**КАЛЕНДАР 2022 година

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.

*ДЕКЕМВРИ Най-специалното време от годината

Месецът на малките и големите вълшебства

Последният от поредицата. Студен, но и толкова светъл! Студен…, а всъщност най-топлият от всички
останали! Топъл като домашния уют. Горяща камина. Кашмирено одеяло в ранните съботни сутрини.
Любима, плетена жилетка… или пуловер! Горящи свещи (с аромат на канела)! Саксия с алена коледна
звезда. Дантелена празнична покривка. Коледен венец на входната врата. Палто на закачалката… и
плетен шал. Нарисувано сърце върху заскрежен прозорец. Чаша какао. Ароматна въздишка по
печещия се във фурната сладкиш. Бурканчета със сладко. Шепа ядки от няколко счупени ореха. Топли
пантофи, които рано сутрин отвеждат до кухнята и носещият се аромат от кафеварката, защото
утрините през декември започват с горещо кафе, с щипка вълшебство в него.
И още, и още…
Декември е аромат. Портокалови кори. Мед. Ванилена захар и любими есенции. Канелени сладки.
Мандарини. Печени ябълки… или тиква. Топла питка. Борови иглички. Сладко от смокини. Чаша чай,
събрала в себе си букет лято.
Декември е светлина. Светлината на Витлеемската звезда, която вещае доброта и хармония! Светлина
от коледната украса, отразяваща се в трептящите гирлянди, панделките върху грижовно опакованите
подаръци и стъклените стари играчки за елха. Светлина от прозорците на къщите… и от душите ни!
Щастлив блясък, проблясващ в очите ни!
Декември е коледни песни с повтарящи се рефрени. Любими! Започващи да звучат дори още в края на
ноември, като подготовка. Декември е семейните коледни филми. Пускани по едно и също време,
всяка година. Никога неомръзващи. Превърнали се в част от традицията. В част от вълшебството!
Декември е дом, който ни събира всички. Заедно! Защото "По Коледа всички пътища водят към дома".
Декември ухае на път. На завръщане. На очакване. На посрещане. На дългоочаквани прегръдки на
средата на студени гари. На заедност. На споделеност.

Декември е емоции. Усмивки. Смях. Споделена радост. Декември е щастие! Щастие, греещо по лицата
на хората, които обичаме!
Декември е спомени! Многократно прелистван дебел, стар албум, миришещ на детство и запазил
много спомени. Много снимки! Много отминали Коледи! Много запечатани усмивки! Много щастие!
Много...
Декември е картички. Изработени ръчно. С внимание, обич и нежност. Надписани със специално
подбрани думи… за специалните хора в живота ни!
Декември е Коледа! Най-очакваният празник в годината. Най-вълшебният! Защото "Коледа е
спомените на отминалите дни, стойността на настоящите и очакванията на бъдещите...".
Декември е Магия! Отваряме сърцата си. Ставаме по-добри. По-истински. Обличаме копнежите в
молитви. Вярваме в чудеса!!!
Декември е и равносметка. Страниците на календара сякаш започват да се прелистват наобратно и ние
се връщаме по пътя назад. Разбираме колко време сме загубили.
Разбираме какво сме спечелили, имали, взели, дали, споделили… Разбираме колко малко е нужно, за
да бъдем щастливи. Чувстваме нужда да бъдем по-дълго с хората, които обичаме. Радваме се на
моментите с близките ни, които през този месец са сякаш най-много…, но и се опитваме да наваксаме
като за цяла година!
Декември е надежда! Надежда, с която насищаме новото начало. Надежда, че ни очакват по-хубави
неща, по-позитивни емоции, повече чудеса през идната година!
Декември е… всичко! А на мен ми се иска "да консервираме в буркани от вълшебството на декември и
да отваряме по един всеки месец"!
Декември е… Насладете му се!
Ани

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Начало на трудоустрояването на слепите в
Пловдив

Дом-работилница за слепи и ДП "Труд"
Основна задача на новоучреденото областно дружество на слепите в Пловдив е ремонт на
предоставената от градските власти сграда – тютюневия склад на ул. "Митрополит Максим" (сега
"Съборна") № 57, обзавеждането й за общежитие, работилница, столова и кухня. За целта
Министерството на здравеопазването и социалните грижи отпуска през септември 1947 г. сумата 700
хиляди лева (по тогавашния курс).
Назначаването на управител на работилницата се разисква на областната конференция, проведена през
декември 1948 година. Веднага започва издирването на подходящи слепи от цялата страна за
настаняване на работа. Назначена е управа на дом-работилницата – Атанас Минков е управител, а
Димитър Ганчев - майстор. Оборудвани са 15 работни места, които много скоро се заемат.
Официалното откриване на работилницата става в началото на юни 1949 година. Изработват се дребни
кошничарски изделия, а по-късно се преминава към оплитането на куха стъклария. В началото на 1950
г. в Пловдив се създава Държавно предприятие "Труд", в което се устройват на работа глухи, слепи и
инвалиди с увредени долни крайници. Дом-работилницата преминава към новооткритото предприятие
с основна производствена дейност универсално кошничарство.
Съгласно постановление на Министерски съвет от 7.06.1952 г. се създава Държавно учебно
предприятие "Труд" с централа в София и клонове в страната. Пловдивското ДП "Труд" се
преустройва в клон на ДУП "Труд". Целта е успешното трудоустрояване на инвалидите чрез тяхната
квалификация и преквалификация. Много слепи от страната преминават едногодишен курс по
универсално кошничарство, като обучението е на пълна държавна издръжка.

Основаване на ПП "Успех" - Пловдив
Разпореждането на МС от 9 април 1955 г. дава възможност на ССБ да създава производствени
предприятия на стопанска сметка за трудоустрояване на невиждащите граждани в страната. На
разширено съвещание от 22 май ръководството на пловдивската съюзна организация обсъжда
организиране на работническо общежитие и разкриване на производствено предприятие – клон на
софийското.
На 17 ноември 1955 г. Бюрото на ЦС на ССБ провежда заседание, на което се решава разкриването на
производствено предприятие и в Пловдив като клон на ПП "Успех" - София. За управител на клона,
считано от 1 декември 1955 г., е назначен Христо Белобрадов. На заседанието са одобрени и първият
финансово-производствен план, и щатното разписание на предприятието за стопанската 1956 година.
По същото време община Пловдив решава да предаде на стартиращото предприятие кошничарския цех
(с машините и инструментите) на промкомбинат "Шипка", както и 3 етажа от сградата на ул.
"Абаджийска" № 1 заедно с инвентара и покъщнината на бившето работническо общежитие "Сашо
Димитров" (някога хотел "Борислав").
Пловдивското предприятие започва стопанската си дейност на 3 януари 1956 г. с 28 производственици
– 26 слепи и 2 глухонеми. Дотогава част от пловдивските слепи работят в кошничарския цех на
промкомбинат "Шипка". През първите 3 години е застъпено само кошничарско производство като
оплитане на куха стъклария – дамаджани и буркани, и изработка на канцеларски кошчета.
Метларството е второто производство, което се разкрива през 1958 година.
За да подобрят условията за работа в предприятието, Районният съвет на ССБ съвместно с
администрацията на същото започват още в началото на 1958 г. подготовка за строеж на нови работни
и складови помещения. Общината отпуска на РС на ССБ 6 хил. м&#178; терен, а впоследствие допълва
същото с още 2 600 м&#178;. Парцелът е даден за строеж и стопански двор безвъзмездно. Това е
днешният стар двор на "Успех". Там през 1960 г. са завършени първите две типови етажни

производствени помещения. От началото на 1960 г. се започва изпълнението на нова строителна
програма – типово работно помещение, работнически стол, две складови помещения и сграда за
администрацията. След това се правят надстройки над едноетажните сгради. Подготвят се планове и
проектно-сметни документации за строеж на четириетажна основна производствена сграда, довършена
в края на 1964 г., и през следващата година в нея започва да кипи трудова дейност. По този начин
стопанският двор на предприятието е завършен. Междувременно се въвеждат редица нови
производства – пасмантерийни изделия, производство на багажни куфари, уплътняване на метални
капачки за стъклени бутилки, производство на меки канцеларски папки.
На 2 януари 1964 г. филиал на пловдивското предприятие се разкрива в Сливен. В началото на юни
1971 г. е открит филиал и в село Богомилово, Старозагорско.
През 1959 г. община Пловдив отрежда безплатен парцел от 22 394 м&#178; в кв. "Изгрев" за
културно-битово строителство на ССБ. Започва строежът на културния дом със салон, сцена и
репетиционна зала, читалня и библиотека. През 1966 г. е завършена четириетажната сграда на
работническото общежитие с 99 легла. Построяват се 3 четириетажни блока с още 84 апартамента за
семействата на работниците и служителите от предприятието. В края на 1970 г. завършва
строителството на сграда за детски ясли и градина.
През 70-те и 80-те години на миналия век ПП "Успех" - Пловдив се утвърждава като едно от водещите
предприятия в стопанската система на ССБ. Ако към 31 декември 1961 г. в него работят 116 души, в
края на 1989 г. те са близо 1300, а слепите му работници и служители заедно с тези от надомното
производство и филиалите доближават 700. През този период са трудоустроени всички желаещи да
работят слепи хора от прилежащия регион, дава им се възможност да гарантират добри условия за
живот на семействата си. ПП "Успех" става център, около който се консолидира, развива и укрепва
Пловдивската регионална организация на ССБ.
Използван източник:
Данчо ДАНЧЕВ – "Мигове от извървяния път"
Георги ГЕНОВ

В края на юбилейната година

Незрящи артисти изнасят концерт в Русе за 100-годишнината на Съюза на слепите

В продължение на цялата 2021 година нашата организация отбелязваше 100-годишния си юбилей с
множество публикации и различни културни и спортни прояви.
И макар рождената дата на Съюза на слепите в България да е датата на неговото учредяване – 28 март
1921 г., ние приемаме за юбилейна цялата 2021 година – от самото й начало до края на декември.
Годината се изтърколи някак неусетно бързо, оставяйки усещането за една вековна неповторимост и
солидност.
В продължение на 12 месеца многократно си спомняхме и споменавахме имената на множество будни
умове, прозрели необходимостта от обединение на хората не само с еднакъв физически проблем, но и с
еднакви пориви, мечти и енергия за градеж.
И все пак, за мен, сред всичките имена на дръзновените ни предшественици едно от най-светлите е
името на проф. Иван Шишманов, отворил за незрящите хора вратите към познанието и осъзнал
необходимостта от образование за тях във времената на следосвобожденска България. Всъщност
именно той е човекът, създал условията и предпоставките за възникване на организираното движение
на слепите у нас.
Не по-малка е и ролята на педагога Стойчо Донев, дал най-доброто от себе си, за да набере и пренесе
най-прогресивното от чуждестранния опит в областта на образованието за слепи.
Винаги съм твърдяла, че доброто образование, грамотността и широкият мироглед са в основата на
всеки прогрес в човешката история и основна движеща сила за всяко организирано движение.
Съюзът на слепите в България е основан от първите възпитаници на Държавния институт за слепи, а
това са били едни от първите образовани незрящи българи, чието дело в последващия цял век е
продължавано и развивано от няколко поколения всеотдайни ентусиасти.
Стремежът за достоен и пълноценен живот е бил двигателят на тези няколко поколения да издигат с
упорство и всеотдаен труд не само самочувствието на слепите българи, но и авторитета на
организацията ни през годините.
Днес нашата равносметка е, че само единни и сплотени хората могат да постигат стремежите и мечтите
си, да бъдат по-силни и да преодоляват заедно множеството препятствия, които животът поставя пред

тях.
Обръщайки се назад във времето, си даваме сметка колко наистина трудна е била всяка крачка, всяка
малка победа, всеки малък пробив в материалното и дори в психологическото благоденствие на хората
лишени от зрение.
И ако да се говори за пълно благоденствие е все още твърде рано, то Съюзът на слепите в България
постоянно се стреми към постигането му за членовете си чрез своите дейности, като основната от тях е
правозащитната.
Наистина много е постигнатото за цяло едно столетие, през което слепите хора се превърнаха от
тежест за семействата си в достойни, образовани и в голяма степен самостоятелни членове на
обществото.
Дано това продължи и през следващите години на настъпващия вече втори век от историята на Съюза
на слепите в България.
Нека всеки от нас изпрати отминаващата 2021 година със самочувствие, усещане за лично
достойнство, с вяра в собствените си сили и с много човещина в сърцето. Нека не ни напуска
усещането за сплотеност, солидарност, съпричастие и надежда за истинско благоденствие.
Тази едновековна крачка оттласна Съюза на слепите в България практически от нулата към едно
съвременно възприятие и отношение на обществото към незрящите хора, давайки им така
необходимия кураж, вяра и чувство за достойнство и значимост.
Нека изпратим 2021 година със светли мисли, с много надежда и вяра в доброто и човечността, с
много здраве и упоритост, с много очакване за сбъднати мечти.
Весела Коледа и Щастлива Нова година!
Марина ПЕТКОВА

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Декларация

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИ
СЪВЕТ
ДО:
президента на Република България,
министър-председателя на Република България,
парламентарните групи в 47-то Народно събрание,
омбудсмана на Република България,
медиите
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ
Уважаеми госпожи и господа,

На 3 декември в цял свят се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. Чуваме различни
послания на този ден, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица.
Вие сте новото политическо лице на България, а ние също сме тук пред вас и не сме просто безлична
статистика.
В световен мащаб над един милиард души или около 15 % от населението има някаква форма на
увреждане. В България по данни на Агенцията за хората с увреждания в техния регистър са въведени
685 хиляди човека с призната намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Над 80
хиляди са децата с увреждания, отново по данни на Агенцията за хората с увреждания.
Трети декември е момент за оценка на извървения път и дебат за перспективите на развитие на
социалните политики за тези хора и осигуряване на условия за равнопоставеното им участие в
развитието на обществото и държавата.
Днес, в кризисната здравна и икономическа обстановка, нека се видим лице в лице, защото сме заедно
в бъдещето на България и заедно трябва да намерим верните решения за:
&#9679; Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални стандарти
на живот за хората с увреждания.
&#9679; Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, възможностите и
потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на
социално приобщаване на хората със специфични възможности.
&#9679; Повишаване на ефективността на здравната система чрез: своевременна медицинска
профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и
медицинска рехабилитация.
&#9679; Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия и
приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество.
&#9679; Повишаване на качеството на приобщаващото образование.
&#9679; Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с
увреждания и осигуряване на напълно нов модел и правила за финансиране на хората с увреждания и
работодателите според броя на осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите.
Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните работодатели.
&#9679; Значимо завишаване на стандартите за финансиране на социалните услуги с цел създаване на
качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на качествени професионално подготвени
специалисти; преодоляване на високата инфлация, завишените цени на горива и електрическа енергия
и разработване на карта за оптималното им разпределение в страната.
&#9679; Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда.
&#9679; Повишаване на доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и
рехабилитация.
&#9679; Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за
хората с увреждания и създаване на Държавна агенция за хората с увреждания.
&#9679; Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел осигуряване
на право на избор.
Уважаеми госпожи и господа,
Заявяваме своята готовност за участие в създаването и реализацията на политиките и усъвършенстване
на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в страната.
Веска Събева – председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и
заместник-председател на Националния съвет за хората с увреждания
Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България
Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България

Величка Драганова – председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Мария Недялкова – председател на Българската асоциация за лица с интелектуални
затруднения
Маринела Ангелова – председател на Националното сдружение на работодателите на хората с
увреждания
Мая Викторова – председател на Българска асоциация "Диабет"
Диана Инджова – председател на Центъра за психологически изследвания
Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в Република
България
Николай Нинов – председател на Съюза на глухите в България
Лазар Живанкин – председател на Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение
Мария Кръстева – председател на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух
Божидар Станчев – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Венка Шаркова – председател на Българската асоциация за невромускулни заболявания
Стефан Данчев – председател на Националния център за рехабилитация на слепи
Светослав Чернев – председател на Национална организация "Малки български хора"
Павел Савов – председател на Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Бончо Бонев – председател на Националната потребителна кооперация на слепите в България
Георги Георгиев – председател на Националния алианс за социална отговорност
Доброслав Илиев – председател на Българската асоциация за рекреация, интеграция и туризъм
Златомир Стоянов – председател на Националната асоциация на хора с придобити увреждания

"Билла България" – приятелство, доказано с времето

На 3 декември - Международния ден на хората с увреждания, председателят на Съюза на слепите в
България награди "Билла България" с почетния знак на организацията.
При връчването на бронзовата статуетка на изпълнителния директор - г-н Шапокас, г-н Долапчиев
благодари за подкрепата и каза: "Билла България" е компания-образец за корпоративна социална
отговорност. Нашето приятелство издържа изпита на времето и вече 5 години вие подкрепяте
организацията ни в дейността &#1117; за интеграция на хората без зрение. През този период фирмата е
дарила близо 50 хиляди лева, с които сме закупили и предоставили безвъзмездно технически помощни
средства на повече от три хиляди наши членове. Ежегодно "Билла България" е дарявала продукти,
предоставяни чрез структурите ни на членове на сдружението, по повод Коледните и Новогодишни
празници. Съвместно организирахме информационна кампания с цел промяна на обществените
нагласи към хората с нарушено зрение. Разработената от нас брошура "Когато сте с хора без зрение"
беше отпечатана в 70-хиляден тираж от "Билла България" и предоставена на клиенти на търговската
верига в страната. Също така получихме финансова подкрепа при нейното филмиране. В унисон с
добрите европейски практики компанията проведе обучение на своя персонал за обслужване на
клиенти със зрителни увреждания.
При връчването на наградата г-н Долапчиев изрази надежда, че и в бъдеще "Билла България" ще
подкрепя каузата на организацията.
Г-н Шапокас благодари за високото отличие. "Очакваме от ръководството на сдружението нови
инициативи, които ще обогатят нашето сътрудничество" - каза той.
Председателят на Съюза на слепите в България награди с юбилеен плакет г-н Тачев - прокурист,
ръководител на отдел "Управление на проекти и процеси", и каза, че той е мостът, по който е
преминавало нашето приятелство.
Срещата завърши с взаимни пожелания за бъдещи успехи, много здраве и весели Коледни и
Новогодишни празници.

Васил ДОЛАПЧИЕВ

IN MEMORIAM Последно сбогом на Маринка Спасова

Маринка Спасова е получила средното си образование в първото светско новобългарско
училище – Априловската гимназия в Габрово. Въпреки тоталната липса на зрение Маринка
завършва Великотърновския университет "Свети Свети Кирил и Методий" със специалност
"История". Работи в четкарската работилница на предприятието на слепите в Габрово, а после
и в производствения комплекс "Успех" в Дряново.
Маринка поема управлението на организацията в Горна Оряховица от знаменитата Гица Карабашева.
Общността на слепите се увеличава, а и Спасова е перфектен брайлист, владее машинопис на
плоскопечатен шрифт, има висше образование и невероятни ораторски способности. Тези са
предимствата, с които горнооряховчани стават седалище на окръжната организация за целия
Великотърновски окръг.
Лидерските качества на Маринка я открояват и в НАСГБ. От териториален председател тя се издига до
председател на Контролната комисия на сляпо-глухите. Изумителната &#1117; памет, невероятният
перфекционизъм и коректното отношение към вещите, парите, събитията и най-вече към хората я
превърнаха в най-безкомпромисния защитник на истината. Затова властовите турболенции в НАСГБ
наскърбиха до болка честната &#1117; душа. Непоносимата болка от чуждата вина се превърна в
нелечима болест, която я отне от нас.
Изгубихме приятел и емблематична личност за териториалната организация в Горна Оряховица и
регионалната в Габрово.

Сбогом, огнена Марина!
Поднасяме благодарност на Цецка и Димитър Станеви, които в най-трудните дни всеотдайно
се грижиха за нашата Маринка!

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Пловдив

Дует "Настроение" е отново на върха
Колкото и прозаично да звучи, това е голата истина за музикалните завоевания на нашия семеен дует
за изминаващата 2021 година.
Във времето на отвратителната пандемична ограниченост за пълноценен живот и преминаването ни
през деветте кръга на ада, наречен Ковид - 19, оцеляхме пак благодарение на нейно величество
песента.
Сякаш като на сън, след тъмнината дойде и дневната светлина, още по-ярка и силна. Дойде
благотворна, вървейки по тоновата стълбица, завършвайки в невероятно, фантастично кресчендо.
Започвайки живота си отначало, възстановявайки се бавно, започнахме да си спомняме сцените, през
които сме преминали през последната година. Започнахме отново да мислим за предстоящите
сценични изяви, които вече ни липсваха.
С нетърпение очаквахме дните, когато отново ще се качим на сцените на поредните фестивални
концерти.
Постепенно влязохме в ритъм, връщахме се към нормалния живот.
И ето - дойде очакваното първо участие. Това беше балканският шампионат в град Хисаря "Жива
вода". Първа изява на дует "Настроение" за 2021 година и първи златен медал. От Хисаря се върнахме
удовлетворени от това, което направихме. На другия ден се включихме в утвърдилия се вече ежегоден
събор на фолклорната музика в Пловдив в парк "Лаута". Тук, след изпълнението ни на една прекрасна
китка от родопски песни, бяхме приятно изненадани от отношението на водещия, призоваващ
присъстващите на събора фирми-производители на фолклорни носии да се погрижат за нашата визия.
Те не се отзоваха на призива на водещия, но за наша изненада само след две седмици се появи едно
неочаквано спонсорство в лицето на възрастна дама, живееща в далечна Америка.
Някъде към 20 юли ни се обади организаторката на международния многожанров фестивал на хората с
увреждания, който се провежда в Перник.
– Да, добре! - казвам аз. - Ще дойдем да участваме във фестивала и тъкмо ще празнуваме и рождения
ден на Димето в Перник.
– Какъв рожден ден бълнуваш! - репликира ме организаторката на фестивала. - Тази година фестивала
не е на 31 август, а на 31 юли. Пускай заявката и идвайте!
Хубаво, добре, ама как да тръгнем за Перник, като нито песен сме подготвили, нито водач имаме.
Пустата невиждощатия пак ще ни създаде проблем! За напълно слепия семеен дует нищо не е както
трябва! В края на краищата намерих необходимия придружител и тръгнахме за Перник. Тук не мога да
не спомена за перфектната Анита Тараланска, която тази година по отношение на дует "Настроение"
беше надминала себе си. Посрещна ни, осигури ни най-добрите условия за транспорт и нощувка, а ние
&#1117; се отблагодарихме за грижите с две прекрасни шлагерни песни. И не само на нея, а и на
всички около нея, погрижили се да сме посрещнати, нахранени и наспани в най-добрия хотел в
Перник.
Дигнахме публика и жури на крака, като ги накарахме да танцуват, забравяйки години и болежки. А за

нас останаха изключителните изживявания и поредният златен медал.
Още не бяхме преглътнали огромните положителни емоции от Перник, когато дойде поканата за
участие в световния шампионат на фолклорните фестивали в Несебър. И отново дойде
притеснителното умуване кое как да бъде. И, разбира се - решаването на стария проблем как да се
доберем до фестивалния град. Уговорената ни водачка се разболя, другата намерена се наложи да се
лекува вкъщи. Едвам намерихме човек, който да се навие да ни води до Несебър. А какво чудо беше с
уреждането на фестивалния ден и нощувката - не е за разправяне! Сменихме датата на участие поради
работата на едната водачка, после сменихме първоначалния град с Несебър, накрая се оказа, че няма
къде да нощуваме. Едно време, когато жена ми виждаше малко, двамата самички сме ходили два пъти
във Варна, пътувайки с нощния влак. Пеем по обяд и се връщаме обратно в Пловдив с нощния влак,
без да спим. Сега обаче, след ослепяването на жена ми, вече е трудно да намерим водач, който да
издържи на нашето темпо.
Ние сме пак онези луди глави, които заради едното пеене са готови да пътуват цяла нощ и да се върнат
обратно без преспиване.
Както и да е, в края на краищата намерих място за нощувка, което платихме с лични средства, защото
никой не издава разходни документи за нощувка в рамките на 15 лева в Несебър. Пристигнахме в
града следобед на 28 август, когато беше и излизането ни на сцената на античния театър. Настанихме
се в къщата за нощувка и след преобличането се отправихме към епицентъра на събитието.
Разгледахме стария град на Несебър и около 18 часа излязохме на сцената на античния театър за
нашето изпълнение. Двете песни, които изпяхме, се приеха много добре от публиката.
Изпяхме си песните и се настанихме на една пейка в очакване на оценката на журито. Журирането на
световния шампионат по фолклор в Несебър се проведе на живо и онлайн. На място журито се
състоеше от двама българи, а по интернет журираха представител на Русия и директорът на
фолклорните фестивали за Източна Азия. Тръпнейки в очакване, по едно време чухме, че канят на
сцената представител на дует "Настроение". Художественият ръководител на дуета Димка Дамянова
прие най-желания и мечтан златен медал. Да, този медал е с най-висока стойност за нашето семейство,
защото беше извоюван след минаването ни през изключително тежък пандемичен период. Да пролееш
сълзи от радост не е срамно и аз не се притеснявам да си го призная.
И както е прието след такива моменти - време е за признателност. Първо благодарим на председателя
на РО - Пловдив Красимир Касабов за моралната и финансовата подкрепа! Благодарност и за нашите
водачки, без които едва ли щяхме да се доберем до Хисаря, Перник и Несебър! Това са Надежда
Караиванова, Мария Атанасова и Кръстанка Авкова. Благодарим ви още един път и дано не сме ви
посрамили!
Кирил ДАМЯНОВ

София

В дните на златната есен на 5 ноември 2021 г. в офиса на РО - София се състоя импровизирано мило
тържество, на което бе наградена Елена Димитрова със златна значка за значителен дългогодишен
принос и неуморна работа в помощ на хората със зрителни увреждания в Регионална организация София.
Бъди ни жива и здрава, Льони, все така усмихната и весела!

ОБЩЕСТВО Невежеството е новото нормално

Ралица КОВАЧЕВА

Струва ли ви се, че в работата си се сблъсквате с все по-некомпетентни хора? Че колкото по-невеж е
някой, толкова по-гласовит и напорист е? Че знанията и експертизата се ценят по-малко отвсякога? Че
в политиката, медиите, обществения живот, културата и прочее има все повече случайни хора, които
не притежават необходимата компетентност, умения и качества? Е, напълно сте прави. Имаме
проблем, при това системен и глобален.
Това, че хората не знаят много неща, не е новина. Но вече живеем в свят, в който невежеството се
приема за достойнство. Да отхвърлиш експертното мнение е равносилно на това да демонстрираш
независимостта си от дискредитираните елити, пише професорът по национална сигурност Том
Никълс в статия за списание "Форин афеърс" (Никълс е автор на книгата "Смъртта на експертизата").
Принципните и информирани аргументи са знак за интелектуално здраве и жизнеспособна
демокрация, но те вече са заменени от гневни крясъци, отбелязва професор Никълс. Проблемът вече се
осъзнава от мнозина изследователи в глобален мащаб.
Учените вече алармираха, че наблюдаваме тревожна липса на критично мислене, която
образователните системи не просто не запълват, а възпитават.
Въпреки общоприетото мнение, че виновници за тази огромна промяна са новите технологии, в
частност новите медии и социалните мрежи, те не са причината, а само катализатор и амплификатор на
по-дълбоки и по-отдавнашни процеси – възможността всеки да се информира за секунди и да се
изкаже публично за още толкова създава илюзията за заличаване на границата между тези, които
наистина знаят, и тези, които си мислят, че знаят. Със сигурност сред причините за бума на
невежеството е главоломно нарастващата комплексност на съвременния живот, с която хората не
могат да се справят и това им създава чувство на несигурност, тревожност, объркване и гняв. А хората
не обичат подобни чувства и правят всичко възможно, за да ги отхвърлят.
Известен е ефектът на Дънинг-Крюгер в психологията, според който некомпетентността сама по себе
си пречи на човек да я осъзнае. Т.е. глупавият няма как да разбере, че е глупав. Доказано е, че повечето
хора оценяват самите себе си по-високо, отколкото биха ги оценили останалите. На повечето хора им
липсва качество, наречено "метазнание" (по Том Никълс) – т.е. знанието за собственото знание,
способността да оцениш реалистично способностите си и да познаваш собствените си граници. В
крайна сметка - доказано е, че най-малко компетентните хора най-малко осъзнават, че не са прави,
най-малко способни са да научат каквото и да било, за да компенсират невежеството си, но за сметка
на това са готови на всичко, за да го прикрият.

Отгоре на всичко психологията отдавна е установила, че хората са склонни да отхвърлят
информацията, която противоречи на мненията и нагласите им. В комбинация с невежеството,
склонността на хората да подбират информацията, която потвърждава мненията им и това ги кара да се
чувстват прави, е благодатна почва за бума на фалшиви новини и конспиративни теории. Които са
необорими, защото който се опита да ги оспори с рационални аргументи, на практика ги легитимира и
влиза в схемата им, отбелязва професор Никълс.
В оправдание на нарастващото недоверие към "експертите" (разбирани като хора със специализирани
знания и умения в определена област) трябва да признаем, че да минаваш за експерт днес е далеч
по-лесно отпреди 30, че дори 20 години, например. Широкият достъп до образование (което
принципно не е лошо нещо) даде възможност на мнозина да се сдобият с дипломи, зад които невинаги
стои реално знание. А в медиатизирания свят е по-важно не какво е всъщност, а как изглежда и колко
се харесва. Медиите бълват псевдоексперти по всякакви въпроси и по този начин едновременно
компрометират експертността и удовлетворяват желанието на зрителя да потвърди собствените си
убеждения във всички случаи – щом те дават по телевизора, значи знаеш и значи си прав, а щом и аз,
зрителят, мисля по същия начин, значи и аз съм прав. А ако не мисля така – това ме прави независимо
мислещ, значи още по-прав. Тънката разлика между правото на мнение като гражданин и правото на
експертно мнение, от гледна точка на специализираното знание в определена област, е ключова, но уви
– отдавна премината. Но както отбелязва професор Никълс - демокрацията означава равенство пред
закона и равни политически права, а не означава равенство на мненията, независимо от аргументите,
които ги подкрепят.
Неговата тревога, както и на всички, алармирали за проблема, не е просто академичен плач по
изгубения престиж на знаещите. Критичното мислене и рационалните дебати са кръвоносната система
на демокрацията – без тях тя е просто куха форма, процедура. Която може лесно да се корумпира и да
се обърне срещу собствената си същност. Как граждани, които не знаят, не искат да знаят и отказват да
чуят, правят информиран избор? Как изобщо информираният избор е възможен, когато в публичните
дебати рационални аргументи са заменени с "гневни крясъци"? Как сме сигурни, че така избраните
представители имат знанията и компетентностите, които се очакват от тях, за да взимат решения?
Възможно ли е те, въпреки собствената си некомпетентност, да чуят съветите на експертите и да
вземат отговорни решения? Как гарантираме, че експертите не злоупотребяват със знанията си, за да се
възползват от некомпетентността на взимащите решения и да прокарват решения в услуга на частни
интереси, вместо в името на общото благо?
Отговорът е – няма как. А по-лошото е, че няма лесен отговор на въпроса какво да се прави. Разбира
се, знанието е ключът, но как изведнъж милиарди хора да станат информирани и знаещи? Едва ли по
метода на Артър Кларк с падналия от небето камък, който маймуните докосват и се превръщат в
разумни човешки същества. Най-вероятно ще преживеем сериозни катаклизми, които ще ни принудят
отново да потърсим начини да открием тези, които знаят, и да им гласуваме доверие да ни извадят от
кашата. И ако първото вероятно ще се случи още в рамките на нашия живот, второто няма да дойде
нито скоро, нито лесно. За нас, вярващите в знанието, остава само надеждата, че усилията ни днес ще
послужат на децата ни да направят каквото трябва утре.

ПРОЕКТИ Информационно събитие

Информационна среща, организирана от фондация "Хоризонти" по Проект № ACF/926 "В помощ на
дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания", се проведе на 29 ноември 2021 г. в
Читалище "Природа и наука", София.
Продължителността на проекта е 15 месеца - от 1.10.2021 г. до 31.12.2022 година.
Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с
финансова подкрепа в размер на 69 091 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по
линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.
Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората
с нарушено зрение в България чрез разработване на допълнителни, адаптирани ръководства,
провеждане на обучения и консултации".
Фондация "Хоризонти" е юридическо лице с нестопанска цел, създадена през 1995 г. от група студенти
и специалисти с нарушено зрение. От създаването си активно защитава интересите на незрящите хора,
като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция и реадаптация, както и в различни
сфери на живота - образование, достъп до информация, общуване, професионална и личностна
реализация, обучение и преквалификация, достъпна среда и други. Фондацията е изпълнила множество
проекти в помощ на незрящи студенти и ученици.
Защо е необходим настоящият проект?
През 2020 г. поради епидемичната обстановка много бизнеси и образователната система преминаха на
работа и учене от дистанция. Образователната система и бизнесът не бяха подготвени за това. В тази
ситуация хората с увреждания (включително и децата) на практика останаха извън този процес,
най-вече поради липсата на достъп и умения за боравене с ползваните платформи за онлайн обучение
и работа. Независимо колко ще продължи епидемичната обстановка, обучението и работата от
разстояние са процеси, които са интегрална част от дигиталното бъдеще на човечеството и хората със
зрителни увреждания (ХЗУ) следва да бъдат включени в него наравно с всички други.
Как проектът ще допринесе за разрешаване на посочения проблем?
Проектът цели чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения
и консултации да допринесе за по-ефективното включване в процеса на онлайн обучение и работа на
хората с нарушено зрение в България. За постигане на тази цел експерти на фондацията ще разработят
ръководства за ползването на платформите за онлайн работа и обучение Microsoft Teams, Google
Classroom и още една платформа, която ще бъде избрана според резултатите от проучване, което ще се
проведе в началото на изпълнението.
Целева група
Предвижда се в проектните дейности пряко да бъдат включени не по-малко от 130 лица със зрителни

увреждания, включително ученици и студенти.
Специфична цел
Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи.
По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
Дейност 1
Управление и отчитане на проекта
Дейността стартира в началото на проекта през октомври 2021 година.
Сформиран бе ръководен екип по проекта в състав: ръководител, координатор и технически
сътрудник, а счетоводните услуги са възложени на външна фирма-изпълнител.
По проекта са привлечени и ключови експерти за изпълнението на основните дейности – разработване
на ръководства, провеждане на обучения и предоставяне на консултации – Десислав Димов, Иван
Доброволов, Хюсеин Исмаил.
Дейност 2
Дейности в изпълнение на плана за комуникация и осигуряване на публичност на резултатите от
проекта
Предвижда се да бъдат проведени две информационни събития - в началото и в края на проекта. На
настоящето събитие бяха поканени представителите на целевата група и специализирани медии за
хора със зрителни увреждания (списание "Зари") - за да се запознаят с предстоящите дейности.
За всички дейности по проекта ще бъдат публикувани материали (обяви, съобщения, статии) на сайта
на фондация "Хоризонти", както и на фейсбук страницата на фондацията. По проекта са изработени
плакат и информационна дипляна.
Дейност 3
Разработване на ръководства за ползване на онлайн платформи от хора със зрителни
увреждания
Ще бъдат разработени 3 ръководства - за MS Тиймс, Google Classroom и за още 1 платформа, избрана
след проучване. Дейността ще бъде изпълнена в рамките на 4 месеца - от ноември 2021 до февруари
2022 г. - включително от ключови експерти, притежаващи необходимия специфичен опит за
разработване на адаптирани учебни материали.
Експертите притежават значителен опит при разработване на адаптирано учебно съдържание. Самите
ключови експерти са незрящи и специфичните им умения са натрупани върху дългогодишния им
личен опит като обучители на други незрящи.
Дейност 4
Издаване, публикуване и разпространение на ръководства в достъпни формати
Трите разработени ръководства ще бъдат издадени в рамките на три месеца (от март до май 2022 г.) в
три, достъпни за незрящи, формата – брайлов шрифт, електронен текст и аудио книга. Ще бъдат
издадени по 30 копия на брайловото издание (общо 90). Те ще бъдат предоставени на всички
регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и на двете училища за деца
с нарушено зрение. Електронният текст и изданието във формат аудио книга ще бъдат публикувани в
интернет с неограничен достъп и ще могат да се ползват свободно от НПО и други заинтересовани
институции.
Дейност 5
Звукозапис и публикуване на аудио клипове
В изпълнение на тази дейност експерти ще изработят съдържанието на 12 аудио клипа (по 4 клипа за
всяко от 3-те ръководства). След това аудио клиповете ще бъдат записани. Дейността ще се изпълни в
рамките на 6 месеца - от май до септември 2022 година.

Дейност 6
Провеждане на обучения на незрящи за работа с онлайн платформи.
По тази дейност се предвижда да бъдат проведени 5 обучения от по 6 дни.
Всяка група ще се състои от по 6 човека със зрителни увреждания.
Групите ще обхванат представители на учещи, работещи и активисти от НПО сектора.
Поне две от групите ще бъдат съставени за участници извън София.
Дейността ще се изпълни през месеците юни, юли, септември, октомври и ноември 2022 г. в рамките
на 5 месеца.
Дейност 7
Консултации за работа с онлайн платформи
Тази дейност ще се изпълни в рамките на 12 месеца - от декември 2021 до ноември 2022 година.
За да бъдат покрити в максимална степен индивидуалните нужди на по-голям брой хора със зрителни
увреждания, тримата ключови експерти, които са създали ръководствата по проекта, ще предоставят
консултации за ползването на платформите за онлайн обучение и работа.
Консултациите ще бъдат давани по телефона или скайп и очакванията са да обхванат поне 100 души от
целевата група.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
- създадени 3 ръководства за работа с онлайн платформи;
- редактирани, форматирани и издадени в електронен, аудио формат и за брайлов печат издания на
трите създадени ръководства;
- изпринтени на брайлов шрифт и разпратени до 30 образователни институции общо 90 екземпляра на
трите издадени ръководства;
- изработени и разпространени 12 аудио клипа за работа с онлайн платформи;
- проведени пет броя 6-дневни обучения на групи от по 6 лица със зрителни увреждания;
- обучени 30 лица със зрителни увреждания за ползване на платформи за онлайн обучение и работа;
- предоставени 480 часа консултации за работа с платформи за онлайн обучение и работа на минимум
100 лица със зрителни увреждания.
Дългосрочен ефект от изпълнението на проекта
Със свободното разпространение на разработените ръководства и помагала техният полезен ефект ще
може да достигне до значително по-широк кръг хора със зрителни увреждания. По този начин
проектът ще допринесе за ефективното дигитално приобщаване на ХЗУ в двете основни жизнени
човешки дейности - обучение и работа, и съответно за ефективното им упражняване на правото на
образование и правото на труд.
В края на информационната среща, която освен присъствена се излъчваше и онлайн чрез платформата
zoom, присъединилите се участници задаваха уточняващи въпроси. Относно обучението Хюсеин
Исмаил отново поясни, че всяко от предвидените 5 обучения ще е с продължителност 6 дни, а във
всяка от обучаващите се групи ще могат да участват по 6 човека със зрителни увреждания, като
стремежът на организаторите ще е към еднаквост в нивото на обучаваните. Например – групи,
съставени предимно от студенти, ученици, живеещи в един град и тъй насетне. Обученията също така
ще бъдат проведени в някои от по-големите градове извън столицата. При повишен интерес от страна
на желаещите да се обучават те ще бъдат препитани за нивото на компютърните си умения, за да се
постигне максимална ефективност на обучението. Времевият отрязък на провеждането ще е от юни до
ноември 2022 година.
Този проект дава прекрасна възможност да бъдат съживени някои от започнатите инициативи на
фондацията и да бъдат възобновени установените контакти с други неправителствени организации за
съвместна работа.
Публичността на проекта в обществените медии е изцяло инициатива на фондацията, като тя не е
предвидена във финансовата му част.
В заключение е необходимо да се отбележи, че този, както и другите сходни проекти на фондация
"Хоризонти" са от действителна практическа полза за хората с нарушено зрение, като им помагат
неоценимо в тяхното обучение и трудова реализация.

За всички желаещи да се включат в обучението подробна информация е публикувана на страницата на
фондация "Хоризонти": https://horizonti.bg/, както и на фейсбук страницата на фондацията.
По материала работи
Марина ПЕТКОВА

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

СПОРТ Бронзова България

Европейско първенство по голбал, Румъния (14-21.11.2021)
В периода 14-21 ноември в румънския град Търгу Муреш, намиращ се в областта Трансилвания и

имащ над стохилядно население, се проведе европейското първенство по голбал в група "Ц". Тъй като
на 14 ноември в България се провеждаха парламентарни и президентски избори, федерация "Спорт за
хора със зрителни увреждания" постигна споразумение с организаторите нашият отбор да пристигне с
ден закъснение.
И така на 15 ноември рано сутринта българският национален отбор по голбал потегли от София към
Търгу Муреш за участие в турнира.
Пътуването, целодневно и уморително, приключи пред хотел "Еверест" към 20:30 часа.
Българската делегация беше в състав: Алекси Динков - Ал Капоне, Веселин Кушнеренков - Веспи,
Ивайло Вътов - Йовко, Иван Янев - Дарко, Светломир Селев – Светльо Бързия (шофьор и асистент),
Станислав Йорданов - Славун, Теодор Стоянов - Тошко (треньор), Хакан Осман - Хакси.
На 16 ноември се състоя медицинската класификация, на която минаха трима от българите - Славун,
Хакси и Ал Капоне.
Същия ден от 16:40 часа се проведе официалната тренировка на нашите момчета.
В европейското първенство участваха 8 държави - България, Дания, Италия, Румъния, Сърбия,
Франция, Нидерландия, Швеция.
Нашият отбор в група "Б" беше в компанията на Франция, Швеция и домакините от Румъния.
В група "А" мереха сили Дания, Сърбия, Нидерландия и Италия.
На 17 ноември, точно 28 години след онзи знаменит и паметен мач на "Парк де Пренс", когато
България победи Франция с 2:1 и се класира за лудото американско лято, българските голбалисти се
изправиха срещу голбалните "петли".
Мачът започна с дузпа срещу България за забавяне на времето, което се изразяваше с това, че освен
лепенките за очи българите не бяха сложили допълнителния лейкопласт. И така сънародниците на
Наполеон получиха сериозен бонус. Дузпата се изпълни преди началото на мача, на вратата застана
Ивайло Вътов. След като петлите поведоха с 1:0 още преди началото на двубоя, той стартира
официално. Нашата тройка излезе в състав: Йовко - ляв бек, Веселин Кушнеренков - център и
Станислав Йорданов - десен. Българите започнаха спокойно, въпреки гола от съблекалнята. Но все пак
любителите на шампанското и хубавите жени успяха да вкарат втори гол, с което дръпнаха на лъвовете
с 2:0. Славун реализира и нещата придобиха съвсем различен облик. Полувремето приключи 2:1.
Второто полувреме не се различаваше много от първото, освен с това, че нямаше административна
дузпа за галите, които вкараха трето попадение и отново дръпнаха с две. Славун също се развихри и
докара нещата до 2:3. До края на мача и двата отбора заложиха на сигурно, въпреки че няколко
карамбола, можеха и да не излязат в аут, което би довело до равенство.
Както гласи клишето - България игра добре, дори много добре, но загуби.
Тошко, треньорът, направи своя голбален прощъпалник и се справи на висота. Алекси Динков Капоне и Хакан Осман - Хакси тръпнеха, но оставиха своите дебютни секунди за следващ двубой.
Следобед от 16:00 часа се изправихме срещу Швеция.
Лъвовете започнаха устремно и докато се усети, шведската тройка беше сгъната на четири. И в
най-смелите си мечти надали някой си е представял за 4:0 още в началото на мача. След това
шведската стена затвори пробойните и започна добре да противодейства на българската атака.
Основоположниците на шведската маса достигнаха до 4:4. Българите пропиляха невероятен шанс от
дузпа да поведат отново, след което шведите не показаха благодарност и резултатът стана 5:4. В
крайна сметка лъвовете изравниха и полувремето приключи при 5:5.
През второто полувреме скандинавците дръпнаха до 8:5. Българите вкараха две попадения, но
поданиците на Карл XVI Густав отново се откъснаха и резултатът стана 10:7. България намали до 10:8.
Отборът ни започна, както и срещу Франция – Йовко - ляв, Веспи - център и Славун - десен. През
второто полувреме Капоне замени Славун и направи своя дебют на европейско първенство. Отличи се
с едно попадение и една атрактивно спасена дузпа. Останалите голове за България вкараха Йовко - три
и Веспи - четири.
На 18 ноември от 14:45 часа започна последният мач на България в групата. Домакинствахме на
домакините. Той започна комплицирано за нас. Румънците поведоха с 1:0. Успяхме да изравним. Но
след това Румъния контролираше играта и водеше в резултата до края на първото полувреме, което
приключи 7:6 за тях.
През второто полувреме българите натиснаха, а румънците бавно, но сигурно започнаха да се огъват.

Йовко наниза 7 топки, Веспи добави още три, а Капоне, който започна като титуляр за пръв път на
европейско първенство, добави още 4. Така България надделя срещу Румъния с 14:11. В края на двубоя
дебют направи и Хакан Осман - Хакси, който записа своите първи секунди в националния отбор на
България.
В крайното класиране в групата България зае третото място след Швеция (победила и в трите си мача Румъния със 7:2, Франция с 14:5 и България с 10:8), Франция (победила България с 3:2 и равенство с
Румъния 6:6), а последното място остана за любезните домакини.
В другата група резултатите бяха, както следва: Дания - Нидерландия 11:1; Сърбия - Италия 7:4; Дания
- Италия 10:4; Нидерландия - Сърбия 4:4; Дания - Сърбия 10:0; Нидерландия - Италия 9:7. Класиране в
група "Б": Дания, Сърбия, Нидерландия, Италия.
Така на четвъртфинала българите трябваше да се изправят срещу втория от другата група - Сърбия,
която за пръв път от много години отново беше на европейско първенство.
На 19 ноември от 13:30 часа България и Сърбия се вкопчиха в здрав сблъсък. И двата отбора искаха да
влязат във финалния квартет. Мачът се закучи още от началото. През първото полувреме българите на
три пъти повеждаха, а сърбите на три пъти изравняваха. Второто полувреме започна при резултат 3:3.
България успя да поведе и оттук насетне не позволи на комшиите да изравнят. Получи се един
страхотен за България четвъртфинал, който завърши с бяло-зелено-червен резултат 10:7. Веспи разсече
сръбската отбрана на седем пъти, а Йовко добави още три попадения. Българите играха с тройка:
Славун - десен, Веспи - център и Йовко - ляв. В края на мача Дарко смени Веспи, Капоне - Славун, а
Хакси - Йовко.
И така България отново достигна до полуфинал, за пръв път от 2009 година.
Българите трябваше да играят с Швеция, която надделя срещу Италия с 15:8.
Другият полуфинал беше между Дания, която победи Румъния с 13:7, и Франция, която преодоля
съпротивата на Нидерландия с 6:3.
На 20 ноември от 10:30 часа започна вторият полуфинал, който противопостави отборите на Швеция и
България. България глътна солидна доза шведска горчивка, разпределена на 11 глътки. Веспи в
началото на втората част успя с финес да поднесе на шведите от същото, но българските сили стигнаха
само за това. България стартира с Йовко - ляв, Веспи - център и десен - Славун. Тошко извърши две
смени: Дарко влезе на мястото на Славун, а Капоне замени Йовко. Това беше доста тежка загуба за
нас, но оставаше малкият финал, чийто залог бе промоция в група "Б".
Лъвовете оскубаха петлите!
България спечели малкия финал срещу Франция с резултат 10:7.
Първото полувреме завърши при 4:4, като по едно време петлите водеха с 3:1. През второто полувреме,
българите успяха да подчинят галите и в крайна сметка да грабнат бронзовите медали, което им даде
право на промоция в по-горната група "Б". В този мач титулярната тройка – Веспи - център (с 5 гола),
Славун - десен (с 1 гол) и Йовко - ляв (с 4 гола), удържа напора на противника и голбалното Ватерлоо
се случи.
На финала Дания победи Швеция с 8:3.
Крайното класиране е следното:
1. Дания
2. Швеция
3. БЪЛГАРИЯ
4. Франция
5. Сърбия
6. Нидерландия
7. Румъния
8. Италия.
Българската атака се оказа продуктивна, Веспи реализира 20 гола, Йовко - 17, Капоне - 5 и Славун - 3.
След 12-годишна пауза България отново триумфира с бронза и отива в по-горната група. Това
вероятно е най-безпроблемното европейско първенство на голбалните национали. Дисциплината и

сплотеността като че ли се оказаха най-съществени за удовлетвореността, която всички имаха при
завръщането си на родна земя.
Участието на България в европейското първенство по голбал стана възможно благодарение на
субсидията, която Министерството на младежта и спорта предоставя на федерация "Спорт за хора със
зрителни увреждания", и подкрепата на Съюза на слепите в България. Тези средства бяха похарчени
възможно най-качествено.
В по-горното ниво, към което вече принадлежи и България, конкуренцията е убийствена, но имаме
няколко месеца да се подготвим и всички, обичащи голбала у нас, се надяват, че отново националите
ни ще се представят достойно.
д-р Иван ЯНЕВ

ШАХМАТ Олимпиада и конгрес на ИБКА в Родос

От 16 до 27 октомври 2021 година в хотел "Родос Палас" на остров Родос – Република Гърция бе
проведена 16-ата олимпиада по шахмат за хора със зрителни увреждания - отборно на ИБКА. За
участие в тази олимпиада бяха командировани от българска страна – треньор Николай Ставрев и
шахматистите Расим Низам - капитан на отбора, Любомир Иванов, Петко Пътев и Тодор Георгиев.
Спортната делегация бе водена от Кеворк Кабзамалян – експерт "Международни връзки" при ССБ.
На 17 октомври година от 11.00 часа бе проведена техническата конференция, водена от г-н Никос
Калесис – директор на турнира, на която бяха представени националните отбори на участниците:
Русия, Северна Македония, Хърватия, Полша, Украйна, Индия, Финландия, Унгария, Сърбия,
Франция, Литва, Испания, Германия, Израел, Италия, Швеция, Гърция, Румъния, Косово, Словения,
Канада и България. Главният арбитър г-н Михалис Карамиотис представи съдийския състав от 8 души,
като анонсира, че турнирът ще се проведе в 9 кръга по швейцарската система и уточни други
подробности по правилата и получаването на текуща информация.
Откриване и старт на турнира бяха дадени съответно от президента на ИБКА г-н Чарудата Джадав, г-н
Никос Калесис и главния арбитър г-н Карамиотис в 15.00 часа.
В първия кръг националният ни отбор се срещна с националния отбор на Германия, като резултатът
след края бе равен - 2 на 2, което не бе лошо за начало.
Във втория кръг, уви, нашите момчета играха срещу традиционно силния отбор на Украйна и загубиха
с 3,5 на 0,5.
В третия кръг се усещаше леко напрежение след загубата от предишния ден и това се отрази в играта
на нашите, които успяха да стигнат само до равенство срещу отбора на Литва - 2 на 2.
В четвъртия кръг съперник бе националният отбор на Гърция, който нашите шахматисти победиха
убедително с резултат 4 на 0.
В петия кръг националите ни се изправиха срещу националния тим на Република Северна Македония и
го победиха също с много добър резултат - 3 на 1.
На 22.10.2021 г. от 9.00 до 13.30 ч. от домакините на олимпиадата беше организирана автобусна
разходка из старата част на град Родос и бе отделено малко време за покупки.

Същия ден от 15.00 часа започна конгресът на ИБКА, на който с пълномощно, подписано от г-н Иван
Янев, като представител на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" участва Кеворк
Кабзамалян.
Конгресът бе открит от г-н Чарудата Джадав и г-н Никос Калесис.
Първо бе направена проверка по държави за наличието на кворум – присъстваха представители от
всичките 22 страни-участнички в турнира, след което бе предложен и единодушно приет дневният ред.
Всички, които не са сред нас, бяха почетени със ставане на крака и едноминутно мълчание.
В следващите точки се прочетоха отчетните доклади на президента на ИБКА г-н Чарудата Джадав,
където той информира за приемането на нови страни-членки - Канада, Тайланд, Индонезия, Мексико,
Зимбабве и Бангладеш; на г-н Никос Калесис за проведените турнири и мероприятия по линия на
ИБКА, където беше специално отделено място и подчертано високото ниво на организация при
настаняването, изхранването и провеждането на световното отборно първенство в хотел "Маринела" София през 2017 година, както и забележителните усилия, положени от страна на г-н Иван Янев и г-н
Кеворк Кабзамалян; на Наташа Дали за финансовото състояние на ИБКА през отчетния период.
По следващата точка бе приет новият устав на ИБКА (разпространен предварително).
При избора на президент на ИБКА бе предложена само една кандидатура - тази на настоящия
президент г-н Чарудата Джадав (Индия). Предложението бе прието единодушно.
След проведени разговори и консултации с представители на страните-участнички в турнира бе
гласувано единодушно новият управителен съвет на ИБКА да се избира от президента на ИБКА, като
освен това да има и представители по континенти.
Като нов президент на ИБКА г-н Джадав предложи следните членове за управителен съвет:
- първи вицепрезидент – г-н Никос Калесис (Гърция);
- втори вицепрезидент – г-жа Диана Ципина (Канада);
- секретар – г-н Оливър Девил (Франция);
- ковчежник – г-жа Наташа Дали (Белгия);
- поддръжка сайт на ИБКА – г-н Серджо Харнандан (Нидерландия);
- член на УС – г-н Саша Божич (Сърбия);
- член на УС – г-н Стивън Хилтън (Великобритания);
- член на УС – г-н Серджо Харнандан (Нидерландия).
Създават се общо 5 комисии към УС, съгласувани с ФИДЕ, които са:
- Съдиийска комисия – председател г-н Михалис Карамиотис (Гърция);
- Комисия по популяризирането на шахмата – председател г-н Стивън Хилтън (Великобритания);

- Комисия по технологиите – председател г-н Юрген Магнусон (Швеция);
- Комисия по етика – председател г-жа Наташа Дали (Белгия);
- Комисия по устава – чака се номинация.
Беше предложен и приет единодушно спортен календар на ИБКА за периода 2021–2025 година, както
следва:
- 2022 г. – световно женско първенство на ИБКА – Франция;
- 2022 г. – световно юношеско първенство на ИБКА – Франция;
- 2022 г. – световно отборно първенство на ИБКА – Северна Македония;
- 2023 г. – световно индивидуално първенство на ИБКА – Гърция;
- 2023 г. – европейско отборно първенство на ИБКА – Италия;
- 2023-2024 г. – световно женско първенство на ИБКА – Испания-Унгария;
- 2023-2024 г. – световно юношеско първенство на ИБКА – Испания-Унгария;
- 2024 г. – европейско индивидуално първенство на ИБКА – Румъния;
- 2024 г. – американско първенство на ИБКА – не е уточнено;
- 2024 г. – азиатско първенство на ИБКА – не е уточнено;
- 2025 г. – олимпиада на ИБКА – Сърбия.
За пореден път късметът не проработи в наша полза и още след края на петия кръг знаехме, че нашите
момчета ще трябва да се изправят срещу отбора на западната ни съседка Сърбия. Загубихме шестия
кръг с 3 на 1.
Тук с вещата намеса на нашия треньор г-н Николай Ставрев играта беше коригирана и бяха
повдигнати духът и желанието за победа в нашите шахматисти, и те в седмия кръг показаха срещу
изненадата на турнира Унгария кой е по-добрият, победа за нас с 3 на 1.
Но след тази сладка победа ни очакваше поредният кошмар - Индия, която на този турнир победи
Украйна. Нашите момчета обаче бяха мобилизирани и за малко изпуснаха победата, равенство 2 на 2.
За последния кръг, след добрите ни предишни две срещи, срещу нас се изправи и един от най-силните,
а може би и най-силният, въпреки крайното класиране, отбор на турнира - Полша, от който загубихме
с 3,5 на 0,5.
Същата вечер бе и церемонията по награждаването, която се проведе в зала "Нептун" на хотел "Родос
Палас", където присъстваха представители на Федералния секретариат на спорта, кметът на град
Родос, председателят на местния шахматен клуб "Ипотис", представители на областната управа,
Националната конфедерация на хората с увреждания в Гърция, Шахматната асоциация на Егейския
регион, Гръцката шахматна асоциация, Министерство на спорта, както и депутат от Гръцкия
парламент.
Крайното класиране на 16-ата олимпиада на ИБКА е както следва:
Първо място и златни медали – Русия.
Второ място и сребърни медали – Полша.
Трето място и бронзови медали – Сърбия.
България остана на 10-о място, така да се каже в първата десетка, което може да се оцени като добро
представяне на отбора, което пък му дава възможност догодина да участва в световното отборно
първенство на ИБКА, предвидено да се проведе в Северна Македония.
След приключването на церемонията по награждаването хорът на град Родос изнесе малък концерт,
последван от заключителните слова на г-н Чарудата Джадав – президент на ИБКА.
Относно организацията на турнира може да се каже, че тя бе отлична – беше осигурена просторна,
добре осветена и климатизирана зала в хотел "Родос Палас", в който бяха настанени и отборите.
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

