
 

 

 П Р О Г Р А М А 

за провеждане на 

 

Националното изложение “Дни на равните възможности” 

под патронажа на Кмета на София  

г-жа Йорданка Фандъкова 

28, 29 и 30 септември 2013 г., София 

в градинката пред Народен театър “Иван Вазов” 

 

28 септември 

 

11.00 часа  - Официално откриване на изложението в централната шатра 

11.30 часа - Кратка програма  

 

Изпълнител: Катя Минчева 

Изпълнение: Бела съм бела, юначе 

Изпълнител: Ансамбъл "Танцувам не по-различно от теб" към Център за 

психологически изследвания  

Изпълнение: "Шопска закачка"  

Изпълнител: Вокална група „Феникс”, с художествен ръководител Георги 

Холянов 

Изпълнение: „Във вихъра на танца”, текст: Жива Кюлджиева, музика: Георги 
Холянов 



Изпълнител: дует Ася Бурова и Кирил Родопски 

Изпълнение: „Снощи съм мезе имала”, Родопска песен 

Изпълнител: Ценко Минков 

Изпълнение: „Полегнала е Гергана”, Народна песен, акомпанимент Кирил Родопски 

Изпълнител: Ансамбъл "Танцувам не по-различно от теб" към Център за 

психологически изследвания  

Изпълнение: "Петрунино хоро" 

 

12.00 часа - Посещение на изложбените шатри  на специализираните 

предприятия и кооперации на хората с увреждания и на 
работилниците/ателиета “Аз мога” 

12.00-18.00  – Посещение на работилници „Аз мога”: 

 12.00-13.00 – Работилница „Пачуърк - Мерене и рязане на  
квадрати” 

 12.00-13.00 Работилница „Изработка на национални кукли и 
кукери” 

 12.00-18.00 Работилница „Медникарство”  

 

13.30 часа - Разглеждане на изложбените шатри и ателиета от граждани  

13.30 часа - Прожекции на филми:  

1. „За  Равни възможности, реализация, развитие” 

2. Концерт-послание "И пак тръгни" по случай 3-ти 

декември – Международния ден на хората с увреждания  

18.30 часа - Затваряне на изложбените шатри и работилници 

 

29  септември 

 

10.30 часа - Начало на изложбения ден – отваряне на шатрите и 

работилниците за посещения 

10.30 – 13.00 -  Детско утро – включва: 

 Ателие за бижута  

 Ателие за книжни цветя  

 Ателие картички 

 Демонстрация на детски облекла и ученически 

униформи, Национален съюз на трудово-производителните 

кооперации 

13.00-18.00  – Посещение на работилници „Аз мога”: 

 13.00-18.00  Работилница „Медникарство” (щанд 16) 

 14.00-16.00  Хлебна работилница (голяма шатра – сцена) 



 14.30-15.30  Работилница „Пачуърк - Текстилни цветя” (голяма 
шатра – сцена) 

 16.00-18.00  Хлебна работилница (голяма шатра – сцена) 

 

17.00 часа - Художествена програма с изпълнения пред граждани 

Изпълнител: Катя Минчева 

Изпълнение:  Пустото лудо и младо 

 Проводи ме майчинко за водица 

 Рипни Калинке 

 Юначе лудо и младо 

 

Изпълнител: дует Ася Бурова и Кирил Родопски 

Изпълнение:  Снощи минах покрай вази, авторска песен, текст и музика: Кирил 

Родопски 

 Очи, очи, чорни очи, Родопска песен 

Да знайш, майчо, да знайш, колко е в гора  

хубаво, Родопска песен 

18.30 часа -   Приключване на деня на равните възможности 

 

30 септември 

 

10.30 часа - Начало на изложбения ден – отваряне на шатрите и 

работилниците за посещения 

10.30-12.30  Хлебна работилница (голяма шатра – сцена) 

10.30-18.00  Работилница „Медникарство” 

   10.30-14.30 – 16 щанд  

  14.30-18.00 - голяма шатра – сцена 

 

12.30 часа - Прожекция на филма: „За равни възможности, реализация, 

развитие” (голяма шатра – сцена) 

 

14.30-15.30  Работилница „Пачуърк - Висящи сърчица” (голяма шатра – сцена) 

 

17.00 часа - Закриване на Дните на равните възможности - Прожекция на 

Концерт-послание "И пак тръгни" по случай 3-ти декември – 

Международния ден на хората с увреждания с изпълнения на 

хора с увреждания 

18.30 часа -   Приключване на деня на равните възможности 

 



В рамките на Националното изложение "Дни на равните възможности" са 
включени мероприятия, с които се демонстрират възможностите и способностите на 
хората с увреждания посредством произвежданите от тях изделия, разнообразни 

културни и занимателни дейности, изграждащи солидарно отношение към хората с 
увреждания. Целта е да се променят обществените нагласи, като се мотивира 

всеки човек, семейство и институция за конкретен принос в подкрепа на хората с 
увреждания, за равни възможности, гарантиращи тяхната равнопоставеност и 
пълноценно участие в обществения живот. Дефицитът на зрение, слух, физически 

или интелектуални затруднения не лишава хората с увреждания от дълбока 
чувствителност и стремеж да преодоляват болки и проблеми, да вярват в доброто в 

живота и да го пресъздават чрез труда си, чрез стремежа да бъдат полезни и 
равностойни граждани.  

 

В изложението участват: 

 24 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората 

увреждания и тяхната социална интеграция; 

 

 30 предприятия и кооперации в специализирана работна среда и социални 

предприемачи със своя продукция;  

 

 хора с увреждания, които представят уменията си в занаяти и демонстрират 
дарби в различни области на изкуството  и културата. 

 
 

 

 


