
IN MEMORIAM ГОЧО БРАТАНОВ 
 

 
Гочо Братанов (13.1.1941 – 22.12.2022) 

 

На 22.12.2022 г. от този свят си отиде Гочо Братанов – основател и 

председател на Националния съюз на кооперациите на хората с 

увреждания до 2007 г. и на Националната федерация на работодателите 

на инвалиди от 2000 г. до 2007 г.  

Гочо Братанов беше изключително светъл, социално ангажиран, 

отворен за контакти и съвместна работа, добър, интелигентен човек и 

един от най-добрите експерти по професионална и трудова 

рехабилитация на хората с инвалидност, които съм познавал. 

Името му беше и ще си остане неразривно свързано с 

кооперативното движение, движението на хората с увреждания и 

развитието на специализираните предприятия и кооперации в България. 

Трудовата му дейност, свързана с кооперациите и предприятията на 

хората с увреждания, е започнала от 1976 г., когато, като директор в 

тогавашното Министерство на вътрешната търговия и услугите до 1989 г., 

е отговарял за тяхната дейност.  

Неговият съществен принос за българското кооперативно движение 

е в периода 1989-1990 г., когато активно участва в създаването на 

Централният съюз на ТПК и Съюзът на ТПКИ и фирмите за 

трудоустроени лица. И по-късно като основател и учредител на 

Централния съюз на кооперациите на инвалидите през 1992 г. за 



изграждането на мощен защитен и представителен орган на 

кооперациите на инвалидите, чийто председател беше до 2007 г.  

Няма никакво съмнение, че Гочо Братанов, заедно с други 

ръководители на големи и мощни НПО – Иван Крумов (ССБ), Васил 

Панев (СГБ) и др., даде своя значим принос със своята експертиза в 

областта на трудоустрояването и социалната рехабилитация на хората с 

увреждания при подготовката на Закона за защита, рехабилитация и 

социална интеграция на инвалидите – приет през 1995 г. С този закон се 

създаде Национален съвет по рехабилитация и социална интеграция към 

Министерския съвет и Национален фонд „Рехабилитация и социална 

интеграция” и решаването на проблемите на труда и бита на хората с 

увреждания в България започна да се разглежда на ново, по-високо ниво. 

Със своята последователна работа той непрекъснато отстояваше 

интересите на хората с увреждания и беше един от проводниците на 

Закона за интеграция на хората с увреждания през 2004 г., който влезе в 

сила през 2005 г. 

Има важен принос за подписването на Споразумението за 

координация и сътрудничество между Съюза на глухите в България, 

Съюза на слепите в България, Съюза на инвалидите в България и 

Централния съюз на кооперациите на инвалидите през 1992 г.. Това 

доведе до създаването на първото неформално обединение на 

организации на хора с инвалидност в България, разширено впоследствие 

и с Националния център за социална рехабилитация, и с Българската 

асоциация на лица с интелектуални затруднения. Същите организации 

през 2003 г. вече и формално регистрираха Национален съвет на хората с 

увреждания, който да послужи с опита и традициите си и за център за 

обединение на десетките организации на хората с увреждания, за да имат 

тези хора една мощна, организация, която да е в състояние реално да 

защитава техните интереси и да е гарант по пътя към цялостната им 

интеграция в обществото.  

Със своята работа Гочо Братанов добринесе за укрепването на 

изградения вече Национален съвет на хората с увреждания, за 

превръщането му в притегателен център на други организации на хората 

с увреждания, като техен ефективен защитник, естествен и компетентен 

изразител на интересите им, член и неразделна част от организациите на 



хората с увреждания в България в Европейския форум на хората с 

увреждания. С дългогодишната си работа като председател на 

Националния съюз на кооперациите на инвалидите беше спечелил 

огромен авторитет и се ползваше с уважението, както на ръководствата 

на другите организации на и за хора с увреждания, така и на всички, 

които имаха допирни точки с дейността на съюза, в т.ч. и сред 

ръководството и членовете на Националния съюз на кооперациите на 

инвалидите, а по-късно и на Националната федерация на работодателите 

на инвалиди. Гочо Братанов беше и основател и учредител на 

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания през 

2003 г., което обедини двете организации и по-късно привлече и Съюза 

на военноинвалидните кооперации в България. Гочо Братанов с 

житейския си път, отдаден на каузата за социално включване на хората с 

увреждания в България, вложи сили, душа, опит и много отговорност за 

изграждането на една здрава основа за развитието на движението на 

хората с увреждания и специализираните предприятия и кооперации в 

България.  

 

*** 

Спомням си онази „луда“ нощ на 21.06.1992 г., когато цяла нощ в 

зала 1 на НДК се провеждаше избор на председател на Съюза на 

инвалидите в България (СИБ). Моята предшественичка беше успяла 

почти да унищожи тази важна организация. Вътре в СИБ имаше 

множество враждуващи лагери, клюки, недоволство… Нещо повече, СИБ 

не беше приеман като добър партньор сред останалите водещи НПО на 

хора с инвалидност. След като бях избран за председател на СИБ, Гочо 

Братанов беше един от първите, който ме поздрави с избора. Той беше и 

човека, който пръв ми подаде приятелска ръка за възстановяване на 

отношенията между СИБ и ръководената от него организация, както и за 

възстановяване на отношенията със ССБ и СГБ. 

Благодарение на това наскоро след 2-я конгрес на СИБ, четирите 

организации подписаха Споразумение за сътрудничество и съвместна 

дейност, което – доколкото знам, още е в сила. 

Броени дни, след като бях избран за председател на СИБ, в кабинета 

на председателя, една събота седнахме аз и г-н Георги Сматракалев и 



написахме първия в България законопроект за хората с инвалидност. 

Впоследствие този законопроект, както и идеите на Гочо Братанов в 

сферата на трудовата заетост на хората с инвалидност, се превърнаха в 

онази основа, която отстоявахме, докато се появи първия Закон за 

инвалидите в България.  

Най-често се срещахме, на различни места, аз, Гочо Братанов и един 

експерт от МТСП, чието име за съжаление съм забравил, за да се опитаме 

да обединим нашите варианти на проектозакон с този на МТСП. Когато 

БСП дойде на власт, г-жа Евгения Спасова и г-жа Емилия Масларова 

създадоха Закон за инвалидите, който звучеше като научна фантастика и 

така и не проработи изцяло на практика. 

Смея да твърдя, че между мен и Гочо Братанов съществуваха 

приятелски и много добри колегиални отношения на уважение и 

взаимно зачитане на човешката ни същност и достойнство, независимо от 

уврежданията ни. Във всяка „битка“ с държавните институции за правата 

на хората с инвалидност сме били рамо до рамо и в ход сме си помагали 

при възникване на един или друг проблем.  

Последно с Гочо Братанов работихме заедно през 2010 година по 

проект на Националната федерация на работодателите на инвалиди, в 

рамките на който направихме много полезни неща. 

Сбогом приятелю. Движението на хората с инвалидност за права и 

равнопоставеност, за недискриминация и социално включване, в твое 

лице загуби един изключителен експерт, много сърцат и отговорен 

Човек. 

Почивай в мир. 

проф. дсн Божидар Ивков 


