която притежавам на 68 години, ще отдам изцяло на каузата, на която служим всички заедно".
Той издигна кандидатурите за членове на УС на хора, с които счита, че ще работи добре, хора,
притежаващи достатъчна степен на експертиза в различните дейности и достатъчно отговорни при
вземането на сериозни решения. Освен това предложеният от председателя състав на УС има широка
представителност в НОСП и обновен състав.
Тази добра основа, по неговите думи, ще даде възможност за вземането на важни, а понякога и много
тежки решения в името на доброто развитие на организацията ни.
Предложеният състав на УС бе: Борислав Ванков – нов пълномощник от Видин, притежаващ сериозна
експертиза в социалните дейности, Христо Шипанов – пълномощник от Варна, Красимир Касабов –
пълномощник от Пловдив, Стефка Пенчева – пълномощник от Габрово, Стефан Данчев –
пълномощник от Пловдив, Павлин Ангелов – пълномощник от Плевен, Иван Янев – пълномощник от
Плевен, Донко Ангелов – управител на софийското предприятие "Успех", Дина Желева –
пълномощник от Стара Загора, Борислав Лазаров – пълномощник от Благоевград.
Допълнителна кандидатура бе издигната от пълномощниците от София – тази на Хари Хараламбов.
След проведеното тайно гласуване Управителният съвет на ССБ се оформи в състава, предложен от г-н
Долапчиев.
Пристъпи се към избор на членове на Контролния съвет на ССБ. Решено бе той да се състои от петима
членове, включително председателя. Недялко Димов предложи за членове на КС хората, с които по
негово мнение ще работи ползотворно. Издигнатите от него кандидатури за членове на Контролния
съвет бяха тези на Иван Златков – пълномощник от Стара Загора, Невяна Сотирова – пълномощник от
Плевен, Николай Йорданов – пълномощник от Шумен и Георги Генов – пълномощник от Пловдив.
Допълнителната кандидатура, издигната от пълномощниците от София, бе тази на Радко Диков.
След проведеното тайно гласуване за избрани членове на Контролния съвет на ССБ бяха обявени
предложените от Недялко Димов четирима кандидати.
Във всички тайни гласувания взеха участие 52-ма пълномощници, като невалидни бюлетини нямаше.
Пълномощниците приеха бюджета на Съюза на слепите в България за 2021 година.
Обсъдена и приета с някои допълнения бе Програмата за дейността на ССБ през периода 2021 - 2026
година.
Пред пълномощниците говори един от почетните членове на организацията – проф. Владимир

Радулов, който повдигна въпроса за проблемите, с които хората с нарушено зрение се сблъскват
поради заложените в гражданско процесуалния кодекс изисквания.
Той също предложи да бъде създадена една информационна платформа с профилирана информация по
всички въпроси, касаещи незрящите хора.
Провокирани от неговото изказване, пълномощниците обърнаха много сериозно внимание на
проблемите, които незрящите хора имат с банките и полагането на саморъчен подпис. Хари
Хараламбов много справедливо отбеляза, че тези проблеми не бива да бъдат оставени да се решават
индивидуално, а е нужна единна позиция на Съюза на слепите, защото подобни казуси накърняват
гражданския статус на хората лишени от зрение.
Г-н Хараламбов изброи множество проблеми като изискването при имотните сделки трите имена да се
изписват саморъчно на кирилица, изискването в ГПК, което се прилага от много институции –
документи, които слепият подписва, да се преподписват и от други двама свидетели, проблема с
гласуването с придружител на избори. Всички тези проблеми са свързани със статута на
правоспособността на хората със зрителни увреждания. Той предложи въпросът да се обсъди
първоначално на вътрешносъюзни форуми, но след това ССБ да излезе с категорично становище по
него и да се организира национален форум.
До Националното общо събрание на ССБ нямаше постъпили жалби.
Накрая е редно да се отбележи, че средната възраст на пълномощниците на НОСП през текущия
мандат е 58 години, което опровергава ширещите се твърдения, че Съюзът на слепите в България е
застаряваща организация. В последно време нейният актив започна да се обновява и през следващите
години този процес ще продължи.
Като цяло първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
премина изключително делово и в сравнително спокойна атмосфера. Приятно беше да се чуят
различни мнения и гледни точки по проблемите на организацията и нейните членове, но още
по-хубавото бе, че някои от младите пълномощници проявяваха активност и предлагаха конкретни
пътища за тяхното преодоляване.
Марина ПЕТКОВА
Снимки от събитието:

ГЛОБУС Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително
затруднените

проф. дпн Владимир РАДУЛОВ
Както е известно, в световното движение на слепите исторически се развиват два типа организации –
на и за слепи. Обикновено вторият тип предшества и обуславя появата на първите. Изключение правят
много малък брой страни, между които е и България. Една от най-известните и най-мощните
организации за слепи, която още със своето възникване преодолява националните граници, е
Американската фондация за слепи (АФС). През тази година тя отбелязва 100 години, посветени на
обучението и рехабилитацията на слепите и слабовиждащите хора.
Инициатор и вдъхновител за създаването на фондацията е големият филантроп М. Мигел, който, воден
от тежката съдба на ослепелите от Първата световна война, решава да посвети живота си на лишените
от зрение. В резултат от срещите в 1919 и 1920 г. между Американската асоциация на учителите на
слепи и Американската асоциация на работещите със слепи се оформя идеята за обединени усилия в
обучението и рехабилитацията. Американската фондация за слепи се ражда в 1921 г., когато Мигел
обединява усилията на двете организации, които запазват своята автономност. Новата институция е
частна доброволна неправителствена организация със следните първоначални задачи:
• създаване на национален център за информация за изгубилите зрение;
• откриване на форум за специалисти по слепота;
• осъществяване на нови направления за научни изследвания;
• представяне на потребностите на хората със загуба на зрение при създаването на обществена
политика.
Първоначалният силен импулс в дейността на фондацията е привличането на световноизвестната
сляпо-глуха Хелън Келър, която посвещава повече от 40 години на тази институция още от 1924
година. Първите стъпки не са реалистични. Идеята Келър да събере за 6 месеца 2 милиона долара от
благотворителност се провалят, но успехите не закъсняват. Хелън Келър посещава 39 страни, за да
стимулира обучението и социалните грижи към незрящите, като тя е направила най-много светът да
открие, че слепите са пълноценни, самостоятелни и независими хора. Създадената през 1940 г.
Национална федерация на слепите в САЩ, заедно със справедливата борба за себеутвърждаване,
започва необоснована агресивна политика срещу фондацията, която продължава до средата на 80-те
години на миналия век. В прекаления стремеж за доказване, че слепите могат всичко, федерацията
оспорва постиженията на специалистите по обучение и рехабилитация, като поддържа доминирането
на невизуалните методи. Днес конфликтът преминава в партньорство между двете организации.

В 2017 г. фондацията цифровизира архива на Хелън Келър, който е достъпен за лица с всякакви
увреждания.
АФС развива дейността си в няколко направления:
1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Американската фондация за слепи осъществява първата директна услуга за незрящите през 1928 г.,
когато започва създаване на мрежа от 5000 специални местни радиостанции, излъчващи разнообразна
информация и новини. През следващата година е издаден указател на всички институции и служби за
хора с увредено зрение в САЩ, който претърпява над 25 издания и се използва до днес.
Брайловото писмо идва в САЩ през 1860 г. в училището за слепи "Мазури", но върху него започват
опити за усъвършенстване, които поради противоборство между различни групи от слепи забавят
разпространението му. Докато в Европа от началото на XIX век започва "Войната на шрифтовете",
завършила с победа на брайла, то през втората половина на XIX век в САЩ се разгаря така наречената
"Война на точките", която продължава близо 70 години. Благодарение на АФС едва в 1932 г. се
постига помирение между отделните фракции, довело до модифициране на американския брайл и
подобряване на брайловия краткопис.
Следващата стъпка в достъпа до информация е появата на говорещата книга, чиято 90-годишнина вече
отбелязахме. В средата на 20-те години на миналия век АФС апелира към звукозаписните фирми да
предложат технология за производство на говореща книга. През 1924 г. инж. Франк Дайър предлага
устройство от фонографски тип за запис на 15 000 думи върху пластмасов диск, наречено
"Репродуктор". По настояване на фондацията в 1927 г. устройството е патентовано и както е известно в
1932 г. е узаконено неговото производство. Малко известен е фактът, че първоначално Хелън Келър е
против говорещата книга с аргументите, че на фона на бедността сред слепите тя е излишна и нейната
поява ще намали интереса към брайловото ограмотяване. Много скоро Келър признава своята грешка и
през 1935 г. благодари на президента Рузвелт за финансирането на говорещата книга.
Борбата за достъпен свят и достъп до информация продължава и днес. В 2004 г. фондацията се
застъпва за масовото снабдяване с учебници на брайл, уголемен шрифт и електронни учебници на
интегрираните зрително затруднени ученици, за да бъдат равнопоставени с виждащите. През 2010 г. се
появява Законът за комуникацията, изискващ телевизионните програми, смартфоните и всички
дигитални устройство да бъдат достъпни за американците с увредено зрение. В 2018 г. АФС прокарва
Закона "Алис Когсуел и Ан Съливан", който задължава масовите училища да осигурят равни
възможности за успешно развитие на зрително затруднените ученици.

2. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Поради локалната автономия на американското образование фондацията играе ролята на консултант и
координатор на федералното и щатските министерства на образованието по отношение на
разработката на рехабилитационните програми и учебните помагала, специалните програми в
специалните и масовите училища, където се обучават зрително затруднени деца. За да се осигурят
единни образователни стандарти и училищни практики, в 1966 г. фондацията създава Национален
съвет по акредитация, което води до сертифициране на учителите на зрително затруднени. Това
означава, че мобилност или друга специална дисциплина в училищата и рехабилитационните центрове
може да преподава завършил педагогика на зрително затруднените плюс сертификат за тясна
специалност. Благодарение на фондацията 1975 г. остава в историята като масово навлизане на
интегрираното обучение в Америка. В резултат на двугодишни проучвания в 1980 г. е създадена
Асоциацията на родителите на слепи и слабовиждащи деца, като по-късно в партньорство с
Американската фондация в 2003 г. възниква организацията "Семейна свързаност". Предвид
намаляващия интерес към брайла, през 90-те години на миналия век фондацията обединява усилията
на учители, родители и специалисти за съхраняване на брайловото писмо в образователната система.
Грижите за рехабилитацията на възрастните са постоянно задължение на организацията. През 1945 г. е
създадена програма за ослепелите от Втората световна война. Налице е силно съдействие за появата на
Закона за рехабилитация на лица с увреждания в 1973 година.
Преобладаващата част от научните изследвания в обучението и рехабилитацията на зрително
затруднените се извършват от издателството на Американската фондация за слепи. През 1986 и 2017 г.
бяха публикувани две световноизвестни издания на университетския учебник по педагогика на
зрително затруднените, получил световно признание. Във всяка от нейните области са налице отделни
фундаментални научни трудове върху теорията и практиката. През 2007 г. е учредена награда за
научни изследвания в областта на увреденото зрение. В 2019 AФС обедини основни организации в
областта на слепотата, за да проучи социалното, икономическото и гражданското въздействие на
пандемията COVID-19 върху слепи и слабовиждащи младежи и възрастни, което доведе до
публикуване на доклад върху специфичните проблеми на тази популация.
3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Ключова година в трудовата заетост е 1938 г., когато фондацията съдейства за приемане на закона
"Вагнер – Одей", с който се създава Националната индустрия за слепи. Това е мрежа от малки
специални предприятия за популярните традиционни занаяти, финансирана от държавата. Този успех е
помрачен от известно дискриминационно отношение към слепите работници, изразено в 10% по-ниски
заплати. Всъщност тази форма на трудова заетост не е популярна в Америка, но борбата на слепите
срещу тези 10% продължава и днес. През 1990 г. фондацията насърчава приемането на
световноизвестния закон за хората с увреждания, за чието спазване се отделят годишно 2 милиарда
долара. Този знаков закон гарантира широк обществен достъп и защита от дискриминация. В
следващата година е учредена награда за достъп, присъждана на лица и организации, силно
допринесли за намаляване и елиминиране на неравнопоставеността спрямо слепите и слабовиждащите.
Приетият през 2002 Закон за гласуването дава възможност на незрящите американци да гласуват без
чужда помощ, но дискусията върху различните детайли все още продължават.
4. ТЕХНОЛОГИЯ
Съвременното технологично обезпечаване на зрително затруднените в Америка се осъществява от
множество организации на и за слепи. Разглежданата фондация се ориентира предимно към средства
за обучението. В 1983 г. се появява първото говорещо устройство за разпознаване на банкноти. През
2000 г. се създава специализираното списание за технологии "Достъпен свят". От 2002 г. АФС
партнира с редица фирми, за да се постигне достъп на незрящите до медицинските изделия и апарати,
офис оборудването и средствата за бита. Към фондацията функционира център за оценяване на новите
специални технологични продукти. Днес напредъкът в специалните технологии е толкова значим, че
позволява на отделни младежи в САЩ да следват доскоро немислими специалности като химия,
физика, електроника, инженерни науки и други.

5. КОНСУЛТИРАНЕ
Не на последно място АФС разпростира дейността си и върху консултирането на повече от 20
организации и фирми с отношение към проблемите на зрително затруднените. Сред организациите на
и за слепи най-известни са Националният фонд за слепи, Американският съвет на слепите и чикагският
клон на организацията "Фар". Центърът за консултиране е основан през 2003 г. с основна цел да
подпомага свободния достъп и успешното включване във всички сфери на обществото. По молба на
заявителите фондацията предлага решения в областта на банковото дело, търговията, новите продукти,
битовата техника и други. С най-голяма популярност от разработените над 500 проекта се ползват:
улеснения в електронната търговия на две хранителни вериги, здравна платформа за незрящи с
използване на електронни рецепти, дистанционен контрол върху сметките за вода и така нататък.
ЧЕСТВАНЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА
Американската фондация за слепи официално отбелязва своята 100-годишнина с редица нестандартни
събития под девиза "Включването не познава граници". На 11 февруари се проведе събитието "Силата
на включването" с участието на трима незрящи, известни в американското общество: победителката в
"Мастер шеф" готвачката Кристин Ха, експерта по вината Виктор Ведлер и световноизвестния джазов
пианист и композитор, наричан "гения на пианото" - Маркъс Робъртс. Присъстващите опитаха храната
и вината и се потопиха в звуците на джаза. Гала-събитието на честването се проведе на 4 март под
наименованието "Изкуството на включването". Програмата включваше едно истинско съзвездие на
артисти с увредено зрение, постигнали призната равнопоставеност и приобщаване в обществото:
сляпо-глухата Хабин Гирма, завършила Харвардския университет, президента на фондацията Кърк
Адамс, джазовите пианисти Маркъс Робъртс и Матю Уикътър, Шон Крил (актьор и певец), хип-хоп
изпълнителката Алое Блатс, както и хора от Института за специално образование в Ню Йорк.
Присъстващите се запознаха с историята и постиженията на фондацията.
Юбилейните събития предлагат разнообразие от семинари, между които "Лидерство на жените",
"Смелост и радост" и други. В своята богата и разнообразна дейност Американската фондация за слепи
ще продължи да се бори за един достъпен и неограничен свят за благото на зрително затруднените
хора.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ София

Изнесено обучение по ориентиране и мобилност
На осми юни тази година в слънчевия и много приятен пролетен ден софийският Център за социална
рехабилитация и интеграция "Светлина" проведе изнесено обучение на незрящи и слабовиждащи
потребители за движение по непознат и силно пресечен терен.
Обучението се проведе по екопътеката в района на природната забележителност "Глава Панега".
Пътеката е с дължина 1 600 метра и така участниците на отиване и връщане изминаха 3 200 метра по
силно пресечен терен със значителен брой изкачвания и слизания по дървени мостчета над водната
повърхност. Маршрутът беше много сполучливо подбран от ръководството на дневния център.
Обучението се проведе в изключително чиста, много красива и отлично запазена природна среда,
напълно заслужено обявена за природна забележителност през 1966 година.
В района на минералния извор, известен като Глава Панега, водата притежава лечебни качества за
очни заболявания. Тук траките са изградили светилище на божеството Панега. Малко по-късно е

направена примитивна лечебница, наречена на бога-лечител Ескулап. За първи път районът е посетен и
изучаван от братята Шкорпил - пътешественици и природоизследователи, през 1895 година.
По-подробни изследвания на природната среда са извършени от проф. Владимир Попов през 80-те
години на 20-и век.
В някои описания дебитът на извора се определя на 2 400 литра в секунда - втори в България след
извора край Девня. В други, по-съвременни описания дебитът е определен на 4 000 литра в секунда и е
първи по големина в България.
Маршрутът преминава почти изцяло край водната повърхност на езерото. В описанията е посочено, че
тук е богатството на тръстиката, бръшляна, здравеца и водораслите. Навсякъде е изобилие от различни
видове широколистна дървесна растителност. Посочено е, че посетителят може да се любува на
красиви водни лилии, но ние не видяхме. Районът е богат на различни видове птици и диви животни.
Изворът Глава Панега е характерен карстов извор, където водата изведнъж избликва от недрата на
земната повърхност. За разлика от този вид природни забележителности ще посочим, че при понорите
реки или големи потоци отведнъж потъват под земята. Установено е, че край село Гложене в
Тетевенския балкан река Вит потъва в земната повърхност и след 6 км се появява тук, при Глава
Панега.
Туристическата пътека минава изцяло по брега на Долното езеро. Впрочем това е един изкуствен
водоем, преграден от бетонна стена, на която има монтирана малка водно-електрическа централа.
Размерът на водната повърхност е 24 хектара и има подчертан продълговат характер. Над него, малко
по-високо, е естественото езеро, началото на което започва съвсем наблизо до извора и има размери 73
м дължина и ширина от 22 метра. До него туристическата пътека не достига.
Водоемът с туристическата пътека на места впечатлява с високо издигащите се, почти отвесни скали с
преобладаващ варовиков произход. Обектът се намира на 14 км южно от град Луковит, Ловешка
област. Разположен е непосредствено до село Златна Панега. Тук се намира най-големият в България
завод за производство на цимент.
Участниците в изнесеното обучение изказаха най-сърдечни благодарности към директора на дневния
център Недялко Димов за избрания обект, впечатляващ с красотата на природния пейзаж и
изключително чистата природна среда.
Най-дълбока благодарност бе отправена към служителките от софийския Център, които с най-голямо
внимание и грижовност подпомагаха незрящите и участниците със силно намалено зрение, особено
при слизането от дървените мостчета. По настояване на потребителите посочваме имената на тези
наши, изключително грижовни служителки - Диляна Маджарова, Милена Митева, Десислава
Вражелиева, Емилия Димитрова, Румяна Янева, Боряна Петкова.
През тази 2021 година софийският дневен център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи
и слабовиждащи хора отбелязва своята 10-годишнина. По повод юбилея пожелаваме на ръководството
и сътрудниците здраве и успехи в тяхната изключително благородна дейност.
За изминалите десет години стотици слепи и слабовиждащи хора са получили обучение по
компютърна грамотност, работа с мобилни телефони и други подобни устройства, ориентиране и
мобилност, брайлова грамотност, английски език, полезни умения и музикална терапия. През 2021 г.
140 потребители активно ползват услугите и всестранната помощ на софийския дневен център.
Георги ПЕТРУШЕВ
Снимки от събитието:

Монтана

На риболов
На 3 юни 2021 г. край едноименния язовир на град Кула група от 18 ентусиасти, разпределени в 6
отбора, се включи в турнир по риболов за слепи и слабовиждащи. Една инициатива, която доказа и
продължава да доказва, че тези хора могат и имат своето място край водоемите и в обществото.
Годината е особено вълнуваща за организацията ни – 100-годишен юбилей на Съюза на слепите в
България. На него посветихме и риболовното състезание.
През последните години се сблъскахме с много трудности. Риболовното състезание ни изведе от
социалната изолация, наложена ни и от пандемията от коронавирус. Времето също ни държа в
напрежение. Състезанието премина при великолепна организация от страна на Териториална
организация - Кула и новоизбрания председател на СКЗХЗУ "Феникс" - Монтана Велислав Ненков.
Шест отбора от териториалните организации на слепите при РО Монтана взеха участие. Състезателите
се срещнаха с приятели и се забавляваха истински. Релаксиращ бе контактът и с красивата природа.
Първата риба увисна на въдицата на Томо Томов от Монтана - бяла риба, як балък, 980 грама.
Състезанието приключи с награждаване на победителите.
Крайно класиране:
І място - ТО Монтана
ІІ място - ТО Лом
ІІІ място - ТО Кула
В град Кула ни чакаше богата трапеза, предоставена от кмета на града д-р Владимир Владимиров.
Спонсор на мероприятието бе и кметът на Бойчиновци г-н Светлин Сертениев. Госпожа Нели Въткова

- собственик на ресторант "Червената шапка", ни изненада приятно с две торти - една с надпис
"Наслука" и една юбилейна "100 години ССБ".
Наблюдавайки с внимание ведрите лица на хората още веднъж се убедих, че общите мероприятия и
хубави традиции правят организацията ни единна и сплотена.
Разделяйки се, накрая всеки отнесе със себе си весело настроение и много хубави мигове за спомен.
Снежана АТАНАСОВА
Снимки от събитието:

Добрич

Дългоочаквана екскурзия
НПО "ХобиСклуб" осъществи дългоочаквана екскурзия по повод 100 години от създаването на ССБ и
21 години от регистрацията си. Тази инициатива се утвърди като традиционна за отпразнуване на
рождения ден на организацията.
На 27 юни се навършиха 21 години от регистрацията на Неправителствена организация за хора с
увреждания "ХобиСклуб". На доброволен принцип тя обединява слепи, слабовиждащи и хора с други
увреждания. Създадена и регистрирана през 2000 г., днес в нея членуват 107 човека със сензорни и
физически дефицити, които поддържат и обогатяват различни интереси и любими занимания.
В деня на тръгването председателят на управителния съвет Иван Тодоров изрази благодарност за
съпричастността на всички членове, доказваща се чрез включването им в инициативата - посещението
на "Музея на буквите" в старопрестолния град Плиска. Специалистът Ивелина Романова - служител в
Регионален исторически музей град Добрич и технически секретар на "ХобиСклуб" бе неотменимият
водач на групата, умело запознавайки всички ни с важните исторически моменти и артефакти. Със
своя професионализъм тя през целия ден не се умори да разказва и припомня различни исторически
събития от Българското средновековие, да запознава със съвременни теории и актуални гледни точки,
разкриващи величието на България.
С пристигането си бяхме посрещнати от Пепа Стоянова - уредник на музея в Плиска. Тя ни представи
по-важните зали и експозиции. Културно-историческият комплекс "Двор на кирилицата" е единствен в
България. Открит е на 2 май 2015 г. по случай 1150-годишнината от Покръстването на българите.
Издигнат е по идея на Карен Алексанян. В двора видяхме параклиса "Свети Борис I Покръстител" семпъл и внушителен с каменните стени, резбования олтар и иконата на царя светец. Вдясно от
параклиса е камъкът с кръст - хачкар, на който е написано на арменски: "Този камък хачкар е поставен
в прослава на българския народ по случай 1150 години от покръстването му". Кирилските букви са
високи 2 метра. В изработката им са участвали 12 арменски скулптори под ръководството на народния
майстор Рубен Налбандян. Скулптурите са направени от вулканичен туф с керемиден цвят.
Скулптурите на цар Борис и на светите братя Кирил и Методий са изработени от българския скулптор
Бехчет Данаджъ. Комплексът включва и галерия с постоянна експозиция, разказваща с картини
историята на Покръстването, приемането на кирилицата в България и признаването на църковните
славянски книги от християнския свят.
Посетихме и голямата базилика в същия град, която представлява религиозно-дворцов комплекс,
включващ църква, архиепископски дворец и манастир.
След направените много снимки и клипове, изморени и изгладнели, се отправихме към крайпътния
ресторант в село Мадара. В този горещ юнски ден чашата бира и вкусният обяд се отразиха твърде
освежаващо. Оформи се група от желаещи да се изкачат до друга светиня на нашето
културно-историческо наследство - Мадарския конник.
Известно е, че той представлява средновековен барелеф, изсечен на отвесна скала близо до днешното
село Мадара. Това е единственият скален релеф в Европа от периода на Ранното средновековие и
никак не е случаен фактът, че е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство.
След като изчакахме и последните екскурзианти от групата да се върнат от Мадарския конник,
започнахме да се ориентираме към автобуса за обратния път. Микрофонът бе даден на талантите.
Председателят със своя асистент Михаил Панчев разиграха в движение томбола с 50 различни
литературни творби, дарени от краеведките Веселина Малчева и Елена Попова. То се знае, че имаше
много доволни и други, които не спечелиха от осигурените книги от личните библиотеки на
писателките. Хубавите песни от Наско и Желка Великови, уредбата на Ради и хармоничката на
Тодоров изпълниха обстановката с радостни мелодии, допринасящи за празничното настроение. Няма

да пропуснем да споменем и артистично представения комплект от вицове на майсторката на словото
Тодорка Стоянова. Неусетно стигнахме до родния град Добрич.
Благодарим от сърце за прекрасната екскурзия, професионализма на шофьора Ради, на организаторите
и всички участници, и най-много на Бог, че ни изпрати прекрасен летен ден!
Иван ТОДОРОВ

Варна

Спорт и още нещо
В началото на летния сезон град Обзор събра над 120 души - съюзни членове, приятели и официални
гости, на едно вълнуващо и завладяващо с присъствието си културно-масово и спортно събитие,
посветено на 100-годишния юбилей на Съюза на слепите в България. Четири дни - от 10 юни до 13
юни, неусетно преминаха в интригуваща спортна надпревара, съпроводена с чудесен концерт в летния
амфитеатър на Обзор. Организатори на тази знаменателна проява бяха РО на ССБ - Варна, Фондация
"Съпричастие" и спортните клубове за хора с увредено зрение СКС "Успех", СКИ "Вихър" и СК
"Атлет", с любезното съдействие на Община Варна, Община Обзор и Община Бяла.
Събитието стартира на 10 юни с двудневен национален турнир по шахмат за лица със зрителни
увреждания. В турнира се включиха отборите на СКХЗУ "Пауталия спорт 2005" Кюстендил, СКЛУ
"Изгрев" Пловдив, СКХУ "Успех" Дряново, СК "Вая" Бургас, СКС "Успех" Варна и СКИ "Вихър"
Варна с участието на 22 шахматисти. Под ръководството на съдия и със съдействието на 4
придружители се определиха победителите в състезанието. На I място се класира отборът на СКС
"Успех" Варна с 11 точки, на II място – отборът на СКЛУ "Изгрев" Пловдив с 10 точки, на III място –
СКХЗУ "Пауталия спорт 2005" Кюстендил с 8.5 точки. В индивидуалното класиране първо място зае
Стоян Стойков от СКС "Успех" Варна, на второ място бе Любомир Иванов от СКЛУ "Изгрев"
Пловдив, на трето място – Димитър Хинев от СКС "Успех" Варна.
Във връхна точка на събитието се превърна спектакълът под надслов "Гласовете ви чувам - 2021",
състоял се на 11 юни в амфитеатъра на Обзор. Гости на концерта бяха председателят на ССБ – Васил

Долапчиев, кметът на град Обзор – Христо Янев, състезателите в спортните турнири, граждани и гости
на Обзор. Празнична атмосфера създаде страхотното присъствие на сцената на музикалните състави
към Фондация "Съпричастие", създадени от самодейци със зрителни увреждания от РО Варна.
Зрителите бурно аплодираха изпълненията на фолклорен оркестър "Спектър" с ръководител Николай
Докторов, женска вокална група за обработен фолклор "Светлина" с ръководител Теодора Манева,
мъжка вокална група за необработен фолклор "Мечта" и вокална група за градски и популярни песни
"Еделвайс" с ръководител Недялка Митева. Водещият Димитър Увалиев с атрактивния си глас
допълни емоционалния заряд на събитието. Този незабравим концерт приключи с песента "Моя
страна, моя България", чийто рефрен запяха всички присъстващи в летния театър под открито небе.
Чудесният ден завърши с дискотека за участници и гости в ресторанта на хотел "Хоризонт".
Председателят Васил Долапчиев, по случай 100-годишния юбилей на ССБ, връчи следните награди: на
оркестър "Спектър" - съюзната статуетка "Почетен знак", на Николай Докторов, ръководител на
оркестър "Спектър" - "Златна значка", на Веселина Стоилова от РО Варна - "Златна значка", на
Ивелина Дюлгерова от РО Варна - "Сребърна значка".
На 12 юни, въпреки изсипалия се проливен дъжд, събитието продължи със спортна надпревара с
тандеми. По мокрото трасе на притихналите утринни улици в Бяла се състоя национален турнир по
тандемно колоездене за незрящи. В състезанието се включиха 44 състезатели с 6 капитана.
Класирането се извърши от съдийска комисия по засечено време. Първото място при тандемите за
мъже зае Станимир Живков Иванов от "Доростол 2011" Силистра с капитан Валери Атанасов, второ
време даде Кирчо Димитров Родопски от "Изгрев" Пловдив с капитан Христо Грозев, на трето място
се класира Ваньо Йорданов Биячев от "Вихър" Варна с капитан Стоян Стоянов. При тандемите за жени
призовите места заеха: първа – Силвия Герганова Дойчинова от "Верея" Стара Загора с капитан Ганка
Дойчинова, втора – Христина Костова Джамбазова от "Вихър" Варна с капитан Ганка Дойчинова,
трета – Ели Иванова Кирилова - Кушнеренкова от "Витоша" София с капитан Ганка Дойчинова. При
смесените тандеми Росица Илиева Иванова от "Пауталия спорт 2005" Кюстендил с капитан Яни
Георгиев зае първо място, Надя Василева Каратова от "Пауталия спорт 2005" Кюстендил с капитан
Яни Георгиев се класира на второ място, Нели Василева Коларова от "Светлина" Шумен с капитан
Мирослав Тодоров заслужи трето място.
От 12 до 13 юни в Обзор продължиха спортните състезания с отборно първенство по шоудаун за
купата на България. След оспорвана игра се отличиха отборите на:
ГРУПА А:
СКИ "Витоша" София;
СКИ "Вихър" Варна;
СКИ "Дунав" Русе;
СКИ "Атлет" - 2 Варна.
ГРУПА Б:
СКИ "Атлет" - 1 Варна;
СКС "Успех" Варна;
СК "Пазарджик" ;
СК "Дряново".
Така неусетно преминаха четири незабравими дни, наситени с много емоции и приятелски срещи в
гостоприемния град Обзор. С това чудесно масово събитие отбелязахме достойно 100-годишния
юбилей на ССБ.
Христо ШИПАНОВ
Снимки:

ЛИЧНОСТИ Спомен за професора

Иван Шишманов - министърът-интелектуалец, който знаеше как да гради

Една от най-светлите личности в българската културна история е проф. Иван Шишманов. Неговата
роля в изграждането на културния облик на България е толкова значима, че често свършеното от него
се приема като естествен, неизбежен ход на нещата. И често забравяме, че без неговата политическа и
човешка воля нямаше да имаме нито Народния театър, нито Художествената академия, нито много
други културни институции, които сякаш съществуват от цяла вечност. Интелектуалец, начетен и
много образован човек, проф. Иван Шишманов оформя цяла епоха, златна епоха в българската култура
между два века.
Иван Шишманов е роден на 22 юни през 1862 г. в Свищов, който тогава е сред градовете, през които
европейската култура влиза в България. Син е на търговеца Димитър Шишманов и на Неделя
Божинова, леля на художника Александър Божинов. Бащата умира, когато Иван е едва

тринайсетгодишен, семейството обеднява и образованието на момчето остава под въпрос. България
можеше да се лиши от една от най-видните си личности, ако унгарският пътешественик Феликс Каниц
не открива будния му ум. Той го включва в групата от млади българи, които изпраща с държавна
стипендия във Виена.
През 1875 г. Иван Шишманов започва обучението си в австрийската столица – първо гимназия, а после
Педагогическо училище. През 1882 г. се завръща в България с осигурено място за учител в Свищов, но
много скоро е назначен – едва 20-годишен – в Министерството на народната просвета. Успява да
спечели още една стипендия – за Философския факултет на Йенския университет. Учи и санскрит, и
индийска литература. През 1885 г. заминава за Женева, за да продължи образованието си, но се връща
внезапно в България, за да стане доброволец в Сръбско-българската война. Завръщането му в
Швейцария след това поставя началото на близкото му приятелство с украинеца Михайло Драгоманов,
професор по философия в Женевския университет, по-късно привлечен от Шишманов за преподавател
в Софийския университет. Българинът дори се жени за дъщерята на Драгоманов – Лидия.
Иван Шишманов завършва следването си с дисертация по психология. Връща се в България заедно със
съпругата си. Точно тогава се обсъжда отварянето на висше училище в София. На 1 октомври 1888 г.
започват лекциите в училището, което предстои да се превърне в Софийския университет. Шишманов
става доцент по културна история и литература. На неговите лекции се оформя следващото поколение
интелектуалци на България, оттам излизат някои от най-светлите умове, писатели, критици, учени.
През 1893 г. Иван Шишманов създава списание "Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина". Публикува в него за пръв път неиздавания дотогава първи български роман "Под игото" на
близкия си приятел Иван Вазов. Поддържа списанието до 1902 г. Заедно с това е редактор и в друго
важно за филологическата наука списание - "Български преглед". Става член на БАН, на Сръбската
академия на науките и изкуствата, на гръцкото научно дружество "Парнас" и почетен член на
университета в Харков.
Влиза и в политиката. Член е на Народно-либералната партия и е радетел за пълна реформа на
образователната система, въпреки че на два пъти отхвърля предложение да стане министър на
просвещението. Приема едва през 1903 г. в правителството на ген. Рачо Петров, защото само той му
дава гаранции, че ще може да изпълни цялостната си програма в областта на образованието и
културата. Шишманов се справя толкова добре, че остава министър и в следващото правителство на
Димитър Петков.
По времето на министър Шишманов в България са открити Народният театър, Рисувалното училище,
Музикалното училище, Народният етнографски музей, Институтът за слепи, Училището за глухонеми
деца, първата детска забавачница у нас, Учителско-лекарският съюз, Археологическото дружество,
Българската секция на ПЕН-клуба, много читалища (учредителният конгрес на Общия читалищен
съюз го избира за председател на организацията през 1911 г.), библиотеки и други. Той изпраща
български писатели, учени, художници и музиканти в чужбина, за да имат възможност да общуват с
достиженията на европейската наука и изкуство. Пише и тронните речи на княз Фердинанд, които се
оказват пълни с темите образование, култура, изкуство.
По това време Иван Шишманов се влюбва, при това не в кого да е, а в румънската кралица Елизабет,
известна под псевдонима Кармен Силва. Запознават се на официално посещение в Букурещ и след това
често търсят начин да са заедно. Кралицата е известна с либералните си възгледи и не се бои от хорски
одумки.
До края на живота си и двамата пазят топли чувства един към друг.
Шишманов напуска министерския пост след прословутото посрещане на княз Фердинанд пред
Народния театър от тълпа освиркващи го студенти. По това време министърът е болен, а в негово
отсъствие князът затваря университета и уволнява всички преподаватели. Когато разбира за указа,
Шишманов пише на министър-председателя, че това е "несъстоятелна, прибързана и политически
необмислена и несъобразна стъпка", но не успява да го отклони от идеята и в знак на несъгласие
подава оставка.
Шишманов заминава за Швейцария за две години и се връща във вече независима България, за да
преподава.
По време на Първата световна война, когато нацията се стреми към обединение на загубените
територии, Иван Шишманов полага големи усилия да подпомогне българската национална кауза. За

тази цел той инициира по модел на "Културния съюз на германските учени и художници" създаването
на един интелектуален кръг, включващ личности като Иван Вазов и неговия брат Борис, професорите
Александър Цанков, Любомир Милетич, Михаил Арнаудов, Александър Балабанов, Георги Данаилов
и Владимир Моллов, художника Александър Божинов и други. Пред обществеността инициаторите
мотивират своето начинание по следния начин:
"В защита на своите интереси народите се принудиха не само да напрегнат до крайност своята военна
мощ, но и да прибегнат до организация на всички свои умствени и нравствени сили. От известно време
насам учените, писателите и художниците на воюващите страни се сплотяват, за да подкрепят с перо и
слово делото на своите народи. Поставени при същите условия, ние не можем да не тръгнем по същия
път".
Иван Шишманов кани за председател на проектирания "Съюз на българските учени, писатели и
художници" Иван Вазов, който първоначално отказва по здравословни причини. Шишманов не приема
отказа на добрия си приятел и на Учредителното събрание през февруари 1917 г. настоява Вазов да
бъде избран за председател.
Събранието прави този избор, както е записано в протокола "с надеждата, че избраникът не ще откаже
да даде своето съдействие за постигане целите, начертани от съюза". За първи подпредседател е избран
Шишманов, за втори – проф. Милетич, за секретар – проф. Арнаудов, за касиер – управителят на
Българската народна банка Христо Чакалов, а за съветници – Борис Вазов, проф. Моллов, проф.
Балабанов и Александър Божинов.
След като Иван Вазов научава, че въпреки отвода си е избран за председател на СБПУХ, той изпраща
официалната си оставка и Управителният съвет се принуждава да посочи за свой временен
председател проф. Шишманов.
През 1917 г. Иван Шишманов взема участие на провеждащия се в Стокхолм Международен конгрес на
социалистите от държавите, участващи в Първата световна война на страната на Централните сили.
Българското правителство решава, че не може да се довери на човек с леви убеждения да представлява
страната на толкова важен форум и препоръчва България да бъде представлявана от председателя на
СБПУХ, уверено, че убежденията му са строго консервативни.
На конференцията Шишманов се среща с видни делегати, получава аудиенция с архиепископа на
Швеция и прескача за други важни дипломатически разговори до Норвегия. На връщане Иван
Шишманов се спира в Копенхаген и провежда разговор с именития датски интелектуалец Георг
Брандес. По-късно Шишманов спира и в Берлин, където му е организиран радушен прием.
Успехът в мисията впечатлява цар Фердинанд и през 1918 г. Иван Шишманов е назначен за български
посланик в Украйна. Кратката му мисия в Киев се осъществява в изключително трудни за стандартната
дипломатическа дейност условия. Ученият заема посланическия пост в една нестабилна държава,
която съществува едва от десетина месеца, окупирана от Германия и Австрия, а по-късно призната от
Антантата само заради надеждата, че ще стане противотежест на болшевишка Русия.
Основната причина за назначението на Шишманов е роднинството му със семейство Драгоманови,
познанията по украински език и русофобските му възгледи. Нахлуването на болшевиките обаче слага
край на дипломатическата кариера на професор Шишманов и той се завръща в София.
Космополит по природа и възпитание, Иван Шишманов продължава да проявява траен интерес към
международната политика и след края на Първата световна война е избран за председател на
българската секция на Паневропейския съюз. Той е първият българин, сложил подпис под
прокламация за създаване на Европейски съединени щати.
През 1923 г. Иван Шишманов се установява окончателно в България. В дома им на ул. "Шипка" 11
Лидия Шишманова, подкрепяна от съпруга си, създава един от първите легендарни софийски
литературни салони по подобие на салоните на мадам дьо Стал и Жорж Санд във Франция.
От това време датира и един от скандалите, които съсипват семейната идилия на Шишманови. Синът
на Иван Шишманов – Димитър, започва любовна връзка със съпругата на близкия приятел на баща си
и герой от войните ген. Сава Савов. Скандалът става публичен, генералът се развежда с невярната си
жена, а за Димитър Шишманов става въпрос на чест да се ожени за нея, въпреки че тя е 20 години
по-възрастна. Иван и Лидия Шишманови дълго отказват да общуват с новото семейство.
През лятото на 1928 година Шишманов заминава за норвежката столица Осло, за да участва в конгрес
на ПЕН-клубовете. Именно там, на 23 юни, ден след като навършва 66 години, професорът получава

сърдечен удар и умира. Лидия Шишманова въвежда в ред огромния архив на съпруга си – много
лекции, недовършено съчинение за Шекспир, недописана книга за Вазов, ценни фолклорни
изследвания, мемоарите му като пълномощен министър в Украйна, над 3000 собствени и събирани
епиграми…
Източник: ploshtadslaveykov.com

НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ Да променим света, за да бъде за всички!

Ивайло ЦАНКОВ
Веднъж едно малко момче отишло при мъдреца и казало:
- Премъдри, дошъл съм при теб, за да те помоля за…
Притеснило се малкото момче, погледът му се премрежил и то едва не заплакало. Старият мъдрец го
погалил по главата и казал:
- Какво искаш да направя за теб, детенце? – попитал премъдрият с любящ и топъл глас.
- Искам да ме научиш да променя света, за да бъде за всички! – възкликнало момчето.
Старият мъдрец се замислил и рекъл:
- Но ти си още толкова малко, а искаш нещо, което е трудно постижимо дори за големите хора! – с
учудване в гласа казал той.
Малкото момче настоявало премъдрият да го научи как да промени света. Тогава той го повел за
ръката и го завел при един сляп човек. Като чул, че някой е дошъл, той казал:
- Кой е тук?
Като чуло това, малкото момче с писък избягало от мястото. То се уплашило много. Мъдрецът го
догонил и казал:
- Нима се уплаши от този човек? Та той беше толкова безобиден и дори учтив. Все още ли искаш да
промениш света? – попитал мъдрецът.
Момчето отговорило утвърдително.
Мъдрецът го завел при един глухоням. Като видяло, че той прави жестове с ръцете, с които желае да
изрази нещо, детето отново се уплашило и побягнало.
Като догонил момчето, мъдрецът му казал:
- Този човек просто искаше да изрази нещо, но на своя език. Нима това те уплаши?
Момчето кимнало с глава. Когато мъдрецът отново го попитал дали е сигурно, че желае да промени
света, за да бъде той за всички, малкото момче вече с колебание в гласа казало:
- Да. Все още искам да променя света.
Мъдрецът го завел при един душевно болен човек, който си разговарял с нещо невидимо. В началото
малкото момче се разсмяло, но когато човекът се спуснал към него, детето побягнало уплашено за
трети път.
Мъдрецът го догонил и му рекъл:
- Все още не си достатъчно пораснало, за да промениш света. Първо трябва да изживееш детството си
и чак тогава да пристъпиш към това си желание.
Малкото момче захлипало. Мъдрият стар човек го погалил по главата и с любов в гласа го попитал:
- Но защо се разстрои толкова много?
През сълзи момчето заразказвало:

- Моите родители са бедни и болни хора. Понякога им се присмивам заради това, а друг път ми става
мъчно за тях. Много искам в света да няма бедни и болни хора. Много искам промяната да бъде за
всички, но аз…Аз няма да се справя, Премъдри.
Мъдрецът взел малкото момче в обятията си и с тих глас, сякаш че като на себе си, казал:
- Ех, детенце… Де да мислеха всички хора като теб! Тогава и само тогава промяната щеше да бъде
възможна. Само тогава светът би станал едно по-добро място за всеки.
Малкото момче попитало:
- Аз искам да променя света, но как, когато другите не желаят?
Мъдрецът казал:
- Промяната започва от теб. Ако искаш да промениш света, ти трябва най-напред да промениш себе си.
- Но как? – попитало момчето.
- Промяната започва тогава, когато се научиш да приемаш другите такива, каквито са!
- Но как? – настоявало момчето.
- Като им помагаш, с каквото можеш, като се държиш дружелюбно към тях и като учиш другите около
теб на същото. Различните нямат вина за това, че са такива, каквито са. Важно е как ще се отнесем към
тях. Промяната зависи от всеки един от нас!
Представяме на вашето внимание творбите, класирани на двете трети места от литературния
конкурс под мотото "Да променим света, за да бъде за всички", посветен на 100-годишнината на
Съюза на слепите в България.

В хармония и взаимно уважение

Автобиографично есе
Радослав ТОДОРОВ, Лом
Едва ли някой знае колко сълзи пролива една майка, когато протяга треперещи ръце към кувьоза и
поема в топлите си обятия своя вече незрящ малък син. Само мама знае.
Но мама е моят герой. Тя не се е отказала от мен, не ме е оставила в институция, а ме е обградила с
безграничната си майчина любов от първия ден, в който ме е притиснала до любящата си гръд. Мама!
Колко кратичка дума, само от четири букви, но събрала в себе си толкова много любов. Със сигурност
и&#769; е било много трудно, страдала е, борела се е с живота с всички сили, но мисля, че е направила
достатъчно.
Безкрайно благодарен съм на цялото си семейство, че e дало всичко от себе си, за да получа добро
образование.
Студентските години в София бяха едни от най-хубавите в живота ми. Признавам си, че никак не ми
беше лесно, но дори и за миг не съм изпитвал чувство на отчаяние. А тези години бяха изпълнени с
много мечти и безкрайни надежди за успешно бъдеще и реализация в живота.
Завърших университета и се прибрах в родния си провинциален град. И тогава за мен започна времето
на безвремието.
Ежедневието ми съвсем не ме удовлетворяваше. Интернет, музика, редки срещи с приятели, кратки
разходки до любимия Дунав, помощ в домакинството, понякога на раздумка с един съсед в
кварталното кафене.
Правех много неуспешни опити да се реализирам на трудовия пазар. Но уви, всички тези опити бяха
неуспешни. Понякога получавах обещания, че ще ми се обадят, но това никога не се случваше. Друг
път ми отказваха директно. Та кой ли работодател би наел на работа незрящо лице! Това все повече ме

водеше до униние. Питах се - защо, защо, защо?
Защо обществото не дава равен шанс на всички хора, независимо от техния пол, раса и здравословно
състояние?
Защо законите, свързани с правата на хората с увреждания, остават само на своя хартиен носител,
публикувани в поредния брой на Държавен вестник? И какво наистина осигуряват тези закони на
правоимащите незрящи лица? Със сигурност им предоставят финансова подкрепа, чийто размер е
диференциран съобразно степента на увреждане, по необходимост личен асистент и понякога един бял
бастун. Това е всичко.
Защо работодатели, институции, та дори и хората наоколо гледат на нас незрящите със съжаление, а
не като на пълноправни граждани?
Чувството на гняв, огорчение и малоценност ме обсебваха все повече. Те бушуваха в мен като вулкан,
който всеки момент можеше да изригне.
Въпреки че никога и никой от семейството ми не ме е упреквал, че съм в тежест или че съм
непълноценен, то аз дълбоко в себе си страдах, плачех, надявах се. Бях се капсулирал в себе си и не
споделях емоциите си с цел да не наранявам близките си.
Безкрайно дълги нощи, но затова пък изпълнени с вълнуващи и прекрасни сънища, които ме зареждаха
с оптимизъм.
Дни – изпълнени с надежда и копнежи, но гарнирани с много горчивина.
И така ден след ден, месец след месец, години наред.
Безвремие…
Телефонен звън. Непознат телефонен номер, непознат глас. Предложение за работа.
Не! Не може да бъде! Това сигурно е неуместна шега, си помислих тогава. Разгневих се, че някой за
пореден път се подиграва с мен. Трудно го асимилирах. Въпреки съмненията и колебанията си,
неуверено дадох своето съгласие.
Да! Чудото се случи. Една от най-съкровените ми мечти вече бе реалност, та макар и само за две
години. За пръв път в живота си с треперещи ръце държах първия си трудов договор.
Едва сега и тук преоткрих себе си и повярвах във възможностите си. Намерих нови приятели, създадох
контакти с много хора, които имат моята съдба. Взаимно си помагахме и подкрепяхме, което ме
зареждаше с положителна енергия и ме правеше щастлив, че мога да бъда полезен. Чувството да си
реализиран, оценен и полезен е неимоверно.
Трудовият ми договор вече е в миналото, но аз живея и ще продължавам да живея в настоящето. Онова
настояще, което бе отколешната ми и лелеяна мечта. Натрупаният опит и създадените приятелства ще
съхраня завинаги. Вече съм убеден, че оптимизмът в мен постепенно и настъпателно ще прогони
песимизма и неувереността ми.
Единственото ми огорчение се оказа една тъжна истина, която установих - че не всички незрящи лица
са имали моя шанс, моето семейство и не са получили никакво образование. Останали са неграмотни,
изолирани в домовете си и с ограничени социални контакти. И тук вината е не само в безотговорността
на семействата, а в цялото общество и съответните институции, които не са оказали никаква
своевременна морална и материална подкрепа, за да не изпаднат тези хора в социална изолация.
Незрящият човек не се нуждае от съжаление, а от уважение и равен шанс да докаже себе си, за да може
да даде на обществото онова, на което е способен.
Светът е за всички и ако обединим усилията си, можем да го направим едно по-добро място, в което да
живеем в хармония и взаимно уважение.
Представяме на вашето внимание творбите, класирани на двете трети места от литературния
конкурс под мотото "Да променим света, за да бъде за всички", посветен на 100-годишнината на
Съюза на слепите в България.

ПРЕДАНОСТ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ Любов за Дейзи

Джеймс Крейн работеше на 101-вия етаж на Кулата на Световния търговски център. Той беше сляп,
затова имаше куче-водач - голдън ретривър на име Дейзи.
След като самолетът се разби в сградата на 20-ия етаж по-долу, Джеймс осъзна, че е обречен, затова от
любов към Дейзи свали каишката и я пусна.
Тя влезе в тъмния коридор. Натравяйки се от реактивното гориво и димната пара, Джеймс просто
чакаше смъртта. След около 30 минути Дейзи се завърна с шефа на Джеймс, когото беше взела от
112-ия етаж. Оттук вади още около 300 души от обречената сграда. Това беше първото &#1117; тичане
около сградата.
Но тя още не беше приключила, знаеше, че има и други, които са в капан. И така, против желанието на
Джеймс, тя избяга обратно.
Във втория етап тя спаси още 392 живота, като намери проход в развалините. И отново обратно.
По време на този преход сградата се срутва. Джеймс чува това и пада на колене в сълзи.
Въпреки всичките й нищожни шансове за оцеляване, Дейзи излиза жива, но този път я носи
пожарникар.
Тя ни заведе при още хора, преди да бъде ранена, обясни пожарникарят.
Последното й бягане спасява още 273 живота. Тя има остро натравяне, силни изгаряния и на четирите
лапи и счупен крак, но спасява 967 живота.
Дейзи е първото гражданско куче, спечелило Медал за чест в Ню Йорк.
Любов за теб, Дейзи!
Леван СУЛАБЕРИДЗЕ

Черният котарак

Олег БОНДАРЕНКО
Вече няколко пъти по улицата бях срещал този човек с черни очила и с огромен котарак на каишка с
повод, обаче някак си не ми бе идвало наум да го доближа.
Не ми бе хрумвало, докато, както се казва, не се сблъскахме лице в лице. И когато това се случи,
видях, че той е сляп и върви с бастун, само че… Само че го водеше не санбернар или друга порода
куче, а го водеше котарак с невероятни размери.
И не, това не беше породист котарак, а обикновен, уличен, пораснал по някакво странно стечение на
обстоятелствата до размера на половината на куче от прилична порода.
Направо зяпвайки, аз като вързан тръгнах след тях и движейки се на около два метра отзад, станах
свидетел как котаракът измяука настойчиво и спря, когато двамата стигнаха до пешеходната пътека.
Неговият човек послушно се спря и след като изчака всичките коли да преминат, котаракът отново
издаде особено "Мяу", след което двамата пресякоха.
"Не, това е абсолютно невъзможно" - си мислех аз, като в същото време продължавах да ги следвам,
убеждавайки се все повече и повече, че и невъзможното понякога се случва.
След около стотина метра мъжът се спря и като се обърна към мен, каза:
- Вървите след мен от доста дълго време. Да приседнем и да поприказваме!
Смутих се и извинявайки се за своята натрапчивост, приседнах до него. Тогава той ми разказа тази
история.
Преди много години претърпял злополука и си ударил главата. Уж нищо, обаче зрението му започнало
много бързо да отслабва. Семейството му го завело на лекар и след обстоен преглед и някои
изследвания му била съобщена неутешителна диагноза.
Общо взето, още преди да е изгубил напълно зрението си, започнали да му водят кучета-водачи. Нито
едно от тях обаче не се задържало у тях за повече от три дни.
И не че котаракът, който по онова време е живеел с него от три години, ги е нападал. Не. Той просто
правел истерии – тоест крещял така, че нещастните кучета в крайна сметка се завирали под леглото и
категорично отказвали да се покажат.
Така се и сменяли, докато накрая инструкторът и роднините не поставили ултиматум.
Виждайки, че работата е лоша, човекът сложил котарака до себе си и му обяснил, че така работата
няма да стане и че ако той смята, че ще може да го води из улиците и няма да има нужда от куче, ще се
наложи това да бъде доказано на практика. В противен случай котаракът ще трябва да отиде при
сестрата на мъжа, тъй като друг изход просто няма.
Мъжът с очилата се усмихна и след като помълча продължи:
- Сложих на Дюа нашийник, след като, разбира се, значително го бях преработил, и излязохме навън.
Доближавайки всяко препятствие, магазин или път, по който се движат коли, аз подробно разяснявах
на котарака какво се иска от него. Всички ми се смееха, а и честно казано и на мен не ми се вярваше
много-много, но… Но след седмица Дюа абсолютно точно повтори и изпълни това, което бях му
обяснявал. Не стига това, ами и при качването ни в автобус той настойчиво крещи и хората скачат,
сразени от подобна гледка. Двамата се превърнахме в местна забележителност. Виж, само едно нещо
не мога да променя – мъжът се усмихна и погали своя котарак, който се беше качил на пейката и
седнал до него. – Той, представете си, винаги отива до един от магазините и очаква бойните си 100
грама краковски салам. И каквото ще да става, това няма как да се промени. В началото го купувах, но
след време, когато собственикът и продавачите разбраха каква е работата, започнаха да изнасят
чинийка с резенчета от саламчето и да го сервират пред моя красавец.
И като се приведе, мъжът целуна котарака между ушите.
След това той се вдигна и ме покани да се разходя с него до дома му, обещавайки ми изненада.
След като се изкачихме с асансьора и след като се убедих, че котаракът може абсолютно точно да
довежда и да съобщава на своя човек за всяко препятствие, аз все още в пълно недоумение се озовах
пред вратата на апартамента му.
А след като той я отвори, застинах на прага. От другата страна седеше абсолютно копие на Дюа.
- Това е синът му – обясни човекът. – Може и да не ви се вярва, но Дюа го обучава как да се грижи за
мен.
И с думите "След мен!" той излезе отново, само че вече с два котарака. Котешкият син вървеше плътно

до своя баща и го наблюдаваше с внимателен поглед.
Той копираше абсолютно всичко, което правеше Дюа и дори издаваше същите звуци.
За последно, сбогувайки се с човека с черните очила, аз все не се решавах да му задам един тежък
въпрос. Вероятно усетил това, той сам ми каза:
- Не се безпокойте. Семейството ми е хубаво и голямо и ако нещо се случи с мен, те ще приберат тези
двамата красавци.
И като се наведе, мъжът погали двата огромни котарака – татко и син, притиснали се до нозете му.
- Та нали с тях сме едно семейство - аз и моите котараци – поясни ми той. – За мен те се превърнаха в
най-близките ми в света същества. Те са не само моите очи, но и моето второ "аз".
И в този момент аз му подадох ръка за довиждане, и моментално се усетих, че извършвам безтактност.
"Ох, глупак! – помислих си – Та той не може да види ръката ми!". И изчервявайки се от смущение,
тъкмо започнах да я отдръпвам. Изведнъж обаче Дюа издаде някакъв вибриращ звук и слепият мъж
протегна ръка, и намери моята. След здравото ръкостискане той се обърна и си тръгна по своите си
дела, а пред него вървеше котаракът и хората правеха път, и се вглеждаха в тази необичайна двойка.
Защото котарак-водач, това, трябва да ви кажа, е нещо съвършено невероятно!
Превод от руски - Марина ПЕТКОВА

ПРОЕКТИ Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено
зрение

В рамките на проект "Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено
зрение" (номер на договора: BG05M9OP001&#8208;2.011&#8208;0002-C01, подкрепен по ОПРЧР
2014-2020) - https://ravni-shansove-ardnz.eu/, Асоциацията на родителите на деца нарушено зрение
предостави набор от услуги за хората с нарушено зрение и членовете на техните семейства
посредством център, находящ се в сградата на СУУНЗ "Луи Брайл" в София.
Благодарение на отдадения екип Центърът реализира множество ценни юридически и психологически
консултации и предостави подготовка и подкрепа за търсене и намиране на работа, в резултат от което
петима представители на целевата група намериха заетост.
Поредица от мотивационни уъркшопи и семинари във физическа среда, а след настъпването на ковид
кризата и онлайн предложиха на заинтересованите знания и умения, които да им бъдат полезни в
целеполагането, себеусъвършенстването и успешния път напред.
Преди пандемията имахме възможности да организираме посещения на културни събития за хората с
нарушено зрение, а в нейния край (надяваме се) вече адаптираме театрална постановка, за да я
споделим със зрително затруднената аудитория чрез Youtube.
Освен всичко това, което правихме и правим за хората с нарушено зрение, вложихме доста усилия и в
работа с и за хората, полагащи грижи, обучаващи, възпитаващи деца и младежи с нарушено зрение.
Организирахме множество семинари във физическа и онлайн среда и обогатихме чувствително
съдържанието на обучението по "Визуална информираност". Целта ни беше да създадем капацитет
сред въпросната аудитория да оказва подкрепа, без да води до зависимост, което е изключително
сложно, а в същото време основополагащо за пълноценен и щастлив независим живот.
Считаме за съществен факта, че ресурсните учители, които взеха участие в нашите обучения, оцениха
изключително високо предложената информация, която стъпваше на нови данни, материали и
проучвания, излизащи от границите на наличното в повечето публикации съдържание, насочено към
хора с нарушено зрение. Ресурсните учители останаха изключително удовлетворени от включената
информация и съветите, предложени от студенти с нарушено зрение, изучаващи асистиращи
технологии. Впечатлиха се от представените достъпни модели за адаптирано преподаване на различни
научни концепции, описани на сайта на училище "Пъркинс". Осъзнаха значимостта на цялата палитра
от компетенции, които сме длъжни да осигурим на децата и младежите с нарушено зрение, за да им
гарантираме възможно най-добър шанс за така желания самостоятелен живот. Самите ресурсни
учители бяха тези, които повдигнаха въпроса за организиране на среща с тема "Визуална

информираност" за родители на деца и младежи с нарушено зрение. С тяхна подкрепа такова събитие
бе организирано на 31 май 2021 г. – отново в онлайн (zoom) среда.
Специалните компетенции, които покрихме с нашето обучение по "Визуална информираност",
предложено както на специалистите, работещи с и за хора с нарушено зрение, така и на родителите,
обхванаха всички аспекти от живота.
Специално внимание обърнахме на асистиращите технологии, като се постарахме да разгледаме и
посочим както най-сложните и скъпи сред тях, така и най-достъпните и елементарни за ползване.
Опитахме се да погледнем на всяка технология, дори онези, за които нямаме навик да мислим в посока
достъпност от този аспект.
Разгледахме уменията за кариерно развитие и какво е необходимо от най-ранна възраст до
настъпването на онзи период в живота на човек, когато професионалната активност приключва, но
когато менторството все още трябва да продължава да е част от дневния ред.
Обърнахме внимание на компенсаторните умения, които включват уменията за учене (чрез използване
на брайл, аудио и други подходи), организационните умения, без които биха страдали всички аспекти
на живота, развиването и разбирането на различни концепции, включително такива, които обикновено
се възприемат визуално.
След това преминахме през уменията за независим живот, които още веднъж поставиха фокуса върху
организираността и след това засегнаха такива елементи от ежедневието като хранене (включително
сервиране и хранителни адаптации), поддържане на лична хигиена, организиране на приема на
медикаменти и обличане.
Не подминахме и ориентирането и мобилността, които са от критично значение за хората с нарушено
зрение, за да могат да се придвижват безопасно и самостоятелно във всякаква среда (коридори, стълби,
врати, бордюри, тоалетни, ресторанти, банки, хотели, басейни, паркове и прочие), да ползват
специални техники (за проследяване, защитна техника, придвижване със зрящ водач) и да се справят с
необичайни срещи в средата (лед, сняг, ескалатори, въртящи се врати, влакове, асансьори, решетки,
таксита и прочие).
Освен тези така практични специални умения обаче хората с нарушено зрение следва да развият и
някои личностни умения като например умения за самоопределяне, които ще им бъдат от полза за
познаване на състоянието и собствените им потребности, защитаване на въпросните потребности и
решаване на различни проблеми.
Ръка в ръка с всички останали умения следва да вървят и социалните умения, които често считаме за
даденост, а те съвсем не са такава. При хората с нарушено зрение, при които получаването на точна
информация за социалната им среда или контекстта на дейностите, от които са част, е затруднено
поради липсата на визуален контрол, социалните умения са от съществено значение. При обсъждането
на социалните умения говорим за маниеризмите и за значението на невербалната комуникация и някои
основни правила, които е препоръчително да се спазват. Говорим също и за емоционална осъзнатост и
контрол, както и за социалното взаимодействие с други хора – възрастни или връстници. Засягаме
значението на положителната себеоценка, ролята на обкръжаващата среда за осигуряване на нужното
окуражаване и корективи.
На последно място, но в никакъв случай по значимост, обсъждаме и уменията за визуална ефикасност там където има полезно зрение, а именно уменията за пространствени отношения и координация
между ръка и око, визуалното фиксиране, отместване на погледа, визуалното търсене, проследяване и
сканиране, визуалното дискриминиране и приключване и други.
Всички материали, създадени по проекта, са налични на сайта, а също така достъпни и на DVD, което
можете да заявите на ardnzbg@gmail.com.
Екипът на центъра остава на разположение за подкрепа и информация и благодари на всички
участници, които бяха с нас по този път.
Зорница СТАНЕВА,
член на екипа на Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност

за съдържанието на табелата се носи от Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
Снимки от събитието:

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 Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+

Стефан ЦВЯТКОВ

Има различни мобилни приложения, чието предназначение е да помагат на хората с нарушено зрение
да извличат текста от изображения и да разбират какво е основното им съдържание. Най-популярните
са Envision AI и Microsoft Seeing AI. Второто е налично само за мобилната операционна система на
Apple.
Sullivan+ е безплатно приложение с варианти за Android и iOS. То има следните основни функции:
- извличане на текстово съдържание (Text recognition);
- разпознаване на лица (Face recognition);
- описание на снимки (Image description);
- разпознаване на цветове (Color recognition);
- отчитане на осветеността (Light brightness);
- лупа (Magnifier).
Sullivan+ не е преведено на български. След като го стартирате за пръв път, ще видите кратко
ръководство, в което е описано как се използват основните функции.
За повечето режими е необходимо да натиснете бутона "Capture", за да се анализира дадено
изображение. Ще чуете звуков сигнал, който оповестява, че снимката се обработва. След секунди
резултатът ще бъде изведен на дисплея. Освен в режима за отчитане на осветеност приложението не
анализира изображения в реално време.
Влезте в "Menu Screen", за да изберете функция. Ето описание на по-важните от тях:
AI Mode
Ако е избран този режим, Sullivan+ прави цялостен анализ на изображението. Опитва се да извлече
текст, да опише съдържанието (Image description) и да разпознае лице (Face recognition). След
обработката ще бъде показан резултатът от анализа. Всеки от трите режима може да бъде използван
поотделно, но чрез AI Mode имате възможност да ги прилагате едновременно към изображението,
което улавя камерата в момента след натискане на бутона "Capture".
Text recognition
Използвайте тази функция, ако искате да извлечете текста от хартиена страница или друг източник.
Приложението съобщава "Text detected", ако пред камерата е открит такъв. Не се предоставя друг тип
обратна връзка.
За да обхванете цяла страница, необходимо е да сте отдалечили устройството на известно разстояние.
Sullivan+ се справя добре с кирилицата и определено може да конкурира платеното приложение
Envision AI.
Face recognition
Прави анализ на лицата от дадена снимка. Ще ви бъдат съобщени техният пол, приблизителната
възраст и в някои случаи изражението. Тази функция може да се използва за забавление, но не бива да
й се доверявате напълно. Понякога резултатът се отклонява от реалността.
Image description
Анализира съдържанието на дадено изображение. Съобщава обекти - например прозорец, чаша,
компютър или смартфон. Приложението се опитва да отгатне и дейността, която изпълняват хората на
снимката (ако са засечени такива).
Color recognition
Разпознава цветовете в дадено изображение. Отворете "Function screen", за да изберете "Entire color"
(всички цветове) или "Single color" (преобладаващ цвят).
Повечето подобни приложения имат сериозен проблем с разпознаването на цветове. Sullivan+ не е
изключение. Не бива да разчитате напълно на тази функция, тъй като в доста случаи резултатите са
неточни.
Light brightness
Отчита осветеността в помещението чрез предната камера на вашето устройство. Докато го насочвате,
ще чувате различни степени на "Dark" (Тъмно) и "Bright" (Светло).
Magnifier
Увеличава в реално време изображението пред камерата. Функцията е полезна за слабовиждащи
потребители. Чрез нея например може да се прочита текст от хартиен или друг носител. Увеличените
изображения са доста ясни. Използвайте бутоните "Zoom in" и "Zoom out", за да промените степента на
увеличение.

Note
В този раздел бихте могли да видите всички запазени анализи на изображения. За да запаметите някой,
активирайте бутона "Save note", който е наличен за всеки резултат от анализ.
Импортиране на снимки
Можете да разпознавате изображения, които са запаметени в устройството ви. За целта намерете
снимката, изберете "Споделяне" ("Share"), след това Sullivan+. До няколко секунди ще видите
резултата. В този случай приложението прави цялостен анализ, както е при AI Mode.

iOS 15 ще достигне дори до iPhone 6s

Тази есен iPhone 6s и 6s Plus ще станат на 6 години, но въпреки това устройствата ще получат ъпдейт
до iOS 15.
Новата версия ще достигне и до първото поколение на iPhone SE, който е на 5 години. Това за пореден
път повдига въпроса около ситуацията с ъпдейтите при Android.
Google вече предлага 3 години основни ъпдейти за серията Pixel, а освен това и Samsung обеща да
направи това за много от моделите Galaxy. Наскоро и HMD Global представи Nokia X10 и X20, които
освен с три години хардуерна гаранция идват и с 3 години ъпдейти до основните версии на Android.

6 години е дълго време в динамичния свят на технологиите и сигурно няма много потребители, които
още ползват на iPhone 6s. Освен това част от новите функции, които Apple добави в iOS, няма да
работят с телефона, който разчита на процесор A9 Bionic. И все пак притежателите на устройството ще
получат много от новите добавки в платформата.
Не е изключено софтуерът да забави смартфона, но според тестове iOS 14 няма чак такова влияние
върху iPhone 6s, макар че е много вероятно да се отрази на живота на батерията. От друга страна
малкият дисплей на устройството не е оптимален за работа с новите уиджети, но все пак важното е, че
софтуерната поддръжка на устройството ще продължи.

iOS 15, macOS Monterey и всички по-големи анонси от Apple WWDC 2021 на едно място

Apple представи новата версия на мобилната платформа iOS, новия macOS Monterey, големи
подобрения на FaceTime и други. Това стана по време на годишната конференция WWDC на
компанията, която тази година се проведе онлайн. iOS 15 идва с доста новости, като Apple е
преработила голяма част от функциите на платформата.
Новата операционна система въвежда новата функция Focus. Чрез нея потребителите могат да избират
приоритетни приложения, от които да получават известия, докато режимът е активен, а останалите ще
бъдат скрити. Идеята е така потребителят да се разсейва по-малко по време на важна работа.
Останалите известия ще са достъпни в списък, а ако става дума за чат приложение, изпращачът ще
получава автоматичен отговор, че потребителят в момента е зает.
Apple е преработила и известията в iOS. Дизайнът им е по-различен, като ще показва снимки на
потребителите, които са изпратили съобщение например. Има повече опции за настройка на часове за
показване на известия от определени приложения. Операционната система може автоматично да
определя кои известия са с приоритет на базата на предишните взаимодействия на потребителя с
приложенията.
Браузърът Safari също е обновен с по-компактен и минималистичен дизайн. Приложението Apple Maps
пък има обновен интерфейс и по-красиви карти с повече детайли за обектите, инфраструктурата и
сградите.
iOS 15 ще затегне също така и сигурността. Потребителите ще имат още повече функции за
управление на достъпа на приложенията до данните им. Siri също ще обработва информацията в
рамките на iPhone, което ще ускори работата на гласовия асистент.
Apple представя редица нови функции, насочени към здравето, като например възможността да
споделяте здравни данни със семейството си и с доставчиците на здравни услуги. Приложението
Health също получава нови функции и възможности, особено когато работи заедно с Apple Watch. Една
от новостите е възможността да се анализират тенденции в здравните показатели на потребителя с
течение на времето и да се откриват потенциални проблеми, или да бъде похвален за добри
постижения.
Новият Live Text на Apple ще дигитализира текста във вашите снимки, което може да ви позволи да
копирате и поставите текст от снимка например или да се обадите на телефонен номер, който е на
снимката. Apple казва, че използва "интелигентност на устройството" за функцията.
Wallet на Apple скоро ще ви позволи да съхранявате идентификационния си номер в цифров вид (в
участващите щати в САЩ), който след това ще използвате като идентификация на летищата в САЩ.
С iPadOS 15 Apple ще ви позволи да добавяте Widgets към началния екран и достъп до библиотеката с
приложения, която дебютира миналата година на iPhone с iOS 14. Apple също въвежда подобрения в

мултитаскинга - с нови контроли, които улесняват управлението на вашите приложения, и ще можете
да създавате приложения със Swift Playgrounds.
Apple ще позволи на Siri да обработва гласови заявки на устройството, което означава, че аудиото няма
да се изпраща през мрежата и Siri може да приема много заявки, докато е офлайн. Освен това Apple ще
позволи на производителите на аксесоари на трети страни да добавят Siri към своите устройства, обяви
Apple по време на WWDC. Компанията го показа на термостата Ecobee в своята презентация.
Apple прави някои нови промени в AirPods, като например улеснява намирането им в мрежата Find My
и възможността да обявяват вашите известия.
iCloud на Apple получава нова частна услуга за препредаване и възможност за създаване на
поверителни имейли, наречена Hide My Email. Те ще бъдат част от нов абонамент за iCloud Plus, който
няма да се предлага на допълнителна цена за текущите платени потребители на iCloud.
Следващото голямо издание на macOS на Apple се нарича Monterey. Една голяма нова функция е
възможността да използвате една и съща мишка и клавиатура на вашия Mac и iPad. Приложението
Apple Shortcuts също идва на Mac. А Monterey добавя подобрения към FaceTime, SharePlay и новите
статуси Focus, които идват към другите софтуерни платформи на Apple.
Apple обяви, че ще позволи на разработчиците да използват TestFlight, за да тестват своите
приложения на Mac. Компанията също така обяви Xcode Cloud, който ви позволява да тествате
приложенията си на всички устройства на Apple в облака.

ЮБИЛЕЙ Десет години "Светлина"

На 27 април 2011 година валеше дъжд. От сутринта стана ясно, че откриването на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в София не може да стане в малката, но
много уютна градинка към къщата на ул. "Цар Симеон" 110. Ето защо събраното множество от хора
трябваше да се побере във фоайето на първия етаж. Председателят на софийската регионална
организация в Съюза на слепите Асен Алтънов беше много развълнуван и радостен. Щеше да се случи
нещо, което той отдавна подготвяше – първо ремонт и пълно обновяване на готовата да рухне къща,
тичане по различни институции заедно с председателя на Съюза на слепите Васил Долапчиев за
осигуряване на финансирането на Центъра и едва след всичко това неговото тържествено откриване.
Вълнувах се и аз, защото ми предстоеше да стана директор на този център. Току-що се бях завърнал
със съпругата ми от Великобритания, където живях 3 години, и се намирах на кръстопът в моя живот.
Като журналист в списание "Зари" пишех много по проблемите на рехабилитацията и
трудоустрояването, но едно е да пишеш, а друго да реализираш нещо на практика. Това щеше да бъде
третият подобен център, откриван в София. Предишните два бяха открити и след това закрити, като
най-дълго просъществувалият работи 5 години. Бях убеден, че в София има нужда от такъв център, но
защо предишните не са оцелели - нямах и все още нямам никаква представа. Такива мисли ме
владееха, когато пред къщата спря колата на кмета на София Йорданка Фандъкова. Тя щеше да
пререже лентата на Центъра. Държахме кратко слово аз и г-н Алтънов, а последна взе думата г-жа
Фандъкова. След това тя и придружаващите я лица разгледаха помещенията, в които предстоеше да се
извършват обучения. Имаше журналисти, които с нетърпение чакаха да интервюират кмета на София,
но не по въпроси на Центъра, а затова какво ще бъде преустройството на Женския пазар.
Церемонията свърши, ние се разотидохме, но оттук нататък предстоеше много работа. Обявих в
Jobs.bg вакантните длъжности за специалисти и заваляха документи на кандидати да ги заемат. В
рамките на един месец се събраха около 250 автобиографии. Длъжностите за заемане бяха 11. Нямаше

практическа възможност да интервюираме всички кандидати, затова подбрах около 30 от тях.
Съставихме комисия от трима души – Петър Стайков, Асен Алтънов и моя милост, която на 12 юни
2011 проведе интервютата. Не мога да кажа, че взехме готови и обучени специалисти, защото такива
нямаше сред кандидатите. В щатното разписание предвиждах двама обучители по ориентиране и
мобилност, двама по информационни технологии и брайл, един по полезни умения и психолог.
Останалите длъжности бяха за чистачка, технически сътрудник и счетоводител.

Преподавателите по ориентиране и мобилност бяха веднага изпратени в Националния
рехабилитационен център за придобиване на основна квалификация. А тези по информационни
технологии пак там завършиха курс и положиха изпит за европейски сертификат за компютърна
правоспособност. Аз записах магистратура по педагогика на зрително затруднените в софийския
университет "Свети Климент Охридски".
През лятото на първата година от нашето съществуване очаквахме първите клиенти. Въпреки че беше
мъртъв сезон, те започнаха да се появяват. Аз се заех да водя курс по английски език, към който имаше
голям интерес. Започнаха обучения по всички останали услуги. Капацитетът на центъра беше 60 души
потребители, но дълго време бяхме далеч от достигането на тази цифра. През август дойде страшната
вест, че трябва да събираме такси от потребителите. Това беше шокиращо, защото успоредно с нас
функционираше по проект подобен център към Националната кооперация на слепите. Те нямаше
нужда да събират такси. За да дойдат потребителите при нас, ние трябваше да предложим нещо
по-различно като услуга и на по-високо ниво. В противен случай кой ще ни предпочете, при
положение че на друго място ще получи същата услуга безплатно!? Двата центъра продължиха да
функционират паралелно до март 2012 година. Независимо от конкуренцията ние успяхме да запълним
нашия капацитет.
Първоначално липсата на опит и моята прекалена ангажираност с това да привлечем клиенти доведоха
до затруднения във воденето на документацията, които с идването на Емил Киселков като
заместник-директор бяха изчистени. През декември 2011 година внесохме много видове технически
помощни средства – лъчев говорещ термометър, уред за разпознаване на цветове, очила с
ултразвукови детектори за препятствия и така нататък. Това беше нещо ново за България и предизвика

голям интерес в цялата страна. Малко по-късно Съюзът на слепите започна да внася тези техники и да
ги продава на своите членове.
През 2012 година с проект към Агенцията за хората с увреждания оборудвахме и 4 работни места на
незрящи специалисти от Центъра. Закупена беше апаратура за около 23 хил. лв. – брайлов принтер,
брайлов дисплей, електронна лупа, диктофони и няколко лаптопа. С това нашият център стана един от
най-добре оборудваните сред сродните институции.
Капацитетът от потребители беше значително надхвърлен и достигна внушителна цифра - около 140
души. Стараехме се да им предлагаме интересни и нови услуги. Квалифицирахме човек от персонала
да извършва зрителна рехабилитация. Започнахме да показваме филми с аудиодескрипция на живо.
По-късно след моето напускане, такава дескрипция направи актрисата Гергана Стоянова, чийто глас
звучи в синтетичната реч на нашите компютри.
В началото на 2018 година след дълга подготовка на документация и административни процедури
Центърът премина към Съюза на слепите в България под името Център за социална рехабилитация и
интеграция на хора със зрителни увреждания "Светлина". Това име му беше дадено от Столична
община и аз смятам, че то много му подхожда. Успоредно с преминаването към Съюза издействахме
лиценз за работа с незрящи деца. Това разшири кръга от потребители и дава възможност на
интегрираните ученици да ползват нашите специализирани услуги.
През 2018 година големият ми внук тръгна на училище. Това няма нищо общо с Центъра, но за мен се
оказа, че има. Трябваше някой да го води и прибира от училище. Родителите му са лекари и работят на
график – дневни и нощни смени. Една година по-рано предупредих моите колеги, че ще ми се наложи
да напусна. Нямах никакви притеснения за Центъра, защото от персонала имаше поне трима души,
готови да поемат неговото управление. След проведен конкурс за директор беше назначен Недялко
Димов. Направената промяна не доведе до никакви сътресения в работата. Нещо повече – след
реализиран проект към фонд "Социална закрила" на Министерството на труда и социалната политика
бяха усвоени нови помещения в общежитията на "Успех Филтър ССБ" ЕООД София и Центърът
разшири своята дейност, а общежитията се сдобиха с асансьори.
Сега се връщам назад и си давам сметка колко добре стана, че взехме млади хора в персонала. Те бързо
навлязоха в работата, нямаше никакво текучество и през изминалите десет години си родиха 5 деца.
Последното е най-красивата равносметка. Що се отнася до Центъра - той продължава да пръска
светлина сред незрящите граждани на София. Неговите потребители са част от една общност на хора,
загубили зрение на различна възраст и при различни обстоятелства, но обединени от това, че заедно с
помощта на квалифицираните специалисти успешно се борят с предизвикателствата в техния живот.
Йордан МЛАДЕНОВ

