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Министър Калфин: Отстояването на 

правата на хората с увреждания е приоритет 

за България 

 

 
 

 

Тя се състоя на 22 март в София с участието на 12 страни. Според 

министър Калфин правата на хората с увреждания са приоритет 

за България. Българското правителство се опитва да покрие 

всички международни изисквания , свързани с отсояване на 

правата на хората с увреждания. На този международен форум 

бяха обменени добри практики. Министерството на труда и 

социалната политика е домакин на събитието по линия на 

българското председателство на Комитета на Министрите на 

Съвета на Европа.   

Вицепремиерът припомни още, че България е страна по редица 

международни споразумения, насочени към защита на правата на 
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хората с увреждания, включително и на Препоръката на 

Комитета на министрите към страните-членки на Съвета на 

Европа, която е свързана с реализиране на конкретен План за 

действие за подпомагане на правата и пълноправното участие в 

обществото на хората с увреждания и подобряване на качеството 

им на живот . 

В своето изказване, ресорният заместник-министър Лазар 

Лазаров акцентира върху значението на връзката между 

институциите и неправителствения сектор, за реализиране на 

успешни политики на и за хората с увреждания. Като най-важни 

стратегически цели пред държавата той изброи координацията на 

всички секторни политики, създаването на достъпна среда и 

промяната на обществените нагласи.  

„Целта ни трябва да бъде от добрите практики да създадем 

трайни политики“, заяви на свой ред изпълнителният директор на 

Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Той 

подчерта, че трябва да се подобри координацията между 

заинтересованите страни, защото според него именно тя е 

инструментът за прилагането на ефективни политики, насочени 

към хората с увреждания. „Тези политики са хоризонтални. Ако 

запазим достойнството на човека в училището, например, а той се 

сблъсква ежедневно с пренебрежението на обществото на 

улицата, отново няма как да постигнем крайния резултат, който 

всеки един от нас желае”. 
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ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

СЪС ШВЕЦИЯ 

 

България и Швеция ще си сътрудничат за 

подобряване на условията на живот на уязвимите 

групи от двете страни 
 

 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика  

Ивайло Калфин и министърът  по въпросите на децата, 

възрастните хора и равенството между половете на Швеция Оса 

Регнер подписаха Писмо за намерение за сътрудничество в 

областта на социалните политики, насочено към подобряване на 

условията на живот на уязвимите групи от двете страни. Двамата 

министри подписаха и Работна програма към документа за 

периода 2016 – 2017 година.  

„Преди 6 месеца в Стокхолм се срещнахме с министър Регнер и 

уточнихме, че между България и Швеция има общи теми, за 

които двустранното сътрудничество би било полезно. Днес ние 

вече подписахме два документа, които ще направят 

партньорството ни още по-ефективно“, сподели Калфин. Той 

уточни, че темите, по които ще се търсят общи действия и обмяна 

на добри практики, имат широк социален обхват и включват, 

както обмяна на опит и добри практики, свързани с интеграцията 

на уязвимите групи, така и с повишаване равнопоставеността 
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между половете и подобряване грижата за децата, възрастните и 

хората с увреждания.  

„Целта е да се защитят правата, както на хората, които са 

поставени насила в ситуация да просят, така и на децата на тези 

хора. Мястото на децата е в училище, а не на улицата.” „Ще 

обменим добри практики и в подпомагане развитието на 

социалната икономика и услугите, които се предоставят за 

насърчаване дейността на социалните предприятия”. Министър 

Регнер  подчерта, че за реална закрила на най-уязвимите групи са 

нужни усилията, както на Институциите от Швеция и България, 

така и на неправителствените организации.  

 

 

MЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 

ПРАВАТА НА ХОРАТА   С   

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ   УВРЕЖДАНИЯ 
 

Тема на конференцията: "Правоспособност и достъп 

до правосъдие за хора с интелектуални затруднения. 

Отражение на прилагането на чл. 12 и чл. 13 на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания (КООНПХУ)"  

Конференцията се проведе на 10 и 11 март т.г. в хотел „Витоша” 

–София. Беше поставен фокус върху темите за упражняването на 

човешки права от хора с интелектуални затруднения съобразно 
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техните желания и предпочитания.  Участниците  споделиха 

своите гледни точки и практики относно прилагането на член 12 

и член 13 на Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания (КООНПХУ). 

 

Партньорите в проекта AJuPID, съфинансиран от Европейската 

комисия, представиха своите заключения как правоспособността 

и достъпът до правосъдие за хора с интелектуални затруднения са 

гарантирани или ограничени в пет европейски държави: 

България, Финландия, Франция, Унгария и Ирландия. Особено 

внимание беше обърнато на ситуацията с възрастни с 

интелектуални затруднения, които са ограничени при вземането 

на решения относно техния живот чрез поставянето им под 

частично или пълно запрещение. 
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Мариета Петрова, председател на Националната платформа на 

самозастъпниците към БАЛИЗ развълнува  участниците с 

емоционалната си и впечатляваща презентация, отразяваща гласа 

на хората с интелектуални затруднения. 

Специално внимание  беше отделено и на българския проект на 

Закон за физическите лица и мерки за подкрепа, изработен от 

Министерство на правосъдието и поставен за обществено 

обсъждане през април 2015 година. Законопроектът е насочен 

към прилагането на стандартите за равенство пред закона, чрез 

премахване на системите на запрещение и въвеждане на мерки за 

подкрепено вземане на решения в България, съобразно 

изискванията на член 12 от Конвенцията. Мария Методиева от 

 Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения 

(БАЛИЗ) и Надя Шабани от Българския център за нестопанско 

право представиха  натрупаният опит и резултатите от 
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апробирането на мерки за подкрепа сред хора с интелектуални 

затруднения, които са в основата на законопроекта. 

Партньорите и съорганизаторите в конференцията са 

международни, европейси и национални организации. Те са 

обединени от целта всички хора с увреждане или не, да бъдат 

равни пред закона, да имат възможността да реализират своите 

желания и потенциал, и да бъдат пълноправна част от 

обществото. 

Ето и организациите, фондациите и асоциациите, които се 

стремят да постигнат тази промяна:  

 

• EASPD, Европейската асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания насърчава равните възможности за хората 

с увреждания чрез ефективни и високо качествени системи за 

услуги в цяла Европа.  

 

• FEGAPEI, Национална федерация на работодателите и 

доставчиците на услуги за хора с увреждания и хора в 

неравностойно положение обединява над 500 асоциации и 4 000 

работодатели и услуги във Франция. FEGAPEI е водещият 

партньор в проекта AJuPID.  

 

• Hand in Hand Foundation (Фондация „Ръка за ръка") е 

посветена на създаване на общество, в което хората с увреждания 

могат да живеят с достойнство. Фондацията работи като пряк 
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доставчик на услуги и подкрепя хора с увреждания и техните 

семейства чрез правна помощ и информационни услуги, има 

система за сигнализиране за дискриминация, услуги за трудово 

посредничество, както и други дейности в Унгария. 

 

• KU Leuven е най-големият университет в Белгия. 

Университетът е ориентиран към международни проучвания, 

като провежда както научни, така и приложни изследвания. 

Дейностите в Института за човешки права „Льовен" се фокусират 

специално върху проучване и образование в международно и 

европейско право, с особен акцент върху Европейската 

конвенция за правата на хората.  

 

• KVPS, Фондация за услуги за хора с интелектуални 

затруднения във Финландия, разработва и предоставя услуги в 

цялата страна . Целта на фондацията е да предлага индивидуални 

решения и да създава висококачествени услуги за подкрепа на 

хора с интелектуални затруднения или нуждаещи се от специална 

подкрепа и техните семейства. 

 

• Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) е международна 

организация за човешките права, която използва правни 

механизми, за да осигури равенство, включване и правосъдие за 

хора с психични разстройства в целия свят. 
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• National Federation of Voluntary Bodies (Национална 

федерация на доброволческите организации) е национална 

организация-шапка за доброволчески / неформални агенции, 

които осигуряват услуги за директна подкрепа на хора с 

интелектуални затруднения и аутизъм в Ирландия.   

 

• Фондация „НЕТ"  включва членове-специалисти в социалния 

сектор като ръководители на услуги, психолози, социални 

работници и други членове на екипи, насочени към подкрепа за 

промяна в отношението към хора с увреждания. 

 

• Центърът за право и политики за хора с увреждания към 

Националния университет на Ирландия се фокусира върху 

развитие на социалното правосъдие и човешки права за хора с 

увреждания чрез правна и политическа реформа.   

 

• Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е най-

голямата национална организация, с водеща роля в областта на 

социалните услуги, социалните политики и стратегиите за 

подкрепа на хората с увреждания, като работи активно в 

качеството си на член на Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания, Националния съвет по въпросите на 

социалното включване и Националния съвет за закрила на децата. 

 

• Българската асоциация за лица с интелектуални 
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затруднения (БАЛИЗ) e национална мрежа от организации за 

хора с интелектуални затруднения, техните семейства, 

застъпници и професионалисти. 

 

• Българският център за нестопанско право (БЦНП) е 

фондация в обществена полза, създадена през юли 2001 г. Мисия 

на БЦНП е да оказва подкрепа при изработването и прилагането 

на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, 

гражданското участие и доброто управление в България. 

 

• Европейската агенция за фундаментални права. 

 

СТУДЕНТИ ПРОУЧВАТ ПРОБЛЕМИТЕ 

НА ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

ЗАТРУДНЕНИЯ 

 
Таня Йовева 

 
Изненадах се много, когато на международен форум на хора с 

интелектуални увреждания срeщнах студентки. Млади момичета, 

които проявяват интерес към проблемите на хората с увреждания. 

Мадлен Манчева е усмихната млада жена, която излъчва много 

доброта и непринуденост. С нея беше и Рада Метанова. Те двете 

учат право в Софийския униврситет. Дисциплините по трудово и 
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осигурително право ги довели тук. Според тях проблемите 

поставени на конференцията са актуални и за тях интересни. 

Запрещението според двете студентки показва, че няма 

абсолютно никаква грижа към хората с ителектуални 

затруднения. Направило им е силно впечатление изказването на 

професор Кунин, че на практика тези хора не се признават като 

съществуващи. Те също би трябвало да имат собствени права. 

Предстои приемането на закон за запрещението, но колко той ще 

се окаже добър ще покаже практиката. Младите подчертават, че е 

необходима промяна. Конвенцията ратифицирана от Европейския 

съюз трябва да ни задължава да бъдем по-добри и по-толерантни 

към хората с увреждания. 

Учуди ме желанието на тези млади момичета да учат 

жестомимичния език, за да могат да разговарят с глухи хора. Те 

търсят програми, където могат да се запишат. Това след време 

може да бъде използвано като форма на помощ, съдействие. 

Искат да помагат на хората да отиват до съда , за да  осъществят 

своите цели в живота. Според тях това е един свят, който изисква 

много усилия, много отдаденост. В същото време  - много 

желание да го опознаеш. Трябва и повече човеколюбие. Те не 

обвиняват своите колеги. Повечето избират материи, които са 

доходоносни. Например търговското право. 

Двете студентки се различават от останалите студенти и по това, 

че обичат своята страна и искат да останат тук , да се занимават с 

полезни за обществото дейности. Тук – казват те – си имаме 
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прекрасна природа - море, планини. Ние трябва да помогнем на 

нашата страна да се развива, а добре разбираме , че ролята е на 

нас  - младите. Иска им се повече да успее страната ни. Те 

предпочитат предизвикателствата – да има хора край тях, да 

живеят и дишат свободно.  

С интерес Мадлен ми разказа, че е била приета едновременно 

журналистика и право и е предпочела правото, за да бъде по-

полезна на обществото и страната си.  

Според тях желанието да помагаш и да бъдеш полезен те кара да 

се чувстваш по-удовлетворен от себе си. Незаменимо е 

усещането, че някой заради теб се усмихва. Не обичат да го 

казват обикновено, защото хората гледат скептично. Предпочитат 

сами да си намерят пътя. Те двете са положили много усилия, 

остава им само последната година и после знаят какво искат от 

живота. 

Нека им пожелаем успех в добрите намерения и начинания да 

правят добро и да бъдат полезни на хората.  

Какво по-хубаво от това да знаеш какво искаш и да го 

изпълняваш.  
 

 

ЖЕЛАНИЕ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ 

 
Таня Йовева 

На международната конференция, състояла се през март в София, 

се срещнах с една изключително способна и готова да помага на 
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хората с интелектуални увреждания жена – Неле Фербургхе от 

Белгия. 

От изказванието й личеше, че проявява голям интерес към 

проблемите на хората с интелектуални увреждания. 

Разбрах, че тя е преподавател в университета в Брюксел и от две 

години работи по проекта за достъпа до правосъдие за хората с 

интелектуални увреждания. За нея този проблем е много важен и 

за това тя подготвя докторантура по тази тема. Нейната 

специалност е защита на човешките права. От практиката си е 

разбрала, че хората с увреждания са третирани по различен 

начин. Работи по този проект с цел да докаже на всички останали, 

че и те са хора като всички нас. Според нея  хората с увреждания 

трудно си намират работа, дори и да имат висше образование и да 

са подготвени добре. „Ние за това правим този проект - каза тя -  

за да се борим за правата на тези хора. Аз съм адвокат, но не мога 

да паркирам кола, но това не означава, че не мога да си върша 

другата работа.“ 

Според нея, ако хората с увреждания не получават нещо, което 

им е необходимо, е защото обществото не е добре информирано. 

Това не е до предразсъдъци, а до това да знаеш и да можеш 

повече. Обществото все още няма достъп до хората с увреждания. 

Те нямат достатъчно информация, че тези хора могат да се 

справят с някои видове задачи. Всеки един човек знае какво 

може. Но това трябва да се знае и от другите. Тук на тази 

конференция стана добре, че съдии можаха да се срещнат с хора с 
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интелектуални увреждания. Те добиха представа за техните 

възможности. Съдиите поставят под запрещение частично или 

напълно хората с увреждания, но не ги познават. Те реално не 

знаят какви са техните способности. Понякога се налага този 

човек да има нужда от подкрепа, а не от запрещение. Има много 

примери в това отношение. Когато човек не е в състояние да 

комуникира, той веднага е поставен под запрещение. Това не 

означава, че човек не е в състояние да се справя. В днешно време 

има много възможности за комуникация.  

Майката на Неле  работи в училище с деца с увреждания. Там 

има ресторант и кафене и хората с увреждания работят в тях. Те 

изцяло се ръководят от хората в училището. Работещите в двете 

заведения са с физически и интелектуални затруднения и дават 

точно услугата, с която са заети. 

Неле Фербургхе в желанието си да помага на хората е готова да 

се бори за промени, които могат да докажат, че и хората с 

увреждания при по-добро законодателство и добро отношение на 

обществото към тях, могат да бъдат полезни не само на себе си, 

но и на хората, които ги обкръжават. 

 

 

МАЙКА ГЕРОИНЯ 
 

Таня Йовева 

На Международната конференция за хората с интелектуални 

увреждания се срещнах с Екатерина Дечева. Майка на две деца, 
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но характерното за нея е, че е изключително борбена жена. 

Единият й син е със заболяване аутизъм. Той е вече на 34 години. 

Обича музиката, разходките, добре говори. Екатерина е много 

благодарна на своите родители, които много са й помогнали за 

отглеждането на детето. Сега от две години е пенсионерка и 

активно се занимава със семейните задължения. Другият й син е 

на 31 години и ангажиментите й към тримата мъже вкъщи не са 

малко. Смее се и казва, въпреки всичко: „Като царица съм“. 

Ролята на майка, общественичка и жена й допадат. 

Тя е съосновател и член на управителния съвет на Асоциация 

„Аутизъм“. През 2003 г. създават  Център за социална 

рехабилитация и интеграция на деца и младежи с аутизъм. Този 

дневен център – разказва Екатерина – беше осъществен с много 

усилия. Той се намира на бул. Стамболийски 168 и чествахме 10 

години.  

Това е била първата им победа. 

В момента работи и втори център в община Лозенец. Той е за най 

– малките деца -  до седем години. Председател  е Ани Андонова. 

Изключително дейна и находчива жена. Основният проблем – 

споделя Екатерина – е нежеланието на специалисти да работят в 

тези центрове за развитието на децата. Тя се гордее, че нейното 

дете е с основно и специално образование и е работило по проект 

за включване в IT сектора. Има компютърни умения. С една 

година стаж е в тази област. Сега майката има желание да го 

включи в Националната програма за хора с трайни увреждания.  
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Митя обича да слуша музика. Обича и хората. Когато има гости в 

дома им за него е истински празник. На Димитър конференцията 

му е направила изключително впечатление. Той се запознал с 

работата на още шест европейски страни. Чужденците разказвали 

увлекателно конкретни неща, зададени от живота. Българите са 

казали конкретно какви са трудностите при работа с хората с 

увреждания. Впечатление му е направило, че във всички страни 

проблемите са едни и същи. Най-важното според Екатерина е 

упражняване на правата на хората с увреждане. Едни имат по-

строги ограничения, други по-малки, но за съжаление проблема 

си стои. Ние не сме изолирано явление. Ние сме част от света. 

Екатерина е математик със специалност информатика. Нейният 

син Димитър е много слънчев, но за съжаление затворен в себе 

си. Това е състоянието му. Нека му пожелаем добро бъдеще сред 

своите близки и работа, за да осмисля живота си! 

 

 

НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ „ГРАЖДАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ” ОТ ЛОВЕЧ 
 

Таня Йовева 

 

Интересен бе разговорът ми с Весела Цанкова от Ловеч. Тя е 

председател на неправителствена организация „Граждански 
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инициативи“. Работи в социалната сфера от 2006 г. От две години 

е председател на сдружението, което е доставчик на социални 

услуги. Неговите специалисти подкрепят хора с увреждания. 

Попитах Весела как приемат хората с увреждания? Тя ми 

отговори, че няма разлика между хората с увреждания и без 

увреждания. „За мен всички хора са еднакви“ - каза тя - стига 

всички да са добронамерени. Помагам на хората и се чувствам 

удовлетворена“. Весела е в пряк достъп и с деца без родители. В 

момента екипът извършва превантивни дейности по предпазване 

от насилието и отпадането на деца от училище. „В центъра за 

социална рехабилитация и интеграция предоставяме 

психологически, социални и юридически услуги на децата с 

увреждания. Мечтата ни е да построим социално предприятие, за 

да осигурим работа на хората с увреждания. Гордеем се, че 

успяхме да намерим работа на двама души. Единият е нает от 

фирма за шест месеца, другият е озеленител.“ 

Весела е доволна, че на международната конференция е срещнала 

много хора, които искат да направят всичко възможно да 

променят системата. Според нея не трябва да се ограничават 

хората от тяхната дееспособност. Реформата е голяма и трябва да 

се направи така, че да стане по - добра. Не трябва да се допуска тя 

да навреди на хората. Към всяко нещо е необходимо да се 

подхожда с внимание и чувство за отговорност. Новият закон е 

добър, но за съжаление, стъпката е твърде голяма. Не се знае 

какви ще бъдат последиците. Законът е добре направен – ясно 
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разбит. Тя си мисли, че неяснотата е от това, какво ще се случи и 

е твърде голяма. Идеята е прекрасна, но не се знае какво ще се 

получи. Опасява се, че законът -  Достъп до правосъдие на хора с 

интелектуални затруднения -  може да не се приложи правилно. 

Всичко опира до човешкия фактор. Необходим е контрол при 

настойничеството. Така ще бъде по-добре. Промяната в 

нормативната база е нещо съществено.  Тя смята, че истинската 

трудност е промяната на нагласата на хората към проблемите на 

хората с увреждания. И в този смисъл, колкото повече се говори 

на тази тема и аудиторията е по-широка, толкова вероятността за 

разбиране е по-голяма. Ето защо тази  конференция е много 

важна. 

Весела е доволна, че България прави голяма крачка в своето 

развитие. Има чувството, че искаме да изпреварим всички 

останали, което не е лошо. Въпросът е какви рискове следват. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СИГУРНОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” 
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Да израснеш в сигурна среда не е привилегия, а право 

на всяко дете 

 

 
Изпълнителният директор на 

фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова: „Време е да спрем 

да говорим за пилотни проекти, а политиците да осигурят нужния ресурс  

тези пилотни   практики  да   станат  стандарт. Имаме добри практики, 

създадохме мрежа, има ни нас – трябва да погледнем позитивно и да 

вървим напред”.  
 

През месец март т. г. се състоя конференция „Сигурност за 

нашите деца”. Участниците бяха 140 и имаше над 500 онлайн 

посещения. Двудневното събитие, което се провежда в София под 
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 патронажа на посланика на Великобритания в 

България Н. Пр. Ема Хопкинс, цели да представи резултатите от 

проекта „По-защитени деца“, реализиран с финансовата подкрепа 

на фондация ОУК в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, 

Смолян и Монтана.  „Трябва да се борим за всяко детство. Да 

израснеш в сигурна среда не е привилегия, а право на всяко 

дете“, заяви патронът на събитието посланик Хопкинс и допълни, 

че ролята на гражданския сектор е ключова в борбата с насилието 

над децата: „Правителството и местната власт не могат да се 

справят сами. Най-иновативните идеи често идват именно от 

гражданския сектор“.  

По проекта „По-защитени деца“ бяха обучени над 250 

специалисти, ангажирани в системата за закрила на детето. На 

тях бяха предложени механизми за работа, които да изкарат на 

преден план професионалния им потенциал и да им помогнат да 

възприемат във всекидневната си работа диалогичния модел за 

комуникиране с децата и семействата в риск.  

„Време е да спрем да говорим за пилотни проекти, а политиците 

да осигурят нужния 

ресурс   тези пилотни   практики  да   станат  стандарт“,  заяви  в   

края  на  втория   ден   на Националната конференция „Сигурност 
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За Нашите Деца“ изпълнителният директор на фондация „За 

Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и допълни: „Имаме добри 

практики, създадохме мрежа, има ни нас – трябва да погледнем 

позитивно и да вървим напред“. 

На 25 март т.г. Фондацията открива Детска къща. Това ще бъде 

семеен дом за деца разделени от биологичните си родители още в 

първите дни на своя живот. Тя е изградена на терен на Столична 

община и е плод на петгодишните мечти на фондация „За нашите 

деца” и техните съмишленици и партнъори. 
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СИЛАТА НА МАЙКИТЕ 
 

 

Таня Йовева 

 

Днес усетих желание да пиша, да кажа всичко онова, което ме 

вълнува. Слушах по Нова телевизия за пътя на развитие на 

Анжела – момиче с церебрална парализа, което не може да 

говори. Разбира я само майка й, която превежда. Големият й дух 

й помага да живее сред обществото, да работи, да се изявява на 

сцената. Написала е дори книги. Преди 15 години уреждах срещи 

с жени с увреждания и там се запознах с Елена и Анжела.  

Благодарение на голямата амбициозност на майката, дъщеря й 

успява да постигне непостижимото. Разчита само на палеца си, за 

да може да пише. Майка й е винаги до нея и я амбицира да бъде в 

крак с времето.  Възхищавам се много на такива майки, които не 

престават да търсят, да искат детето им да бъде като всички 

останали. Майката на Анжела е постигнала всичко това. 

Екипът на предаването „На кафе” преди една година й е подало 

ръка и е намерило издател на книгата й – „Моят живот”. 

Издателство „Тибея” е проявило разбиране и е поело 

ангажимента да я издаде. Дори в театър 199 ще правят 

моноспектакъл по нея. 

Много такива деца стоят по домовете си от никого незабелязвани. 

Дори понякога самите им родители не знаят как да им помогнат. 

Други пък стоят оставени в социалните домове и не им се обръща 
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достатъчно внимание. Направен бе проект по програмата 

„Развитие на човешките ресурси”, в който бяха показани 

ужасяващи факти на конференция. Всичко е много хубаво, 

докато трае проектът, но после отново всичко остава по старому. 

Персоналът си върши служебните задължения и нищо повече. 

Намират се и служители, които проявяват интерес, но нямат 

мотивация да правят всичко необходимо за създаване на добри 

условия на живот на тези деца, защото те нищо не разбират и 

сами не могат да се справят с различните ситуации. Затова 

казвам: „Те са просто забравени”. Какво нещо е силата на 

майката. Елена е силен и мъдър човек, който не се плаши от 

нищо. Готова е да мине през всички препятствия, но детето й да 

бъде добре. Сега се търсят средства, за да се направи такъв 

софтуер, където чрез поглед Анжела да може да пише своите 

стихове. 

Всеки човек се ражда с някаква мисия в живота, но той сам 

трябва да си я открие. При Анжела това е трудно, но Елена със 

своите инстинкти на майка е разбрала, че това дете може да бъде 

полезно за себе си и за обществото.  

Винаги съм се чудила колко силни могат да бъдат понякога 

майките, когато се налага да помогнат на детето си. Една от тях е 

Елена. Тя има друга дъщеря, която е успяла, но не се поколебава 

да направи своето второ дете, порязено от съдбата – 

трудолюбиво, умно и достойно за уважение! 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ДОБРОТО 

 
МИТКО ШАЛЕВ НА 60 ГОДИНИ 

 

 

 
 

Таня Йовева 

Това е той – Митко Шалев – носител на доброто. Изключително 

начетен и умен човек, пътувал много по света, срещал се с 

различни цивилизации, различни култури и народи, докосвал се 

до житейските проблеми на много хора. Това му дава неповторим 

поглед върху света. Според него, може човек да учи много, но  

когато се докосне до същината на нещата - усеща духа на 

времето. 

Съдбата на Шалев е необикновена, но всичко тръгва от там, че 

той от малък остава сирак и трябва сам да се справя с 

трудностите в живота. Помага му свободолюбивият му дух. 
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Съдбата му показва пътя, който трябва да извърви. Средното си 

образование завършва като машиностроител на студена и топла 

обработка на метали. Решава да пътува с кораби и вечерно 

завършва техникум по енергетика. В същото време упорито се 

занимава със спорт. Става професионален колоездач. Това е 

наследил от дядо си и баща си. Дванадесет години посвещава на 

този спорт. Два пъти е шампион на Балканите и седем на 

България. 

Митко с умиление си спомня как е карал колелото на баща си, а 

той го е повреждал, за да не кара синът му по оживените улици 

на столицата. Но момчето поправяло колелото и изпреварвало 

своите приятели. Това го подтикнало да се включи в 

националните състезания. Тръпката към този спорт била голяма и 

бащата повярвал в нея и сам дал кураж на сина си да участва в 

детските състезания. Както Митко сам казва: „Кръвта вода не 

става“. Продължава да учи във Висшия институт по физкултура и 

спорт. Мечтата му е да стане треньор или учител по физкултура, 

но съдбата го отвежда по друг път. Повлиян от разказите на дядо 

си се записва да следва история в Нов Български Университет. 

Той му е много благодарен, защото е събудил в него 

любопитството. Оценките по история били винаги отлични. 

Завършва история на Балканите и Европа. Александър Фол бил 

първият преподавател, който написал на Митко първата шестица. 

След това в студентската книжка се нареждат повече от 60 

отлични оценки. Шансът помага на Шалев да започне работа в 
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най-голямата транспортна фирма СОМАТ. Гордее се с това, че 

там е бил повече от 30 години. Започнал от най-ниското стъпало 

постепенно се изкачил в йерархията на компанията. Пътува 

много зад граница,събира опит и го пренася в България. С много 

усилия успява да промени много неща, към които се е стремил, 

затова не се срамува от нищо, което е сторил за хората в 

любимата си страна – България. Митко е бил и много беден и 

много богат, но винаги е оставал човек, готов да прави само 

добро. Чудесен пример е работата му в Националната Агенция за 

развитие на човешките ресурси към Министерството на 

образованието и науката. В продължение на четири години той 

прави от невъзможното – възможно. Преди и след него са 

минавали и заминавали директори на Агенцията, от която само са 

взимали, вместо да дават всичко от себе си, за да е успешна. Дори 

се е стигало до там, че архива, който той създава, бива съсипан, 

за да не се видят злоупотребите. Така се прави в нашата страна, 

защото няма служби, които да се грижат за съхраняване на 

истинските данни за истинското състояние на институциите. За 

кратко време Шалев и екипът му успяват от затворена Агенция и 

спрени фондове да получат от Европа седем милиона и половина 

оборот. Ремонтират изцяло сградата, правят зала за хора с 

увреждания и пресцентър. След отстраняването му Националната 

агенция вече работи със сто и десет млиона Евро. Това той 

постига с много труд, нерви и безсънни нощи. Екипът пътува из 

цялата страна в училища, университети, общински центрове. 



 30 

Хората не вярват, че без да дават предварително средства ще 

могат да спечелят проект. Но не след дълго сами се убеждават и 

работят за своето израстване. Дори абитуриенти от 2012 година 

от различни градове на страната му благодарят от сърце за това, 

че са имали възможност да обменят опит с други училища в 

Европа. Шалев заварва само 9 университета да работят с 

Агенцията и не след дълго те стават много повече. След 

многобройните му срещи с областни управители, кметове, 

началници на инспекторати постига желаните резултати. 

След неговото напускане, и то принудително, всичко се разпада. 

Попитах го защо се случва това? Той ми отговори:“ Когато един 

колектив работи като часовников механизъм и бъде разцентрован 

се получава тъй нарачения дисбаланс.“ Той с право завежда 102 

дела, но всичко отново се прикрива. Крадливите хора 

продължават да бъдат необезпокоявани от никого. Умните, 

можещи, знаещи хора, които умеят да управляват екип отново 

остават извън играта. Унищоженият архив достатъчно добре 

говори за заличаване на следите на неможещите и незнаещи хора, 

които искат да грабят безнаказано. Това е периода 2004 – 2009 

година. Унищожен е потенциалът, създаден от Шалев и във 

видимите звена. В момента Националната Агенция за Развитие на 

Човешките Ресурси няма обществени поръчки, защото са 

пропуснати всички срокове. Нямат рекламни материали, дори 

химикалки, консумативи, хартия за копирните машини. 
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Попитах най-учтиво г-н Шалев на какво се дължат тези 

безнаказани безчинства тук и там, а той лаконично отговори:“От 

край време се търсят дивиденти от партиите, затова се назначават 

техни хора, а когато си безпартиен ти не си им полезен. Няма 

значение коя партия е на власт. Мен идеята ме крепи“. След 

всички заплахи, които той получава се принуждава да напусне 

София и да живее в тихо, спокойно селце, далеч от 

цивилизацията. Така той гарантира личната си свобода и 

сигурност. 

Остава му само идеята да продължава да прави добро на 

съселяните си и да се радва на успехите на близкита си – 

съпругата и сина. За него съдбата предлага и малки удоволствия - 

когато е имал средства е помагал за поддържането на църкви в 

България и дори във Великобритания. Заедно с други 

родолюбиви българи е дал значителни средства за построяването 

на параклис в българското посолство. За много още примери 

можем да говорим, свързани с желанието на Шалев да прави 

добрини и да допринася за развитието на паметниците на 

културата в нашата страна. 

Разказвам ви за този човек не случайно. Той е пример за това как 

не трябва да подтискаме свободолюбивия дух на един човек, 

който се е заел да направи добро за своя народ. Колко са такива 

хора и ние трябва да ги ценим и пазим. За мен той е един 

миротворец. Оставя светла диря след себе си и това му дава сила 

да върви напред и да следва целите си. 
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Извървяният път на Митко Шалев не е лек, но той е човек, който 

никога не се е плашил да казва истината и само истината и това 

го изпълва с достойнство, че е успял в тези смутни времена да се 

съхрани такъв, какъвто е. 

Нека му пожелаем дълги години живот и здраве, да посреща 

внуци, правнуци, защото това е съществена част от смисъла на 

живота. 

 

ИВАЙЛО ДИМАНОВ НА 60 ГОДИНИ 

 

 

 
 

 

Таня Йовева 
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На 6-ти март т.г. в студио 5 на НДК се състоя премиерата на 

журналиста – поет и певец - Ивайло Диманов -  на  най-новата му 

стихосбирка „Бермудският двуъгълник”. Много пъти съм 

присъствала на вечери на поезията, но никога не съм се чувствала 

толкова спокойна, заслушана в стиховете и песните на Ивайло. 

Това събитие се случи на самия му рожден ден. Той израства сред 

градските гълъби на площад Гарибалди и става изключително 

талантлив поет. За него Булат Окуджава казва:” И аз искам да 

направя по-добър света, но нямам неговата дързост.”  

Ивайло не само умее да пише стихове и проза, но успява да 

завладее публиката с прекрасния си и спокоен глас, с дарбата му 

да свири на китара и с това стиховете му да се усещат още  по-

романтично. „Когато става дума за човек и природа, по-точно за 

отношението му към морето с нимфите в него, два ъгъла са 

достатъчни”, подчерта юбилярът пред многобройните си гости – 

ценители на изпятата поезия. Книжката неотдавна тръгнала по 

Рейн, спряла  в Брюксел, Париж и Лондон и най-сетне бе 

представена и в София. Джани, както го наричат приятелите, 

изпълни с китарата си нови свои творби и стари хитове. За Джани 

пя и кумът му Михаил Белчев, а любимият поет на майка му – 

Недялко Йорданов  - обясни в песен какво е да си стар, но 

едновременно с това и суперстар…  „Изтанцувай го тоя живот, 

приятелю – звездният дансинг е твой само веднъж… А когато 

дойде смъртта, прелъсти я с едно последно танго в Париж”, 

призовава от сцената той. Имаше стихове, посветени на Велко 
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Кънев и Ламбо, а една от най – новите му песни прозвуча в памет 

на Валери Петров.   

Нека пожелаем на Ивайло Диманов и след 60-те си години да 

бъде все така дързък и напорист бард и да продължава да радва 

публиката с хубавите си песни и стихове. 

 

 

ГОЛЕМИЯТ ТАЛАНТ С ГОЛЯМО СЪРЦЕ 

РОБЕРТ АБРАШЕВ 

Таня Йовева 

 

От  години музикантът Роберт Абрашев помага за творческото 

развитие и реализация на талантливите музикални изпълнители в 

неравностойно положение с подкрепата на 

Сдружение„Национален Алианс за развитие“. 

Сътрудничеството му с Председателя на сдружението датира 

повече от десетилетие, но активната им съвместна  работа 

започва през 2010 година, когато заедно подкрепят с поредица от 

концерти и срещи ратификацията на международната конвенция 

на ООН в защита правата на хората с увреждания. 

През последните години много млади изпълнители дължат 

частица от успеха си на неговите организаторски умения, 

контакти и помощ. 
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XII-тия Международен фестивал, провел се през 2014 г. в 

Подулани - Полша, донася Трета награда на България в лицето на 

младата  незряща народна изпълнителка Теодора Бориславова, 

отново благодарение на г-н Абрашев, който като неин ментор и 

мениджър я презентира на международната сцена. 

През 2008 година самият Роберт е лауреат на Голямата награда 

„Гранпри“. 

Днес музикантът продължава да работи за развитието и 

представянето на талантливи изпълнители на голямата сцена. 

Имат планове да направят концерти с вече утвърдени певци и 

музиканти и пред българските общности в чужбина. 

Някои от изпълнителите, на които Роберт Абрашев е ментор, 

участват все по-често във фестивали и концерти. Като народната 
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певица Теодора Бориславова, която след статуетката от Полша и 

десетките плакети за призови места, взе Първа награда и на 

фолклорния фестивал в с. Обединение през 2015 г., а тази година 

на 15 април предстои да покаже таланта си и на фолклорен 

фестивал в гр. Монтана. Както и участията на Джоана Абрашева 

в юбилеен концерт по случай 25 годишнината от създаване на 

Държавно финансово стопанска гимназия „Интелект“ в Плевен, в 

концерт „Празник на изкуството“, „Ден на таланта“ и други. 

 

 


