През декември СИБ ще навърши 25 години.
Какво направихме през този четвърт век, има ли зад нас следа,
имаме ли бъдеще? Можем ли да си кажем кривиците честно и
открито и да ги преодолеем? Как виждаме утрешния ден на СИБ
и готови ли сме за следващите прагове на времето?
В него ли сме, а то достатъчно ли ни научи?
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Годината е 2014-та, юбилейна за
Съюза на инвалидите в България
През декември организацията ще навърши 25 години.
Какво направихме през този четвърт век, има ли зад нас следа,
имаме ли бъдеще? Можем ли да си кажем кривиците честно и
открито и да ги преодолеем? Как виждаме утрешния ден на СИБ
и готови ли сме за следващите прагове на времето?
В него ли сме, а то достатъчно ли ни научи?
Много въпроси могат да се зададат, много отговори очакваме от
вас, уважаеми читатели за рубриката, която откриваме сега:

АТА
М
У
МД

А

ИМ

Валентина Борисова –
Председател на РО на СИБ –
Стара Загора и председател
на общинската организация
на СИБ в Чирпан

Kураж: Г-жо Борисова, кое е
най-силното ти впечатление
от първите години на твоето
членство в СИБ?

Член съм на СИБ от 1992 год.
През изминалите 21 години ежедневието ми е наситено с контакти
с хора с увреждания, 17 години съм
председател на организационни
структури на СИБ, затова имам натрупани впечатления и изградено

мнение за дейността на Съюза.
В отговор на въпроса: В първите години се наблягаше на подпомагане на членовете с хранителни
продукти – безплатно или с намаление - и като че ли ги научихме на
потребителско отношение към нашата дейност. Но в Чирпан отмина
времето на въпросите: „Ако стана
член, какво ще ми дадеш? Каква ще
ми бъде ползата?”... Мисля, че общинската организация има изграден облик и авторитет. Дейността й
е позната не само на членовете ни
и който иска да додйде при нас, сам
решава каква му е ползата.
За мен най-важното е, че всеки
човек, който е получил решение на
ТЕЛК, трябва да има към кого да се
обърне и да се консултира, да получи необходимата информация.
Като чета списанието и слушам колегите от други организации, забелязвам, че залагаме на сбирките,
на екскурзиите и на други подобни
инициативи. Според мен приоритетни трябва да са услугите – информационни, социални, по проблемите за снабдяване с помощни
средства и пр. Мероприятията за
социални контакти са необходими,
Продължава на стр. 35
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още малко за празничния декември 2013-та

   

РАЗГРАД

Ангел Николов

Три празника в едни ден отбелязаха хората, членуващи в
организацията на СИБ в града. Близо 200 души се поздравиха
за 3 декември, за Коледа и Нова година. На тържеството в кафе-сладкарница „Зайо-Байо” бе и областният управител Стоян
Ненчев, който поздрави с топли думи присъстващите. Те бяха
поздравени и от Председателя на Общинския съвет Милена
Цанева, от Нели Софрониева – началник на отдел Социални
дейности в общината, от Федерацията на жените, от Съюза
на инвалидите и от други сродни организация, от депутата
Хами Хамиев и др. Поднесени бяха много цветя и подаръци.
За доброто настроение допринесе програмата на Капанския
ансамбъл и дуо „Перла”. Юбилярите, родени около дните на
празника, получиха поздравителни адреси и много подаръци. Накрая всички показаха умението си да се веселят, както
винаги са го правили.
Исперих
Организацията на СИБ с председател Нихат Хълми в града
отбеляза 3 декември в ресторант „Ливни”. Г-н Хълми поздрави
всички членове и им пожела да бъдат полезни за обществото и за себе си и успешна Нова година. Приветствие имаше
от председателя на РО на СИБ – Разград Радослав Няголов, от
Иванка Петкова, председател на ОО на СИБ-Разград и на клуб
„Детелина”, от кмета на Исперих Бейсим Басри и от Гюнай Хюсмен – Председател на Общинския съвет в Исперих, от ОС на
БЧК, от Тодорка Иванова, председател на пенсионерския клуб
„Надежда” – тя връчи и подаръци, от Виолета Тодорова, общински съветник и председател на Жени – ГЕРБ, тя също поздрави
хората с увреждания и дари пари в подкрепа на организацията. За празничното настроение се погрижи акордеонистът на
ресторанта Алекси Лазаров.
Илия Вълчанов
С. Мирково
За тези от нашите членове на дружеството на СИБ, които са
подвижни, празникът за 3 декемеври бе в ресторант „Стара
планина”, за останалите отнесохме почерпка вкъщи. Материална подкрепа имаме от Елаците МЕД. Благодарим и на Минка Козарева, председател на Кооперация „Пчела”, която ни
помогна за този ден. От кметството нямат възможност, един-
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ствено можем е да ползваме клуба на пенсионерите и ксерокса. Затова
отбелязваме нашия ден – за да вижда обществото, че ни има, че се нуждаем от подкрепа…
КАРНОБАТ

Живка ВЕЛИКОВА

На 3 декември отбелязахаме и 20-годишнината на организацията на
СИБ с председател Желязка Вълева. Клубът ни се оказа тесен да побере
всички, които се вълнуваха от този ден!
Празникът бе открит от г-жа Вълева. С топлина и уважение към всички присъстващи поздрави поднесе и г-жа Мария Генова – зам. кмет на
общината. Председателят на общинското клубно ръководстово г-жа
Мария Колева също беше наш гост и поздрави хората. Същото направиха и председателите на общинските организации на СИБ в Несебър,
Созопол и Айтос.
Хората обаче благодариха и на г-ж Вълева, която е и председател на
РО на СИБ – Бургас. Това е човекът, отдал много от себе си за хората, които всеки ден се борят за живота си с много трудности – както и самата
тя. Деца от читалище „Димитър Полянов” рецитираха и пяха за празника.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ

Димитровград

Олга Велева

Учениците в Професионалната гимназия по хранителни и
химични технологии „Асен Златаров” се включиха в благотворителна акция в навечерието
на Коледните и Новогодишните
празници. По инициатива на
клуб „Хуманизъм и добротворчество” в училището бяха събрани
якета, панталони, ризи, пуловери, блузи и други дрехи, които
учениците и учителите дариха в Социалния учебно-професионален център в Димитровград. Гимназистите зарадваха възпитаниците на СУПЦ и с няколко поздравителни
Коледни презентации. Ръководството на социалното заведение от своя страна благодари за благотворителната
инициатива и връчи на учениците от Химическата гимназия сертификат за дарителска акция.
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Марияна ДОНЧЕВА
ЛОВЕЧ
Три бизнесдами организираха коледно тържество за обитателите на защитените
жилища за младежи и за възрастни с увреждания в Ловеч. Ани Сербезова – координатор
на център„Аватар”, Марияна Метева – управител на „Елкор груп” и Радка Величкова- управител на „Мими 12” ООД изненадаха хората в
тези жилища и им създадоха празнично настроение. Те бяха поздравени с изпълнения
на деца от студия за поп -пеене с ръководител Милена Дафинина. И самите младежи от Защитеното жилище бяха
подготвили своя програма. Предвидени бяха подаръци за всички и коледна трапеза. Средствата бяха осигурени от трите дами.
И футболистите от ПФК „Литекс” завършиха годината с благотворителна акция. Преди да излязат във ваканция те посетиха деца от
центровете за настаняване от семеен тип в Ловеч. С червени шапки на
Дядо Коледа те зарадваха малчуганите с подаръци и лакомства. В ролята
на Снежанка влезе Гергана, очарователната годеница на бранителя Страхил Попов. Импровизираното тържество започна с украсяване на елхата и
завърши с много емоции, прегръдки
и снимки. „Всички от отбора се включиха с голям ентусиазъм и определено това няма да бъде последната ни
подобна инициатива”, заяви опитният
страж Илко Пиргов. Децата се трогнаха от срещата, за тях това бе една сбъдната мечта. И обещаха от пролетта да бъдат на трибуните, за да подкрепят своите приятели.
С много усмивки и настроение
бе изпълнен Коледният празник за членовете на СИБ - Ловеч. На 15 декември те
се събраха в един от големите ресторанти в града и се веселиха от сърце. Част от
присъстващите показаха певческите си
умения, а когато дойде време за танците,
мнозина се проявиха на дансинга със завидни умения. За пореден път те показаха, че въпреки нерадостите на
живота, хората с увреждания умеят да се веселят и да бъдат прекрасна
компания.
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хасково

70 деца от Ресурсния център
отпразнуваха Коледно-новогодишните
празници с весело
тържество. Директорът
на
центъра Светла Йотова
обясни, че тържеството е ежегодно и
в него участват както
деца от Хасково, така
и от 42-те ресурсни
групи в цялата област.
Децата се бяха облекли в красиви костюми и се представиха с богата
програма. В нея малчуганите пяха,
танцуваха, рецитираха стихчета, не липсваха и традиционните
коледари. Кулминацията на тържеството естествено бяха Дядо Коледа
и Снежанка.
Децата от Ресурсния център

Олга ВЕЛЕВА

бяха изработили украса, сурвачки
и картички, които се продаваха на
коледния базар в Областна администрация.
Хасковският ресурсен център е
за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности.

НАКРАТКО

Ангел НИКОЛОВ
За пореден път в Исперих се проведе традиционната предновогодишна среща на 25 деца с увреждания и родителите им,
организирана от Областната и общинската структури на БЧК
съвместно с общината. Гости им бяха д-р Милена Кехайова –
директор на Секретариата на ОбС на БЧК в Разград, Айджан
Бейтула – зам. кмет на Исперих. Участаваха и активисти от Младежкия БЧК. Деца от ОДЗ „Първи юни” изпълниха новогодишна
програма, а децата получиха подаръци от Дядо Коледа. Имаше
и почерпка за тях, както и поздравления от гостите.
А през 2014 година стартира проект за изграждане на дневен
център за деца с увреждания, предоставящ различни социални
услуги. Г-н Бейтула напомни, че родителите на тези деца могат
да разчитат на подкрепа от общината.
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Свищов
Йорданка Апостолова

С много настрОение

Членовете на клуб ”Вяра, Надежда и Любов” с председател Славка
Ралчева, отбеляза 3 декември в своя клуб с много настроение и – разбира се – гости. Да уважат тържеството им бяха дошли секретарят на
общината Върбинка Конова и Анелия Димитрова – ръководител на общинската служба „Социални дейности”. От името на кмета на общината
Станислав Благов г-жа Конова връчи на председателката на клуба поздравителен адрес, в който освен пожеланията за здраве и дълголетие,
бе подчертано, че хората с увреждания могат да разчитат на подкрепата на общината. След официалната част започна веселата на празнична
трапеза. А щом Емил разтегна акордеона, всички забравиха за сивите
делници и започнаха хората и танците.

Долнобанци
ревностно
пазят своите
традиции
Любомир КУЗЕВ
Долнобанци ревностно пазят и
спазват своите традиции и празници в началото на Новата година.
А един от най-хубавите и редовно
отбелязвани е денят Богоявление
- Йордановден. След тържествената Света Златоустова литургия,
отслужена от енорийския свещеник иконом Пламен Димитров
в местната църква „Успение на
Пресвета Богородица“, миряните
се отправиха с голямо литийно
шествие до близката река „Долнобанска Бистрица“, където отец
Пламен отслужи на открито великия Богоявленски водосвет. Стотици долнобанци буквално бяха

окупирали двата бряга и моста
на реката, дошли да присъстват
на традиционното покръстване
на водата, хвърлянето на Светия
кръст в нея и изваждането му.
В празничния ден ръководството на Сдружението на хората с увреждания „Венетица“ пък събра в
своя клуб членовете си, за да честват именните дни на Йорданка
Грънчарова, Бойка и Данаил Черешарови и Йорданка Кьосева.
Милото тържество бе наситено с
хубави песни, танци и вкусна почерпка, а поздравление и подаръци връчи на именяците председателката Стоянка Стринска.
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ДИМИТРОВГРАД

Н О В И

В Ъ З М О Ж Н О С Т И

Олга ВЕЛЕВА
Едноетажната сграда е оборудвана по
всички изисквания
за достъпна среда,
като площта е 565
кв.м. В тях са обособени трапезария,
кът за отдих, кухненски бокс и три модула със спални поме- Вторият в общината Център за
щения и санитарни
настаняване от семеен тип за
възли. На разположение на децата ще
деца в риск, бе официално отса 6 двойни стаи и 2
крит в кв.“Черноконево“.
единични. ПомещеТой е с капацитет за 14 деца с
нията са достатъчно
широки и уютни, с увреждания от 3 до 18-години.
южно изложение, ще
се отопляват с климатици. Малчуганите имат на разположение
модерни бюра. Баните са оборудвани със специални дръжки
за деца с увреждания, имат и подходящи тоалетни чинии. Във
всяка баня има модерна душ-кабина, така че обитателите на
дома ще живеят в условия, много по-добри от тези на децата в
средностатистическото българско семейство. В общото помещение има и красива камина, която може да замести климатиците при спиране на тока и децата да не берат студ. От фирмата
изпълнител на проекта се похвалиха, че отоплителните уреди
са последен модел на известна японска фирма, такива били
евро-изискванията по проекта. Освен това в двора на центъра
има удобна и безопасна за игра детска площадка с катерушка,
пързалка и люлки. Има и пясъчник за игра на малките деца,
на възраст до 12 години. Общата площ на жилището от семеен тип, заедно с красивата затревена градинка, е 1486 кв.м.
Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на Димитровград Иво Димов и Главният секретар на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството Клементина
Върбанова. Димов даде и име на новата придобивка на общината, тя ще се нарича „Дъга“.
Г-жа Върбанова каза, че това е вторият такъв център, на който тя присъства. Първият е бил открит в Карнобат, а освен него
готови са вече още 8 подобни жилища, но това в димитровградския квартал е уникално по рода си, защото е на един етаж
и е с удобна и достъпна среда за своите обитатели. Върбанова

Център от
семеен тип
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Център ...
се похвали, че министерството на регионалното
развитие строи не само
магистрали, а и социални
заведения за нуждаещите
се деца. В тях малчуганите
ще могат да живеят в среда, близка до семейната.
Кметският наместник на квартал “Черноконево” Неделчо Петров обеща, че в най-скоро време ще направят нова алея, която
да свързва центъра с местното
училище, което е на две минути
разстояние от него. В близост е
и спирката за центъра на града,
както и местната здравна служба,
която наскоро е била обновена.
13 души ще работят в
социалното заведение
В началото на тази година предстои набирането на персонал на
центъра по друга оперативна
програма и обучението му, обяви кметът на Димитровград Иво
Димов. Тя ще е по програма Оперативно развитие на човешките
ресурси и е на стойност 175 000
лева. През това време от социалните служби ще започне набиране
на потребители на центъра, като

приоритет ще се даде на деца от
община Димитровград, сподели
директорът на РД „Социално подпомагане“ в Хасково Грета Иванова. 13 човека ще бъдат назначени
на работа в този дом. Финансирането по проекта ще приключи
през ноември, след това издръжката на Център „Дъга“ ще поеме
държавата.
Клементина
Върбанова
бе
категорична, че обществото е
длъжник на децата от социалните
домове. По изискване те трябва
да бъдат изведени от институциите и да им бъдат създадени условия в среда, близка до семейната.
повече от 60 общини в България
реализират такива центрове от
семеен тип, а в Хасковска област
броят им е четири. Два от тях са
вече построени в областния град,
а другият ще е в Харманли.

НАКРАТКО

Георги Петров

Библиотеката при народно читалище „Постоянство” в Лом спечели проект по
програмата Глобални библиотеки на стойност
12 797,26 лв. Съвместно с Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания през 2012 и
2013 г.бяха обучени и хора с увреждания. В интернет-залата за гражданите има безплатен достъп
до мрежата.
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ПАЗАРДЖИК

Готови са три сгради,

Нена Биволарска

които община Пазарджик строеше през последната година - завършените постройки ще са новият дом за деца и младежи, които в момента живеят в социални заведения. Освен че приключи строителството,
вече е завършена и доставката на оборудването по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на община
Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“, съфинансирана от
Европейския съюз. За обектите е издадено Удостоверение за експлоатация и те са готови за настаняването на ползвателите на услугата.
Общата стойност на проекта е 2 330 140,19 лева. Изпълнител на строителните дейности е пазарджишката фирма „Сигма Строй” ООД, а доставчик на оборудването - „Перун ККБ” ЕООД от Благоевград.

В Попово подпомогнаха самотна майка
Екатерина ХРИСТОВА
Помощ от държавни и общински служби в Търговишка
област получи самотна майка - безработна 39-годишна жена,
с ампутирани долни крайници заради заболяване. Майката
отглежда сина си, който е с увреждания и посещава помощно
училище. Водеща организация в решаването на случая е
дирекция „Социално подпомагане” в Попово. Те са сигнализирани
от болницата в Търговище за приета по спешност пациентка,
която се нуждае от животоспасяваща операция с ампутиране
на долните крайници и последващи грижи. Социалните служби
са издирили близки на жената, които да поемат първоначално
грижата за нея. При проверка на дома й се оказва, че къщата
е разграбена, с лоши битови условия и жената не може да бъде
оставена да живее там. От общината осигуряват общински
апартамент за самотната майка. Социалните работници
от града ще изготвят документите на безработния брат на
жената, за да го включат в програмата за лични асистенти.
Изготвен е и нужният пакет епикризи и удостоверения, за да
бъде освидетелствана жената пред ТЕЛК в съкратени срокове.
Осигурени са й също помощни средства и инвалидна количка.
В това дело помощ са оказали служители на община Попово,
РПУ, лекари, здравни работници и ТЕЛК, на които директорът
на Социално подпомагане в Попово Димитър Димитров
благодари.
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Иван ДИМИТРОВ
21-годишният Здравко от Монтана, който страда от детска церебрална парализа, вече не е затворен в капана на къщата си. Той
може да бъде извеждан и прибиран с инвалидната си количка по
метална рампа, средствата за която бяха осигурени от доц. Борислав Великов. Чудото за прикования
мъж дойде в дните на светлата Коледа.
Младият мъж е с тежкото заболяване още от раждането си. Тъй като
е почти напълно обездвижен, той е
и доста едър. Живеят в стара къща с шест стъпала. Доскоро баща му
Сергей нямал проблеми да го извежда и прибира от дома им, но след
като претърпява операция на окото си, губи силата си. А и за да не направи усложнения, получава лекарска забрана да се натоварва. Така,
за да изведе и прибере момчето си, в къщата трябва да е и другият му
син Кръстьо. Друг няма - майката на децата умира в Италия през 2007а. Още след заминаването й бащата напуска работата си като стругар в
местен завод, за да поеме грижите за болния Здравко. Мъжете живеят в оскъдица,
а малкото средства отиват за рехабилитации.
За да се помогне на тримата мъже, бе
потърсена консултация със строителни
инженери. Според тях най-елементарното
решение за преодоляването на стъпалата
бе именно изграждането на метална рампа. След като разбра историята на болното момче и баща му, доц. Великов веднага
осигури 300 лева.
С изпълнението на задачата се ангажира зам.-председателят на общинския
съвет в Монтана инж. Валери Георгиев,
който намери специалист да монтира
рампата. Майсторът Венцислав Илиев
свърши работата за два дни.
Така Сергей вече може да извежда и
прибира Здравко значително по-лесно.

ЗА РАДОСТ
НА ЗДРАВКО
И БАЩА МУ
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Вангел и дъщеря му посрещнаха
първа Коледа в ново жилище
стаен апартамент
Вангел Христов
от блокчетата за
- с тежко ставно
социално
слаби
заболяване и
на улица „Георги
дъщеричката му
Кирков”, предостаЕлисавета, ученичвен от община Хака в трети клас, посково. Социалните
срещнаха първата
поемат плащането
си Коледа в новото
на наема на обобщинско жилище
щинското жилив Хасково. Двамаще. НОИ преподта посрещнаха и
нови изтичащата
Новата година с
инвалидна пенсия
надежда и благона Вангел. Мъжът
дарност, след като
получи ново ТЕЛК
бяха спасени от
решение с инвамизерията, в коялидност 92 %. Той
то живееха в УзунОлга ВЕЛЕВА
страда от рядката болест
джово. Къщичката им в
на Бехтерев, която бавно но сиголямото хасковско село бе пред
гурно го обездвижва.
срутване – разцепена от основите
От лекарства има нужда и дъщедо тавана.
В началото на лятото бе подета ря му Ели. Тя е с 40% инвалидност
заради астма. Телевизор, лаптоп,
мощна кампания за подпомагане
дрехи и хранителни продукти зана двамата. Стотици хора, фирми
радваха Вангел и дъщеря му по
и партии дариха пари или средпразниците. Техните молби пък
ства за двамата бедстващи.
Пет месеца по-късно Ели и Ван- са най-вече за здраве - за тях и за
благодетелите им.
гел Христови вече живеят в едно-

НАКРАТКО

Нена Биволарска
Бюро за лица с увреждания вече функционира в сградата на
Минералната баня в Стрелча. То бе открито със съдействието
на кмета на общината Иван Евстатиев.
Кабинетът ще обслужва пациенти от региона. Ще се извършват консултации, свързани с интеграция на хората с увреждания, безплатни прегледи и консултации с аудиолог на хора
със слухозагуба и пациенти с ортопедични заболявания. Прегледите ще се извършват от специалист аудиолог д-р Екатерина
Янакиева. Работното време е от 9.00 до 16.00 часа.
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“Бизнесът” на онеправданите
11 години “Хефест” помага на хора с увреждания
да изкарват пари с труд
Нена БИВОЛАРСКА
Една крехка жена от Пазарджик
се посвещава на мисията си да помага на хора с увреждания така,
сякаш от това зависи животът й.
Дори и в най-трудните си моменти Пенка Кацарска не се отказва,
даже напротив - всяко следващо
изпитание й дава още по-силен
хъс да продължава напред. Тя е
може би единственият човек в
Пазарджик, който развива дейност със свои сили и средства и
без никакво външно финансиране единствено в името на хората
с увреждания. Тя е двигателят на
техния “бизнес”, на възможността
те със собствен труд да добавят
нещичко към пенсиите си.
Пенка Кацарска не обича да говори за себе си и при всеки разговор изкарва на преден план
фондация “Хефест”, към която е и
ателието, където се трудят малцината останали ентусиасти.
Интересна е предисторията
за основаването на фондацията.
Пенка се разболява тежко. Лекарите не успяват да помогнат. Помощта идва от известния пловдивски биоенерготерапевт Илко
Казанджиев. В знак на благодарност за оздравяването си тя се
зарича да направи едно добро
за онеправданите. Така основава
фондацията през 2003 година, на
3 март, рождения ден на лечителя.
На старта си фондацията тръгва

трудно - почти никой не иска да
работи без пари. Малцината ентусиасти обаче успяват да организират в Европейската година на хората с увреждания изложба, която
и досега си остава най-голямата
в историята на “Хефест”, събира
всички неправителствени организации на хора с увреждания, а
събраните средства са дарени на
малко момче от Пазарджик с дарба на художник.
Така общината вижда, че екипът
на фондацията заслужава подкрепа, затова им осигурява първото
помещение за ателие - барака в
двора на училище “Отец Паисий”. Постепенно стигат почти до
финала и на проект за създаване на културен център за хора с
увреждания за цяла България с
един от партньорите си - фондация “Българска традиция”. Не се
намира обаче подходяща сграда
и проектът се проваля. Сега ателието се помещава в библиотека
“Никола Фурнаджиев” - вече на
топло и при много добри условия
на труд. Междувременно обаче и
фондация “Българска традиция”
- основен партньор на “Хефест”, е
закрита...
Така стартира партньорството
с Националната федерация на работодателите на инвалиди. С тях
пазарджишката фондация се явява и на Пловдивския панаир.
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За вашите права

С П Р А В О Ч Н И К

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г.
Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от
2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Карта за паркиране на местата,
определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се
издава от кмета на съответната община по образец съгласно
приложението. Картата е валидна на територията на цялата
страна.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Картата
за паркиране по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на
стандартизиран модел на Общността от Приложението към
Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Картата
за паркиране на местата, определени за превозните средства,
обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка
на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на
препоръката по ал. 2.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА
ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

изм. ДВ. бр.60 от 7 август 2012г.
Чл. 18. (1) За обозначаване на пътни превозни средства се
използват следните опознавателни знаци:
6. “Глух или глухоням водач” - знакът има формата на
кръг, с жълт цвят, черна крайна ивица и черен символ.
Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло
и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторно
превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач.
7. “Инвалид” - знакът има формата и изображението на пътен
знак Д21. Поставя се на челната страница на картата, която се
издава на инвалиди за ползване на улеснения при движение с
моторни превозни средства, когато те са водачи или
пътници. Картата се поставя в долния десен ъгъл на
предното стъкло на превозното средство и се сваля,
когато то не обслужва притежателя на документа.
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Чл. 50 (2) Забраните, въведени с пътни знаци:
3. В2, В3, В14, В27 и В28 - не се отнасят за пътни превозни средства,
обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност;
Чл. 47 (3) Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на
въведена забрана имат следните изображения и наименования:
В2 Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки

В3 Забранено е влизането на моторни превозни средства, с
изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

В14 Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства

В27 Забранени са престоят и паркирането

В28 Забранено е паркирането
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Чл. 188. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни
колани, са длъжни да ги използват.
(2) Могат да не ползват обезопасителни колани:
2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на
колан;

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г.
Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 75 от
2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за
един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64
kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и
социалната политика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При условията на ал. 1 от заплащане
на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на
средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г.
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
1. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) не пречат на другите собственици,
ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;
т. 8. изпълняват решенията на органите на управление на етажната
собственост;
т. 15. осъществяват използването на общите части на сградата по
реда, определен в правилника за вътрешния ред;
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Формите на управление на етажната
собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците.
Чл. 10. Органи на управление са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).
Чл. 11. (1) Общото събрание:
приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред;
10. приема решения и за:
з) създаване на условия за достъп в етажната собственост на хора с
увреждания;
и) използване на общите части на сградата и прилежащата й площ
при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и
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санитарно-хигиенните норми;
(3) Общото събрание е длъжно да приеме правилник за вътрешния
ред в етажната собственост.
Чл. 12. (5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общо събрание може да бъде
свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или
когато е изминала повече от една година от последното проведено
общо събрание.
Чл. 40. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно
решение на общото събрание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Молбата се подава пред районния съд
по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от
оповестяването на решението по реда на чл. 16, ал. 7

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)

изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г.
Чл. 5. Тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1, сексуалният
тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата
сегрегация, както и изграждането и поддържането на архитектурна
среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични
места, се смятат за дискриминация.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г.

Раздел ІІІ

Пътища, улици и транспортни
мрежи
и съоръжения

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в
сила от 26.11.2012 г.) Елементите на транспортната техническа инфраструктура се изграждат въз основа на предвижданията на общите и подробните устройствени планове, обвързано със структурата
на територията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Обектите по ал. 1 се изграждат по
общия ред на този закон.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Транспортната техническа инфраструктура следва да осигурява най-добри условия за
удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари и
за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната сре-
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да.
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 66
от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда
за населението, включително за хората с увреждания, определени
с наредба на министъра на инвестиционното проектиране. Ръководителите на централните изпълнителни органи и кметовете на
общините ежегодно разработват програми с мерки за привеждане
на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и
съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда
и предвиждат средства за тяхното реализиране.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр.
66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Министърът на инвестиционното
проектиране, самостоятелно или съвместно с компетентните министри, издава наредби за определяне на изискванията по ал. 1 и 2 и
по ал. 3, т. 1 и 3, свързани с проектирането, изпълнението, контрола
и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на
строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, както
и други изисквания за безопасност и за устойчиво развитие на природните ресурси и екологично използване на природни и вторични суровини в строежите при отчитане влиянието на географските,
климатичните и сеизмичните въздействия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Министерският съвет и общинските съвети ежегодно приемат програмите по ал.
2 и осъществяват контрол по изпълнението им.
Чл. 176б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо
строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите
от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.
(2) Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след
обследване на строежа за установяване на характеристиките му,
свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3, от лицата, извършили
обследването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) В техническия
паспорт на строежа в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се
вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3.
Чл. 178. (3) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:
1. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) не са изпълнени в съответствие с одобрения инвестиционен проект, с изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 и с техническите спецификации по чл. 169а, ал.

20
áðîé 1
януари 2014
1, и/или не са съставени технически и енергиен паспорт;
Чл. 220. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в
сила от 26.07.2013 г.) Министърът на регионалното развитие упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на
нормативните актове по прилагането му съобразно предоставените му правомощия. Министърът на инвестиционното проектиране
упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон
при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на
сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
Чл. 224. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в
сила от 26.11.2012 г.) (1) Началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице
с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до
строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се
извършва:
със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или
в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на съществените изисквания към строежите по чл.
169, ал. 1, 2 и 3;

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г.
Чл. 3. (1) Общинската собственост е публична и частна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Публична общинска собственост са:
1. имотите и вещите, определени със закон;
2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите
на местното самоуправление и местната администрация;
3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.
(3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и
вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.
Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична
общинска собственост, които са престанали да имат предназначението
по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.
(2) За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите
- частна общинска собственост, които са придобили предназначението
по чл. 3, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Решенията на

21

áðîé 1
януари 2014
общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а по ал. 2 - с повече от половината от общия
им брой.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и
вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината,
на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване
на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област,
освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.
(3) В наредбата по ал. 2 се определя и редът за предоставяне под
наем на имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени
за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имоти
и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър
стопанин.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите,
за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се
преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите,
предвидени в закон.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(3) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими
за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена
на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка
или на техни териториални структури.
(4) Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и
вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
(3) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими
за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена
на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка
или на техни териториални структури.
(4) Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и
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вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Свободни нежилищни имоти

- частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на
органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) С решение на
общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг
или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически
лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза,
по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. По този ред на търговски
дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими
като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни
площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и
поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на
ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Поддържането и ремонтите на
имотите и вещите - общинска собственост, се извършват от лицата, на
които са предоставени за управление, като необходимите средства се
предвиждат ежегодно по бюджетите им.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите - общинска собственост, отдадени под наем
или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията
и договорите.
(2) С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват
за сметка на наемателите и ползвателите.
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) При възникване на належаща
общинска нужда наемателите на помещения по чл. 14, ал. 4, 5 и 6 са
длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен
доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа
на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със
съдействието на органите на полицията.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от
12.07.2006 г. и в сила от 01.03.2007 г. относно замяната на думата “окръжния” с “административния”) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва
пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако
съдът разпореди друго.
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ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 ноември 2013г.

Данък върху недвижимите имоти

Чл. 25. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50
на сто намаление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За имот, който
е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до
100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Данък върху превозните средства

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от
01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм.
- ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с
обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.
Такса за притежаване на куче (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от
01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ,
бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в
сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му
адрес/седалище.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175,
ал. 2 от

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА
ДЕЙНОСТ

изм. и доп. ДВ. бр.99 от 15 ноември 2013г.
Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.

24
áðîé 1
януари 2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
В сила от 01.01.2007 г., обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г.,

изм. ДВ. бр.1 от 3 януари 2014г.

Чл.18. (изм.,ДВ,бр.113 от 2007 г.)
(1) Сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с
над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло
в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв.,
включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на
настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане
срока на валидност на решението.
(§ 49) Предвидените в закона облекчения за трайно намалена
работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004
г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или
в срока на експертното решение.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

В сила от 01.01.1952 г., обн. ДВ. бр.104 от 28 декември 1951г.,
изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г.
Чл. 5. Освобождават се от заплащане на държавни такси:
о) (нова - ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1996 г.) инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст,
сираците в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение
в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по
здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия;

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995г
изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г.,
доп. ДВ. бр.101 от 22 ноември 2013г.
Чл. 68. (1) Приемането на студенти и докторанти се извършва
чрез конкурсен изпит в рамките на утвърдения брой по реда
на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ при спазване на:
1. държавните изисквания;
2. определените в правилниците на висшите училища изисква-
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ния, ако те не противоречат на държавните;
3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) капацитета на висшето училище,
на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии, определени от Националната агенция за
оценяване и акредитация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висшите училища могат да провеждат общ конкурсен изпит или да признават резултатите от
конкурсния изпит по ал. 1, положен в друго висше училище.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна
ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) При облекчени условия и по ред,
определени с правилника за дейността на висшето училище, се
приемат следните кандидат-студенти, успешно участвали в конкурсните изпити:
1. класирани с еднакъв бал;
2. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. военноинвалиди;
4. кръгли сираци;
5. майки с три и повече деца;
6. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и
също професионално направление и висше училище, и единият
от тях е приет.
Чл. 95. Студентите, докторантите и специализантите заплащат
такси за обучението си.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., в сила от
учебната 1999/2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават:
1. лица, които са кръгли сираци;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;
3. военноинвалиди;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица, отглеждани до пълнолетието
си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) курсантите във висшите военни
училища;
6. докторантите през последните две години на докторантурата;
7. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) студенти и докторанти, приети
при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет,
в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
Следва
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новини от мтсп
Правителството одобри промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, чиято основна цел е облекчаване на съществуващите административни режими. В съответствие с правителствения план за намаляване на административната
тежест, се облекчава режимът за регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления
и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.
Редуцира се броят на изискваните документи и се разписва изискване за проверка по служебен път на документите, за които това може да бъде направено. Намалява се срокът за вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания, и се
регламентира 3-дневен срок за издаване на удостоверения след регистрацията.
Разписани са особените правила в производството по вписване в регистрите
и по издаване на удостоверенията, в т. ч. и особените правила за спиране и
прекратяване на дейността, съответно – заличаване на лицата от регистрите.
Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТСП.
Правителството прие Национална стратегия за дългосрочна грижа. Целта й е да бъдат създадени условия за независим и достоен
живот за възрастните хора и хората с увреждания чрез подобряване на достъпа до качествени социални услуги, разширяване на мрежата им в страната,
деинституционализация, както и насърчаване на взаимодействието между
здравните и социалните услуги. Ключовите мерки за реализация на стратегията са структурирани в няколко основни направления: разширяване на
достъпа до социални услуги, подобряване на тяхното качество и насърчаване на взаимодействието между здравни, социални и обучителни услуги.
По отношение насърчаването на процеса на деинституционализация на
възрастните хора и хората с увреждания, настанени в специализирани институции, се предвижда изготвяне на оценка на потребностите на всяко лице и
определяне на необходимостта от подкрепа, както и на план с мерки за извеждането му от специализираната институция; превенция на риска от институционализация чрез предоставяне на алтернативни форми на социални
услуги в общността и гарантиране активното участие на лицето в този процес.
Ще се насърчава и процесът на деинституционализация на здравните грижи. Предвижда се разработването на мерки за осигуряване на
подкрепа за лицата и специалистите, полагащи грижи за възрастните хора и хората с увреждания, както и по отношение повишаване ефективността и подобряване механизмите за финансиране на услугите.
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Една приказка истинска, с герои деца и младежи,
родители и ... логопед
Мария МИХАЙЛОВА

П А Р Т Н Ь О Р И

Сбъдната мечта и още нещо
В столичния квартал “Люлин” в началото на лятото
на 2013 г. “проходи” логопедичен център, създаден от
Невена Илиева. Тя е логопедът в нашата приказка.
Нарича го “Логомагика”. За да се случват в просторните
помещения вълшебства по време на занятията сред
прекрасния
свят
от
рисунки,
книжки
и
играчки за най-малките.
Да помага на малчугани, по-големи и найголеми за говорното им
развитие, за правилното
произношение на думите,
за
интонацията.
В
центъра да се провокира
въображението на всеки,
потропал на вратата
му. Сега повечето от неговите възпитаници са деца.
Центърът има своята история. Отворен е по проект на Агенцията на хората с увреждания, която финансира закупуването на оборудването. Първата, инвестационната част, е приключила, но проектът не
е завършил. Продължителността му е три години на
мониторинг.
- Защо избра логопедията? – попитах Невена
- Винаги ми е била интересна човешката психика, исках да уча психология. Но с едно око гледах към логопедията. Интересувах се каква е тази професия? Открих,
че е голямо предизвикателство за мен, че ми харесва да
работя с деца, да стимулирам въображението и мисленето им, да помогна на учениците да не запаметят материала автоматично, да работя с хора, с много хора
на различна възраст. И завърших университета, станах логопед...
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Сбъдната мечта ...
Има много митове за логопедичната работа. Смята
се, че тя е само за корекция на неправилно произношение, корекция при
заекване и други говорни аномалии,
но така мислещите грешат. Логопедът работи по различни говорни
нарушения. Чужденци, които живеят у нас, търсят помощта му, за да
се научат да говорят български език,
билингвистите също, коригират се
нарушенията при ученици при четенето, писането, при обсъждането на учебните предмети, както и артикулационните нарушения при възрастните с афазии
за възвръщане на комуникативните им възможности, работи
се при проблеми с гласа... Сигурно има още какво да се изброи. Но
ще кажа още нещо – логопедът може да е полезен и на актьори, и
на радио- и ТВ-водещи – на всеки, който желае да подобри дикцията си, изговора на отделни букви и думи. Но българинът като
че ли не обръща особено внимания на говора си...
Мечтата на една млада жена се сбъдна. Но като всеки млад
човек, мечтите й не свършват със създаването на “Логомагика”.
Центърът “проходи”, но му предстои разрастване. Невена Илиева иска да работи с още колеги, да сформира повече групи за различни възрасти, да има освен индивидуална и групова терапия.

Приказката за логопедичния център
е с продъЛЖЕНИЕ

Тръгнах си. Замислих се върху думите на логопеда на изпроводяк.
“Когато човек работи с деца, не може да бъде фалшив. Те са много добри емоционални барометри. Трябва да си искрен с тях, честен, което
не значи, че трябва да ги глезиш, защото има установени правила, които
трябва да спазват и двете страни. Децата са емоционални и те зареждат
позитивно. И хората, които работят с деца, трябва да имат призванието
и нуждата да го правят. Това не е обикновена професия. Децата са взискателна публика, предлагат безброй предизвикателства пред възрастния, затова той трябва да бъде добър актьор – но винаги да бъде себе
си”.
За връзка с център “Логомагика” - имейл адрес:
– logomagika@abv.bg, сайт - logomagika.alle.bg.
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Олга ВЕЛЕВА
Осем души от Хасково и Димитровград с проблемен слух
започнаха курс по начална
компютърна грамотност в Регионална библиотека „Христо
Смирненски“. Обучението е по
програма „Глобални библиотеки” и се провежда съвместно с
регионалната организация към
Съюза на глухите в България. Припомняме, че през лятото в Хасково по тази програма се занимаваха хора със
зрителни увреждания, а през
октомври – и хора с физически
увреждания.

Тежкочуващ помага
на лектор в курс
по компютри

Преподавател на тежкочуващите е Илия Николов от
Пловдив. Самият той има
проблеми със слуха и зрението.
Това е петото обучение за
тази година, което пловдивчанинът води към „Глобални
библиотеки”. В рамките на 20
учебни часа, в продължение на
5 дни, той ще запознае курсистите с програми за текстообработка, работа в интернет, фейсбук и скайп.
54-годишната Севда Иванова е най-възрастната курсистка в групата. Тя е абсолютно начинаеща, но силно
амбицирана да се научи да
работи с компютър. 23-годишната Нефизе и година
по-голямата Анета Колева са
най-младите в курса. Като
помощник на преподавателя
още през първия ден се очерта 41-годишният Лъчезар от

Димитровград. Той има компютър от пет години и иска
да усъвършенства уменията
си. Мечтата му е да усвои видеомонтажни програми и да
се занимава професионално с
това. В момента Лъчезар е
безработен, но е натрупал солиден стаж в строителството и в Марбас.
Трудностите при хората
със слухови увреждания идват
от липсата на адекватен канал за комуникация с лектора.
Хората ме разбират частично, половинчато, дори понякога изопачено, затова се налага
да им пиша някои неща, а те
да си ги преписват, каза Николов.
По думите му голяма част
от курсистите успяват да усвоят началната компютърна
грамотност, ако имат силна
мотивация за това.
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Подпомагане на обучението на
деца и ученици със специални
образователни потребности”
Подкрепяща среда за интегрирано образование на децата
с намалено и напълно изгубено зрение в България
Проект, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от ЕСФ на ЕС
„Инвестира във вашето бъдеще” от Национално читалище на
слепите „Луи Брайл 1928” – като бенефициент и от Средно
общообразователно училище за деца с нарушено зрение
„Луи Брайл” - София - като партньор.
Проектът започна на 10 януяри 2012 г. и продължи до 31 декември
2013 г. Благодарение на него са осигурени учебници и помагала в
достъпен формат за ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано. Отпечатана е на брайлов шрифт и адаптирана в електронен формат изучаваната в училище литература. Осъществено е професионално
ориентиране на ученици с нарушено зрение от гимназиалните класове. Издадено е ръководство за професионално ориентиране на хора
с нарушено зрение в електронен и брайлов формат и на едър шрифт.
Консултирани са родители на деца с нарушено зрение в предучилищна
възраст. Изработен е софтуер за полагане на изпити под формата на
тест от ученици с нарушено зрение.
Сдружението за хора с дистрофия и други нервно-мускулни
заболявания в Струмица – Македония организира конференция в
рамките на социалната програма на общината на тема

„Нервната система, гените и майчините клетки”
Стоян ДОНЕВ
Конференцията бе открита от координатора на проект „Право на живот” г-н Деян Николов. За целите на проекта - идентификация на лицата
със специфични потребности - говори Стоян Донев.Според световните
статистики, каза той, тези граждани достигат 8 -10 на сто от населението,
но в Македония все още броят им не е установен официално. През 2012
г. общината е подкрепепила сдружението с 1000 евро и благодарение
на това са обработени 11 населени места, през 2013 г. подкрепата вече
е с 2000 евро, които ще бъдат използвани със същата цел. Защото, подчерта г-н Донев, от изпратените в общината 23 проекта, техният е бил
класиран на първо място. Сдружението издаде и брошурата „За мускулната дистрофия” с цел да се запознае населението с особеностите на
това заболяване.
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45-годишна жена от
Дебелец радва съгражданите си със
собствени
прои зведения на изкуството.
Димитрина
Симеонова е със заболяване на
ставите, но
по
ирония
Димитрина Симеонова от
на съдбата
всичко, кое- Дебелец майстори красиви
то майстобонзаи от мъниста
ри, е дело на
Соня СИМЕОНОВА
собствените й ръце. Тя е с ревматоиден артрит от 7-годишна
възраст. След продължително лечение в столична болница докторите установяват, че болестта й не може
да бъде излекувана. Лекарствата, които се налага да
пие, увреждат и други органи от тялото й. В момента Димитрина е със 100% инвалидност и тежи 25 кг.
Въпреки нелеката си съдба жената не пада духом и непрекъснато работи. Автор е на няколко книги. В стиховете Димитрина намира утеха и спокойствие. Тя е
и редактор на книга, писана от неин другар по съдба.
Заради заболяването си авторът пишел книгите си с
молив, захапан между зъбите. Освен стихове, Димитрина пише есета, пее и рисува. Плетенето, обаче, си
остава нейната страст. Младата жена плете пуловери, шалове и шапки. Най-красивите й произведения
са на една кука.
Отскоро Димитрина намира утеха в едно ново увлечение - низане на мъниста. Виждайки красотата, която излиза от ръцете й - дървета, цветя и животни
- Димитрина се отдава изцяло на новото предизвикателство. С неприкрита скромност жената споделя, че
вече има и поръчки. Въпреки, че инвалидните й доходи са ниски и не стигат дори за лекарства, с видимо
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удовлетворение споделя,
че всички предмети, които прави, подарява, освен
в случаите, когато има
големи поръчки.
Слабостта на Димитрина са са цветята. В
дома си тя е пригодила
малко местенце за импровизирана градина, за която се грижи сама.
Димитрина ...
А Димитрина е и заместник-председател на
организацията на СИБ „Надежда“ в Дебелец. Тя е един от основателите й и активен участник в мероприятията, които
се организират в града. На 21 ноември, когато се отбелязва
денят на Християнското семейство, в Дебелец отбелязаха и
20 години от създаването организацията и 30 години от откриването на Клуба на пенсионера.Тогава членовете на двата клуба се събраха заедно да празнуват.
„Отдавна спрях да мечтая, но благодаря на моето семейство и на моите приятели, които ме подкрепят и ми дават
сили за всичко, което правя. Благодарна съм и за всички грижи и за вниманието, за всяка чаша кафе, което сме изпили заедно и затова, че приятелите ми не ме забравят и идват у дома, за да се видим“, споделя Димитрина. А на това,
на което се надява, е да успее да отпечата неиздадените си
стихове. И да продължи да радва близките си хора със своите малки и цветни произведения на изкуството.

книга за социален дом в Пазарджик
Нена БИВОЛАРСКА
Пловдивска журналистка пише
книга за Центъра за хора с увреждания в Пазарджик. Боряна Бакова е майка на един от потребителите на социалното заведение
- Любомир. Всъщност, книгата е
посветена на него, на заболяването му - детска церебрална парали-

за и аутизъм, на проблемите в семействата на деца с увреждания.
Но понеже животът на Любомир от 15 години е свързан с
центъра в Пазарджик, той също
попада сред акцентите, обяснява
авторката. В текста тя връща лентата назад до 1993 година. Тогава
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е дългогодишна служителка на
издателство „Народна младеж,”
стигнала до поста на зам.-главна
редакторка. След като осиновява Любомир, обаче, животът й се
преобръща на 180 градуса. Дават
й го като здрав, а два месеца покъсно се оказва, че има увреждания и то тежки. Тя обаче не се отказва от момчето, към което вече
е привързана и му се посвещава,
зарязвайки кариерата си и столицата. Премества се в родния си
град Пловдив и започва всичко
отначало.
В книгата пише за слабостите
на институциите от онова време,
казва авторката. «Това дете просто ми го връчиха, без да ми кажат
нищо за него. Не знаех как е износен, дали е доносен, дали няма генетично предразположение към
някакви болести - съгласете се, че
това са важни неща, които всеки
осиновител не само има право, но
е наложително да знае. След като
открихме двете тежки диагнози,
се обадих в дома в Благоевград,
за да изискам още медицинска
информация за сина си. Парадоксът бе, че когато споделих но-

вината, отсреща чух: ами ако не ти
харесва, върни го! Сякаш говореха за стока, за рекламация, а не за
човек и за човешки чувства! Бях
потресена от въпиющата им безотговорност...»
Боряна Бакова поверява сина
си на центъра в Пазарджик още
като 9-годишно дете. Тя е една от
инициаторките за разкриването на социалната услуга. Тогава
работи в Община Пловдив, но в
родния си град така и не успява
да направи същото, а не иска да
повери детето на хора като тези в
Благоевград. Тук вижда различната грижа, от каквато Любомир се
нуждае. След време вижда и неговият напредък, развитието му
крачка по крачка, новите и новите умения. Сега той е на 26. Идеята на майката е и да благодари на
социалните служители за добрата
грижа, но и да сподели опита им с
други общини, където родителите
се нуждаят от съвременни социални институции, но ги нямат.
«При нас идеята е пренесена
от Франция и в началото нямаше
аналог в страната» - казва още Боряна Бакова.

На 80 години Гина Гиздева
обича да пее и да рецитира
Радка Златева
Тя e първо дете в семейството на Денчо Димов и Кояна
Иванова от град Твърдица.
След нея се раждат двама сина
Димо и Иван.

Детството на Гина преминава през всички „екстри” на
бедния селски живот. Това означава много труд, грижа за
по-малките деца, но и много
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На 80 години Гина Гиздева...
прилежно учение. Затова родителите я
изпращат в Стара
Загора, в девическа
промишлена гимназия. Но
става начална
учителка в село
Черноокова, което е на 3 км.,
от нейното село,
където
родителите й са се преместили да живеят. В
един студен и мразовит зимен ден, отивайки
на училище, тя се подхлъзва и
сериозно наранява дясното си
коляно. Лекува се, но болката,
макар и по-слаба, остава. Две
години е учителка. Трудно е.
Децата са от различни възрасти и етноси: българи, българомохамедани от Разложко,
каракачани,
цигани-белинджии. Учителите са предимно
турци, но всички живеят задружно, пеят и играят. Гина е
обичана и уважавана от деца
и колеги. Учи турски песни и
участва в художествени прегледи и фестивали.
Скоро разбира, че не може
без родната Твърдица и решава да се върне. Взема и малкия си брат Иван, който е в
4 клас. Големият Димо учи
в Шуменския педагогически
институт. Установяват се
и живеят при баба си Калина. Постъпва на работа в

Наркооп” - Твърдица на
01.11.1954 г. в счетоводството – там се
и пенсионира през
1988 година. В началото на 1955 г.
се омъжва за своя
любим
Атанас
Гиздев от село
Конаре. Той е началник на товаро-разтоварна жп
гара в Твърдица.
Гина се занимава
активно и с обществена работа – младежки организации, профсъюзи, женски
дружества и натрупва опит,
който й помага сега, когато ...
Когато след дълги грижи и
за свекъра и свекървата в с.
Конаре, след овдовяването си
тя се прибира в Твърдица. Макар че непрекъснато я съпровождат болежки в различни
части на тялото, макар че
преживява няколко операции
и вече е с инвалидност първа
група, тя не се отчайва. Вкопчва се с ентусиазъм в дейността на организацията на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов”.
Умее да пее и да рецитира. Макар и далече да са, помагат и
синовете, и племенниците.
Радва се на уважение на съседи, приятелки и членовете
на пенсионерския клуб. Пълна
е с идеи и инициативи за подобряване живота на своите
връстници.
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те разнообразяват ежедневието, но
да не бъдат основна или единствена съюзна дейност. Убедена съм, че
нашите структури трябва да имат
статут на предоставящи социални
услуги. Ще използвам израза на
един от нашите общинари: „Клубът
е само помещение. Ако в него няма
вливане на пари и извършване на
услуги, в крайна сметка, това е само
едно помещение...” Голяма част от
потребителите на социални услуги са наши членове. Вярно е, че за
такива дейности е необходим капацитет, бюджет... Но ако нямаме хора,
които да организират или предоставят услуги, могат да се привлекат съмишленици, или да са от тези
15 процента здрави хора, имащи
право да членуват при нас. Тогава
и авторитетът ни ще е по-голям. Аз,
например, се захванах с предоставяне на услугата „личен асистент”:
общинска дейност, общински клуб,
достъпен за инвалидни колички,
потребителите са наши членове…
Предишният кмет ме разбираше и
ми предостави възможност да движим този проект на общината, но
сегашният казва, че това не е наша
работа...

К: Проявява ли се при вас негативно отношение към хората от 15-те процента?

Не. Нали работим за интеграция
на хората с увреждания. Хората без
ТЕЛК имат близки или приятели с
увреждания и познават добре проблемите им. За да са станали наши
членове, значи са обвързани с на-

заедно на мероприятия за социални контакти. Трябва да се радваме,
че идват при нас, а не да проявяваме негативно отношение към тях.

К: А ти с какъв проблем си се
сблъскала така, че да те накара да ревизираш мнението си?

Преди години се наблягаше на
усилията ни да ставаме и общински
съветници. Аз го осъществих и подчертавам: трудно е. Обищнският
съветник не може да работи само
за хората с увреждания. Ако кметът
е от същата група, от чиято листа е
и той, е добре, но ако изпаднеш в
ситуация да бъдеш от другата страна, става наистина трудно, дори да
си партийно независим, дори да си
влязъл в тая листа като председател на неправителствена организация. В Общинския съвет нещата
са както и в националния парламент... Аз, преди, когато не бях общински съветник, имах по-голямо
самочувствие да искам промени
или конкретни неща, докато сега
имам задръжки. Ако на кмета, когото подкрепях, се стремях да не му
навличам неприятности с много искания, сега е обратно – не смея да
искам, защото ме припознават към
предишния. Пък и като виждаш нещата отвъре, разбираш трудностите на общината и започваш да се
примиряваш, нямаш самочувстие
да настояваш! Много повече направих за нашата организация, когато
не бях общински съветник, а само
като председател на общинската
организация...

К: И като каза председател
– какъв човек трябва да е на-
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чело на общинската организация,
там, където може
да се
прави най-много и видимо за
хората с увреждания?

Обликът на организацията на СИБ
е председателят. Ако го възприемат
хората, неговите и външните като
човек намясто, тогава се издига нивото и на организацията. И обратно. Много голямо значение имат
качествата на председателя. И особено това, да знае как да контактува с институциите. Срещала съм
хора, които приемат институцията
Дирекция за социално подпомагане като спънка да получават „това,
което им се полага” и в много случаи там се карат, повишават тон....
Трябва да се прави компромис, защото там са хора, които работят за
нас и дори нещо да не ни харесва
у тях, ако реагираме по приятелски
и интелигентен начин, се постига
много повече. Същото се отнася и
за Бюрото по труда... И още нещо:
за мен е много важно, когато виждаме, че даден председател няма
необходимите качества, да имаме
куража да го заменим. Но сякаш не
смеем - да не го обидим ли, що ли?
Не е редно. Ако искаме СИБ да има
авторитет, на организациите, които
не могат да се справят с този проблем, трябва да им се помогне да
изберат правилните личности.

К: Или да се намери начин да
се заплаща трудът на председателите. И тогава изискванията към тях могат да станат
по-високи.

Да, не е нормално председател,
който не получава никакви сред-

ства, да му идват проверки и да
го задължават за много неща. Сега
при констатирани нарушения има
препоръки за отстраняването им, а
отстраняването зависи само от желанието на председателя. Тоест, да
има санкция, но и стимул. Вярно е,
че пари не достигат за това, а заплащането чрез реализиране на
проекти е временно. Пък и не винаги имаме капацитет или самочувствие за разработване на проекти...

К: Може би затова невинаги
общинските администрации
ни приемат като истински
партньори – нещо към което
се стремим и което е постоянна политика на СИБ. На нас
като че ли ни стига да дойдат
на наш празник, да ни поднесат
приветствие или да ни осигурят материална подкрепа за
тържествена почерпка...
А ние трябва непрекъснато да
им доказваме, че бихме могли да
бъдем много по-полезни и равностойни като партньори, но трябва
да работим за подготовката на качествени личности за председателската позиция в общинските структури. И още нещо да кажа - по места
като че ли авторитет и известност
имат местните организации, а не
СИБ като съюз...

К: Но това със сигурност зависи пак от нашите доброволни сътрудници!

Въпросът е открит
Ще чакаме и други мнения
от председатели на различните структурни нива и от редови
членове на СИБ.
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Прогнози за
Гал Сасон

Какво да очакваме в България в годината на Коня? Ще има ли Българска революция? На какво се дължи
песимистичната нагласа на хората
у нас? Каква карма сме натрупали
през 2013-а и какви са възможностите за корекция? На тези въпроси
отговаря Гал Сасон в интервюто на
репортера на ” Денят отблизо” Криси
Стамболова.
Китайският символизъм с коня
е много подходящ за следващата година, защото се счита,
че ще е година на свободата.
През 2012-а и 2013-а се чувствахме по-ограничени. През 2014-а
и дори през 2015-а наблюдаваме
много интересно нещо в небето,
което се нарича Големият кръст и
което всъщност засяга доста България, защото тя има този кръст. Това
напрежение е точно в асцендента –
това означава лидерството. Има го и
в противоположния му край, където
са връзките, партньорството. Това
също засяга и справедливостта. Но
също е време и за излекуване.
Ако погледнете това, което се
нарича прогресивен хороскоп на България, Луната, която олицетворява хората, се е
преместила в дома на кариерата. Това е рядка възможност
- веднъж на 30 години - хората
да поемат контрол над управлението на страната. Мисля, че ако
управляващите послушат хората,
може да има много промени тази

година
година. И понеже конят ускорява
всичко, това значи, че тази промяна може да се случи много бързо.
На България й е предопределено да мине през голяма промяна.
Има една планета в астрологията,
която представлява трансформацията, това е Плутон – властелинът на подземния свят. И веднъж на
всеки 250 години Плутон застава на
върха на асцендента на България
– това се случва сега, започна още
през 2013-та. Всичко това, което става сега в България, се
случва веднъж на 250 години, което е много, много рядко. Последният път, когато
планетите са били разположени
така, е било времето на Френската революция, Американската революция... И така, може би това,
което очакваме сега, е Българската революция. Нещо, което няма
задължително да накара хората да
избягат оттук, може би дори ще се
върнат обратно в България
България се отваря за бежанците – това ще донесе добра
карма, защото България не е
Щатите или Германия, които са богати страни и могат
да си го позволят. Ако човек
не може да си го позволи, а в
същото време помага, нивото
на карма се вдига много нависоко. Мисля, че това, което България
прави, е да създава запас, да трупа
точки добра карма и ако продължавате в същия дух, това ще се трансформира в карма за пари, карма за
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здраве, за творчество. Демонстрациите тук говорят за постоянство.
Сякаш българите са били ученици на Далай Лама, Мартин Лутър
Кинг или на Ганди. Това е начинът,
по който се правят революции – с
постоянство, издръжливост. Интересно е, че тези две качества са
присъщи на Козирога, а България
е с асцендент Козирог и с Луна в
Козирог. България е зодия Телец,
а Телецът е стабилен и упорит, в

Едгар Кейси

крайна сметка постига целите си,
дори това да отнеме 100 години. В
астрологията Луната представлява
хората. В България Луната е в Козирог, което значи, че хората са малко по-песимистични. А когато имаш
песимистично отношение към живота, понякога сам създаваш
неприятностите. И така,
трудно е да се стигне до
Телеца, защото е облачно, но е възможно.
(Откъси от интервюто
в БНТ)

Наричат
Едгар
Кейси
човек-загадка, чиито пророчества се оказаха реалност. Ето защо прогнозите за 2014 г. на Кейси представляват интерес за много хора…
Предсказанията на Едгар Кейси за 2014 година: да знаеш бъдещето, е
интересно и страшно, защото можеш да видиш това, което не ти харесва.
Въпреки това, ако действаш компетентно, можеш да организираш всичко
правилно, да предотвратиш дори и най-ужасната катастрофа. Много биха
искали да знаят съдбата си, но такива знания притежават само избрани.
Едгар Кейси е оставил няколко реда, пророкуващи трети глобален конфликт. Той говори за размирици, които ще се зародят около проливите
Дейвис и в Либия, и в Египет, и в Анкара, както и в Сирия, около
проливите в Австралия, в Индийския океан и Персийския залив. Като
се имат предвид войните в Афганистан и Ирак, както и напрежението в
Близкия изток в момента, няма как да не обърнем внимание на думите му.
Що се отнася до Русия, пророкът предрича, че през 2014
г. нея я очаква разцвет, защото след глобалното затопляне страната ще бъде по-малко засегната, а Сибир ще стане крепостта на възраждащата се човешка цивилизация.
Прогнозите на Едгар Кейси за 2014 г. касаят и Америка. В
Алабама ще се приземи флот на Космическо Съдружество, чиито
пратеници ще донесат на жителите на Земята ултиматум: или живейте в мир,
или планетата ще загине. Контролиращите живота на земляните извънземни
ще дадат на човечеството шест месеца, за да спрат всички конфликти и войни.
Едгар Кейси смята, че земляните ще установят контакт с извънземни и
ще влязат в коалиция с «пътуващите във времето». Ясновидецът дори
е изобразил емблемата на организацията на бъдещето: жена и мъж, намиращи се в наполовина прозрачна топка. (dailyknowledge.eu)
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РОЗЕТКА
Съставил: Иван МАНЧЕВ
НАДЯСНО: 1. Отличителен знак, прикрепен
на раменете на военна дреха. 2. Известна
гръцка оперна певица
/1923-1974/. 3. Двиг
ател с вътрешно горене или електрически двигател. 4. Голям
тропически гущер. 5.
Стил в изобразителните
изкуства и архит
ектурата
през ХVІ-XVII в. 6. Фиданка с
пъпка от дърво за присаждане.
7. Горната вътрешна стена на помещение. 8.Дневна граблива птица. 9. Хищник от рода на кучетата.
10. Плод на южно дърво с аромат на пъпеш. 11. Дребна тесноноса маймуна. 12. Град в Черна
гора край Адриатическо море.
13. Солено езеро, близо до море.
14. Радиомеханичен токопрекъсвач. 15.Част от квитанция, която
остава към кочана. 16. Дарител.
17. Френски физик, открил гамалъчите /1860-1934/. 18. Наш сценограф /1957-1985/.
НАЛЯВО: 1. Кула във форма
на пресечена пирамида пред
египетски храм. 2. Възпаление на
лигавицата на дихателните пътища. 3. Манастирски готвач. 4. Наш

националреволюционер /около1850-1876/. 5. Китайски остров в Тихия океан. б.
Гръцки остров в Егейско море.
7. Машина за веене и чистене на
житото. 8. Просторно помещение.
9. Най-висшето същество на Земята. 10. Вид южно дърво, от което се добива червена или черна
боя. 11. Град във Франция, край
р. Сена. 12. Изкуствен воден път.
13. Голямо питейно и увеселително заведение. 14. Великан, гигант.
15. Река в Сърбия, приток на Дунав. 16. Столицата на Сенегал 17.
Наш писател /1905-1982/ - „Черни
угари“. 18, Едно от двете основни
ладови наклонения в музиката.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12:
ВОДОРАВНО: 1. Златоград. 6. Име. 7. Ран. 8. Астор. 11. Оса. 13. Кил.
14. Ада. 15. Рис 16. Коала. 18. Hop. 19. Орт. 20.Анастасов /Никола/. ОТВЕСНО: 1. Зима. 2. Тирол. 3. Омар. 4. Ген. 5. Дина. 9. Ски. 10. Тис 11. Ода.
12. Сал. 14. Аорта. 15. Рила. 16. Корт. 17. Алов (Александър). 18. “Нос”.
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запомнете ТЕЗИ ЮБИЛЕИ!

1370 години
(644-701)от
рождението
на хан Аспарух
(Исперих)
- първи хан на
славянобългарската
държава.
275 години
от рождението
на Софроний
Врачански
(1739-1813).

1150 години
(864-927)от
рождението
на Симеон
- български
княз и цар.
190 години (1824 г.)от
издаването на “Рибния буквар”
– първата българска
учебна книга от
Петър
Берон.

15.01. – 135 години
от откриването на
Софийската публична
библиотека – днес
Национална библиотека
„Св. Св. Кирил и Методий”

12.01. - 110 години
от рождението
на Георги
Караславов
(1904-1980) –
писател.

19.01. - 135 години
(1879-1967)
от рождението
на Симеон Радев историк,
публицист,
дипломат.

21.01. - 10 години
от смъртта на
писателя
Йордан Радичков
и 85 години от
рождението му
(24 октомври 1929 г.)

21.01. - 135 години
от рождението на
Любен Каравелов поет, писател,
енциклопедист,
журналист,
етнограф,
поборник за
освобождението
на България от
турско робство,
национален герой.

30.01. - 120 години
от рождението
на Цар Борис III
Обединител

