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БАБА МАРТА БЪРЗАЛА,
МАРТЕНИЦИ ВЪРЗАЛА
Наближава „царстването“ на Баба Марта. Според някои вярвания тя е стара жена и е куца. Затова и носи железен бастун
- да се подпира на него. Е,все още не се е явила пред ТЕЛК, за да
не я обвинят във връзкарство! И на СИБ не е станала членка твърде много били там бабичките с бастуни!
Народът описва характера й като много
непостоянен - подобно но преференциите за
инвалиди. Когато Баба Марта се усмихва,
слънцето грее, когато е ядосана - студ сковава
земята. По-голяма част от ритуалите имат
за цел да я омилостивят. Това къде успешно,
къде не, го правим и ние във СИБ с разни идеи,
платформи...Но Баба Марта е мого благоразположена към хората, които носят мартеница. Затова се
закичете с традиционните пискюли, може да добавите сребърни монети, мъниста, чесън, охлювени черупки, косми от конска грива или...цитат от поредните „подобрения“ на социалните придобивки. Заедно те ще бъдат един сигурен амулет. Има
специални места, на които се слагат мартеници – на
китките, на врата като огърлица или на дрехата.
В някои български региони мястото, където е поставена мартеницата, зависи от социалното и
парламентарното положение. Едни се кичат отляво, други в десния чорап, трети... Най-доходно е да са
върху евродепутатски костюми...
Хората носят мартеници за определен период
- обичайно той е свързан със знаците на приближаващата пролет – цъфнали дървета, среща с
първите прелетни птици – щъркели, лястовици,
жерави и...надежди. Хората вярват, че червените конци, сините мъниста, вълчите или змийски зъби, ако са
всички заедно, (както депутатите в нашия парламент) имат
свойството да донесат добрини на народа. А дано! Ама надали...
Не само баба Марта бързала и мартеници вързала! Бързаме и
ние първи да й кажем «Чакаме те с нетърпение и надежда!»
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празнични
прояви
долна баня

   

Любомир Кузев
Наред с подготовката за
традиционното тържество
„Баба 2014“, Йорданка Кьосева, Николинка Михайлова
и Василка Гълъбова бяха нагласени като булка с бебе,
младоженец и свекърва и
триото пое към близката поликлиника. Там гостуваха на
лекарите и медицинските
сестри, поръсиха за здраве
със светена вода и им направиха скромни подаръци, а те пък от своя страна
дариха бебето с пари, за да
не плаче и да има здрав сън.
Маскарадното трио гостува и на служителите в общинската администрация.
На тържеството в клуба на
инвалидите бяха почетени
седемте баби и прабаби с
цветя и подаръци. Извършен
бе и традиционният ритуал
«поливане на бабата». Освен
като баба, за своя рожден
ден почерпи и Лиляна Янкулова, а всички си спомниха
за най-дългогодишната баба-акушерка в Долна баня
Веса Стоименова.
На
тържеството
присъстваха
и
кметът
на
общината
Владимир
Джамбазов, неговият за-

местник инж. Красимир Тодоров
и председателката на общинския съвет Лиляна Драганова.
Новородените в Долна баня
през 2014 година са 56. По традиция бяха наградени първото и
последното бебе за изминалата

година - Йоана Мариова Илиева и Мартин Цветелинов Радев.
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Подаръци от общината имаше и за
всички останали новородени деца. В конкурса за най-сръчна
баба в повиването
на бебето спечели
Даниела
Илиева.
Жените от дамската
вокална група при
пенсионерския клуб
„Надежда“ с ръководител Васил Сотиров
поздравиха с празниСмиляна ЗаПрянова

После естествено имаше почерпка
с наздравици и веселие

пловдив

В ОО на СИБ - Пловдив отбелязахме Бабинден по стар
стил – на 8 януари - и се постарахме да спазим традицията, макар и импровизирано. Бяхме най-вече хора на
възраст над 50-те и затова
ритуалът се изпълни от наймладата и най-възрастната
баба - Румяна Милева и Пенка Иванова. Поляхме с топла
вода ръцета на „акушерката”, дарихме я с кърпа и сапун, а на рамото й преметнахме риза.
От своя страна тя подскочи три пъти с пита и китка здравец
над главата си, за да рипкат децата и да са здрави. На всеки бе
раздадено парче от питата с мед и пожелания с радост да гледат внуците.
Председателката на организацията г-жа Харутюнян отправи топли думи към бабите за здраве и дълголетие, а г-жа Запрянова й пожела в скоро време и тя да стане баба. За да бъде празнуването подобаващо, всеки носеше коя от коя по-майсторски
приготвени у дома вкусотии, които хапнахме сред шеги и закачки. С обредността в този ден ние засвидетелствахме отново своята почит и уважение към възрастните жени, които са
„бабували”. Да са живи и здрави!
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празнични

кюстендил

прояви

Райка ДОБРЕВА

В задушевна атмосфера,
с приповдигнато настроение отбелязаха Бабинден
на 21 януари хората с увреждания в Кюстендил в
своя клуб. Над 45 жени се
събраха около трапезата,
отрупана с домашни специалитети, за да изкажат

благодарност към онези, в чиито
ръце започва новият живот и да
благословят младите семейства
да имат здрави и хубави дечица.
Спазен бе и празничният ритуал – социалният работник Теменужка Терзийска изми ръцете
на медицинската сестра Райка
Стоянова и й подари кърпа и
сапун. Приготвените от сръчните ръце на домакините красиви
пити, баници и сладкиши наподобяваха кулинарна изложба.
С чудесна козуначена пита почерпи гостите Невена Златковска,
чиито внуци скоро се оженили и
сега очаква правнуци. Роза Хри-

стова пък поднесе бонбони по случай 54 години от
сватбата си, които се навършиха на 1 февруари.
Председателят на организацията на СИБ в община Кюстендил Виктор
Тодоров поздрави присъстващите и подчерта, че
съвременният
празник
вече
изразява благодарността ни към
хората в бели престилки - акушергинеколози,
неонатолози
и
акушерки, които помагат на майките и се грижат за новородените.
В
организацията
почитат
и други официални и лични
празници, организират срещи,
провеждат екскурзии, посещават
исторически и културни забележителности, поддържат клубната база, осъществяват социално
подпомагане и така съдействат
за интеграцията на хората в
неравностойно положение в община Кюстендил.
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Цанка ГЕОРГИЕВА

обзор

В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово група от дружеството на инвалидите в Обзор посети „Дом за стари хора с увреждания” в град Бяла. Целта на песещението бе да се изрази съпричестието им към домуващите – хора, почти изхвърлени от
светския живот.
Както повелява българската традиция на Бъдни вечер се поднасят
дарове и пожелания за здраве. За да е пълна трапезата в тази свята нощ,
подарихме за всеки пакет с плодове и сладки. На директорката на дома
г-жа Димова върчихме иконата на св.Параскева – Петка Българска.
Повече от час срещата продължи с много смях, емоции, хумористични песни, вицове и закачки. От домуващите Йордан Иванов зае челно
място в изпълнение на народни и хумористични песни, а вицовете му
нямаха чет. Хубави народни песни изпълни и Катина. Така на импровизираната сцена се сляхме в едно. С най-топла благодарствена и ласкава
усмивка ни дари от инвалидната си количка Даниела. Нищо, че можеше
да помаха само с едната си ръка...Паметна ще остане за нас тази среща,
изпълнена с много топлота. До нови срещи, приятели. Нека Новата година бъде по-добра за всички нас!

севлиево

Тодорка ПЕТРОВА

В Клуба на хората с увреждания в Севлиево по случай Бабин ден се проведе хубаво тържесетво, на което се събраха почти 50 души - клубът ни не може да
побира повече! Г-жа Димитрина Лазарова, член на УС, прочете хумористично
стихотворение, незрящият Гюнайдън Алиев - ние го наричаме Гинчо - поздрави
УС, председателката на клуба г-жа Ирен Пенчева и всичките баби (наричайки
ги дами) с няколко песни. Г-жа Тотка Чернева се погрижи за осигуряването на
богатата трапеза - както винаги! - и дори осигури музика с дисководещ. На
празника имаше и много баби, които почерпиха допълнително. А г-жа Мария
Коларова почерпи и за рождения си ден.
Тържеството премина с много музика и разтоварващи танци. Надяваме се
всички да са останали доволни и въодушевени за бъдещи прояви.
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празнични
прояви
В mрепълнения салон на организацията на СИБ в Габрово отличните кулинарки бяха
заредили масите с домашни
вскусотийки, за да почетем
празника Бабинден, защото
всички тук са вече баби и дори
прабаби. Отговорничката на
секция „Бит и култура” Радка
Бойнова разчупи голяма погача
на всички. Марийка Стоянова
ни почерпи и със своята до-

машна питка,
Анка Петкова и
Кръстинка Димитрова бяха
изпекли вскусни
баници, а Величка
Димитрова ни предложи
от какаовия си сладкиш. Е, не
липсваха и малки шишенца ракийка и салатка. Г-жа Стефка
Рачева – член на УС на СИБ и
председател на регионалната
организация, поздрави топло присъствуващите с този

габрово
Цанка ОДАЖИЙСКА

хубав български празник. Поздравление поднесе и Радка
Бойнова и заедно с г-жа Рачева
благословиха двете баби - Радка Маринова и Цанка Одажийска, които се похвалиха с най
- много внуци и правнучки - по
10.
Поднесоха им специални подаръци. Певицата Радка от
В.Г ,,Надежда” им изпя специална песен - ,,От внук на внук”.
Веселието започна с вицове и
хумор от Златка Петрова и
Величка Димитрова. Величка
Рашкова, която бе наречена за
баба - акушерка, сама изпя песен и беше поздравена с песен.
Но най-весело стана, когато
хванахме Цветан, който ни
возеше по всички екскурзии и
както повелява традицията,
трябваше
да му
събу е
м
гащите, но
т о й
успя
да се
оскубне...
За часове забравихме патериците, бастунчетата и
болежките, от които всички
страдаме. Пожелахме си найвече здраве за нас и семействата ни.
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ОО на СИБ „Надежда” в град Средец към
РО на СИБ - Бургас отбеляза своята 20-годишнина
Калинка СТОЙЧЕВА

Това се случи на 28 ноември
м.г. и макар че онзи далечен
ден е бил мрачен и дъжъдовен,
настроението на домакини и
гости е било истински празнично.
Сега гости бяха кметът на

право за сериозна равносметка: утвърдена, укрепнала, с над
200 души членове, с авторитет
в града. И с единствената фолклорна група в региона, която
участва във фестивалите, организирани от СИБ и просла-

общината инж. Иван Жабов и
други представители на общината, председателката на РО на
СИБ-Бургас Желязка Вълева и
координаторката Чана Кирякова, председатели наобщинските организации от Карнобат,
Айтос и Бургас, председатели
на пенсионерски клубове от
Средец. Годините може и да не
са много, но когато става дума
за хора с тежки увреждания, с
много други социални проблеми, на различна възраст, тогава
20 години са период в работата
на организацията, който дава

вя името на региона. Успехите
си дължим и на моралната и
финансовата подкрепа на общината и кмета г-н Жабов, на
компетентното ръководство и
методическа помощ от страна
на г-жа Вълева.
В навечерието на светлите
празници в края на годината
благодарихме на всички тези
хора и им пожелахме здраве и
още по-голяма подкрепа за хората с увреждания.
Пожелаваме им го и сега, когато тръгваме към следващия
юбилеи.
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празнични
прояви

Бабинден по своему
отбелязаха и в Клуба на
инвалидите в Търговище.
Основна роля в ритуала
бабуване изигра Стефанка Савова. Тя бе бабата, акушерката, която показа бебето, появило се на
белия свят. По традиция, присъ-

с.тетово

търговище
Екатерина ХРИСТОВА
стващите го благословиха,
пожелаха му здраве и късмет.
С дадените от тях монети,
бабата обеща да го обува,
облича и храни. Ритуалното
измиване на ръцете на акушерката също пресъздадоха членовете на
ОО на СИБ в Търговище. Те я дариха с цветя
и кърпи, както е редно.
Празникът продължи със спомени за
бабувания на различни места, по различен начин.
Присъстващите бяха си подготвили и почерпка, като повечето от
питиетата и мезетата бяха приготвени от тях.

ФЕСТИВАЛ НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ

В навечерието на 3 декември в пленарна зала на община Русе се проведе 5-ият Фестивал на хората с увреждания под наслов „България за всички 2014-та”. В него взеха участие представители и на други съюзи на хората с
увреждания и групата за автентичен фолклор при дружество „Надежда” – с. Тетово с ръководител Анка Илиева. Всички участници бяха поздравени от Областната
администрация, после получиха грамоти и предметни
награди, имаше и почерпка. Пожелахме си през 2015 година отново да се срещнем.
Чествахме и четирима юбиляри и основатели на дружеството, отбелязахме и 25-та годишнина на СИБ.
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Салим САЛИХ

каспичан

Над 50 жени и мъже, членове на организацията ня СИБ в Каспичан, се събраха около
трапезата, отрупана с домашни специалитети, за да отбележат традиционния празник
Бабинден с
всички ритуали. Богатата трапеза,
приготвена
от сръчните
ръце на домакините,
беше сякаш
Кметът на общината Милена за кулинарНедева поздравява жените на изложба.
С
чудесна
майки послучай Бабин ден
козуначена
пита почерпи жените-баби кмета на общината Милена Недева, която отправи поздрав на всички майки и баби от населените места на общината.
Председателят на организацията Радка Колева поздрави присъстващите. “Всяка година по традиция
организираме честването на Бабинден или Деня
на родилната помощ. Ние посрещаме нашите баби
и майки, а също и медицински работници. Така изразяваме благодарността на младите семейства
към бабите, които навремето са израждали децата”, каза Радка Колева. Тя добави,
че съвременният празник вече
изразява благодарността ни към
хората в бели престилки - акушер-гинеколози, неонатолози
и акушерки, които помагат на
майките и се грижат за новородените.
Празненството продължи с
веселата част в която бяха раздадени грамоти за най- добра
баба, най-щура баба и баба-купонджийка и беше избрана “ мис
Баба 2015 г.

Мис баба
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обърни се с радост назад !
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Идеята за създаване на
организацията възниква
в началото на декември
1989 г. Изгражда се инициативен комитет от Янко
Минчев - представител на
АБФК в общината, Христина Петкова и Г. Йорданова
- представители на РЦСГ,
сега Дирекция „Социално
подпомагане” - и на 22ма съмишленици - хора
с увреждания: В. Йорданова, П. Пенев, М. Георгиева, М. Карапенчева,
Б. Иванов, Кр.Грънчаров,
Ив.Никифоров, Ил.Стоева,
В. Хараламбиев, Й.Попова,
Кр. Бояджиев, Д. Митева, Ст. Пенчев, Г. Петров,
Б. Проданова, А. Колев,
Н. Христов, Г.Ганчева,
К.Николова, Ив. Кузманов,
Г.Димитров, Ив. Краев. Те
изпратиха и първите делегати за Учредителния
конгрес на СИБ. Първият
председател на организацията е Величка Йорданова. Следващият председател, избран в началото
на 1993 г., е Маргарита
Карапенчева. От 2006 г. до
2010 г. председател е г-ца
Милена Маркова. От 2011
г. отново е избрана Маргарита Карапенчева, която е
досега на поста си.

25 години ОО на СИБ
- Горна Оряховица

ВСЕОТДАЙНО И
БЕЗВЪЗМЕЗДНО
В ИМЕТО
НА ХОРАТА

В региона има изградени структури в 8 от 10 общини. Работим
за равнопоставеност, за достоен,
пълноценен и независим живот на
хората с увреждания в България.
Основните направления в организацията на СИБ в Горна Оряховица
са: укрепване здравето и жизнения статус на хората с увреждания;
премахване на транспортните, архитектурни и комуникативни бариери; трудова заетост, професионална реализация и ограничаване
на безработицата; данъчни облекчения и развитие на собствен бизнес; безпроблемно снабдяване с
ПТС; безплатни трудово - правни,
информационни и консултантски
услуги; образование на децата с
увреждания и тяхната социална
адаптация.
За премахване и преодоляване
на различните бариери сериозен
принос има общината. По нейна
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инициатива и наша молба бяха скосени тротоарите при ремонта на
улиците, изградиха се рампи пред входовете на общината, съда, пощата, банките, читалището, болницата, данъчната служба, супермаркетите и др. Все още нямаме нископодови автобуси. За съжаление
местните превозвачи не са поели социалния ангажимент към хората
с увреждания - членове на организацията и на други сродни структури - да ползват преференции за пътуване в града и общината, въпреки
нашите молби. Очакваме изграждането на асансьор в подлезите на
жп-гарата, който да осигури на хора със затруднения в движението
достигането до различните коловози, тъй като Г.Оряховица е важен
жп-възел в четири направления в Северна България.
Трудовата заетост и професионалната реализация се осъществяват
от ДСП, от общината и Бюрото по труда чрез разработване на проекти
и включване в националните програми - личен / социален асистент
и домашен помощник, обществена трапезария, „Красива България",
„От социална помощ към трудова
заетост" и др. В общината има назначени на работа няколко човека с увреждания, сред които сме и ние. Но,
за да се реализират в живота, хората
с увреждания трябва да бъдат поборбени и по-инициативни.
Ежегодно работим в кампанията
по чл. 53 от ПП на ЗИХУ. Седма годиСреща - 2004 г.
на поред организираме доставка на дърва за огрев за нашите членове на преференциални цени, помагаме им и при попълване на молби
за новия отоплителен сезон, както и за безплатни винетки. В клуба
работихме с лицензирани фирми за производство на помощни технически средства, ортопедични обувки, протези и др. Чрез АЧП и БЧК
беше осигурена хуманитарна помощ в натура за членовете на клуба
и организацията.
През 2003 г. - Европейската година на хората с увреждания - в общината проведохме Кръгла маса под наслов : „Една протегната ръка
- една усмивка" с представители на различни институции и бизнесмени, но повечето не уважиха поканата ни.
Благодарни сме на кмета на общината за издаване на стикери по европейски стандарт за безплатно паркиране на личните автомобили на
хората с увреждания. От 2001 г. общината ни предостави и безплатно
самостоятелен клуб. Управителният съвет е в непрекъсната връзка с
кмета, с ДСП, с Бюрото по труда, с пенсионерските клубове и сродните организации - СГБ, ССБ, БАО, военноинвалидите и др. Клубът вече
е място за социални контакти, сбирки, безплатни адвокатски услуги и
др. Хората идват на сладка раздумка, да гледат телевизия, да играят
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ВСЕОТДАЙНО И ...

шах, табла, карти, да прочетат
пресата - в. „Устрем", „Седмица", „
Форум", нашето списание „Кураж". Благодарение на зам.
кмета на общината
г-жа Й. Кушева бе
осигурен транспорт
и безплатно посетихме откриването
на Мултимедийния

ц е н т ъ р Семинар в с Шипково
– Търновград. Останахме изумени от восъчните фигури на хора от Второто
българско царство. В началото на
септември 2014 г. общината направи ремонт на клуба на стойност
5000 лв., и така възстановяваме нашите сбирки, лекции и други мероприятия.
Чрез Общинското кабелно радио и местните вестници даваме гласност на всички наши прояви и мероприятия, както и за проблемите
ни, с цел - промяна на обществените нагласи спрямо нас, за да постигаме и ние своите цели в живота.
В чест на 20-годишния юбилей
на РО на СИБ – Велико Търново
през 2012 г. се проведе събор в
местността „Ксилифор", на който
присъствахме и ние. През 2013
г. участвахме в обучението на
регионалния актив в с. Шипково.
Ежегодно за Великден и на 29 май
- празникът на града, организираме изложби под мотото „Моите Изложба за празника на града
сръчни ръце, ум и сърце" с дърворезба, картини, кратуни, керамика,
бродерия и кукли с национална носия, изработени от наши членове.
Редовно организираме екскурзии и посещения на много градове и
забележителности, свързани с историческото ни минало – Арбанаси,
Габрово, Етьра, Соколски, Троянски и Дряновски манастир, Балчик,
Казанлък, Карлово, Калофер, Сопот, Карандила, Плевен, Крушунски
водопад и др. Няколко години през септември ходим на почивка на
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море в Кранево и Поморие и
нашите членове останаха изключително доволни.
Съвместно с колеги от Съюза на слепите изградихме
спортен клуб „Раховец - 2011"
и организирахме спортен риболов. Състезателният дух и
успешният улов бяха възнаградени, имаше и грамоти. А тази
година събитието се проведе
На Соколския манастир
на язовир „Ал. Стамболийски. Проведе се
и състезание по шах-мат в града и в Шумен, Дряново,Силистра и др.
Нашата организация се включи и в културния живот на общината.
Осигуряват се на преференциални цени билети и покани за посещения
на театрални постановки и музикални спектакли, празнични концерти
и творчески изяви не само в града, но и в ДТ „ К.Кисимов" - В.Търново.
Съвместно със Сдружение „Човеколюбие" в лицето на г-жа Събка Стоянова събрахме дрехи, хранителни продукти, детски играчки и др. за
приюта в Нови хан. Трогателна беше срещата ни с отец Иван, приютил
220 бедни хора... Получихме благодарност за нашия жест. Посетихме
и дома за възрастни хора в с. Балван. Сега в клуба отново събрахме
дрехи за деца и възрастни, играчки и хранителни продукти за Дома за
деца и Дома за възрастни хора в Златарица, които също имат нужда от
помощ и закрила. Създадоха се приятелски контакти с помощните паралелки в ОУ „Елин Пелин" - с. Първомайци и Дневния център в града
- деца и възрастни, които се превърнаха в едно истинско приятелство.
С подкрепата на общината организирахме празничен концерт, за да
поздравим хората с увреждания и да доставим радост и приятни емоции по случай 25-годишнината на СИБ и на Основна организация на
СИБ - гр. Г.Оряховица и за 3 декември. Участие взеха различни местни
състави.
Днес можем да погледнем с гордост към изминатия от нас път в 25годишната съюзна история и да продължим да правим смели планове
за бъдещето, да проявяваме искрена морална подкрепа, милосърдие
и човечност към хората, които се нуждаят от това.
Институциите, без които не можем, които ни помагат, са ДСП,
Фондация „Ирина" , Сдружение „Човеколюбие", фирмите , които се включиха за празничната томбола. Не можем и без нашите
активисти в организацията, които работят всеотдайно и безвъзмездно в името на хората с увреждания. На всички тях – дълбок
поклон!
Материала подготви Маргарита КАРАПЕНЧЕВА
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Млади ловчанлии с благотворителни
инициативи за свои връстници

В ИМЕТО НА ЧОВЕКА

Марияна Дончева
Десетокласници от гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф
I“ бяха гости на ученици от Помощното училище „Васил Левски“ в
Ловеч. Учениците са от кръжок по креативен театър с ръководител Маргарита Добрева. По време на заниманията се родила идеята за благотворителни инициативи в навечерието на коледните
и новогодишни празници. Включили са се близо 40 десетокласници, които събрали играчки, закупили плодове, приготвили са
сладки, изработили и картички.
Представителна група от кръжока по креативен театър дари подаръците на децата от
Помощното училище.
Те пък в замяна подариха ръчно направена
коледна украса – рисувани камъчета и клончета от елха.
В Помощното училище се учат от първи до
десети клас 44 ученици с умерена и тежка
умствена
изостаналост, с говорни и двигателни проблеми. В 9
и 10 клас учениците се
занимават с изучаване
на професията цветарство, разказа Ани Балевска,
изпълняваща
длъжността директор.
Тя благодари от името
на педагозите и децата
за подаръците.
Още една благотворителна инициатива са подготвили десетокласниците от кръжока по креативен театър. Те ще организират
дискотека за деца сираци. Подготвили са и подаръци – дрехи,
плодове и сладки.
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МТСП даде нов микробус за
децата с увреждания
в Димитровград
Весела Тодорова
Реното е оборудвано с автоматична платформа за инвалидни колички, което го прави удобен за транспортиране на лица в неравностойно
положение. Микробусът струва 67
264 лв., осигурени по проект Социално включване «Да за децата на Димитровград». Той ще бъде използван както от мобилните екипи, предоставящи услуги по проекта - като
здравна консултация за деца, така и от екипа специалисти, които ще
бъдат наети в услугата «Семейно консултиране и подкрепа». По линия
на здравните консултации от стартирането им по проекта през август
миналата година до средата на януари са прегледани от педиатър 593
деца, а броят на децата прегледани от стоматолог е 310.

по законИТЕ на античовечността
В навечерието на празниците през декември, когато бе натрупал вече
сняг по улиците, в редакцията пристигна присмо от една жена (столичанката Л.Н., на 76 години, инвалидизирана - с три инсулта, глаукома, диабет
и пр., вдовица, без деца, с пенсия 230 лв.) с въпрос дали и тя трябва да
почиства снега пред блока, в който живее. На събранието, проведено от
домсъвета, един от съседите й казал:”...И ние сме болни, а ти си плащай
някой да почиства заради тебе!”
Проверихме в закона за управление на етажната собственост – там такъв казус нямаше. Може би законодателят не е допуснал, че някой ще
принуждава сняг да ринат и тежко инвалидизиРЕПЛИКА раните граждани...Но дори и да имаше такова
изискване в закона, трябва ли да го позволи законът на човещината! Напоследък все по-често в медиите излиза информация за сдружения, които се сформират в повечето случаи спонтанно,
за да помагат на възрастни, болни и самотни хора. За много добрини се
говореше и в навечерието на Коледа, а виж какво се е случило точно тогава в столицата ни, където уж живеят по-отбрани хора!
Някой да се е разпознал чрез думите на съседа на Л.Н.? И ако е така, да
си представи за момент, че е трудно подвижен и не вижда добре, че няма
около себе си близки, че пенсията му не стига за лекарства и храна...И да
излезе да почисти снега пред блока!
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Местен парламент на хората с увреждания
Марияна ДОНЧЕВА
Да се създаде местен парламент, който да представлява хората със специфични потребности в
Ловешка община и да работи за
решаване на техните проблеми това предложение бе прието на
среща в Международния ден на
хората с увреждания. Инициативата бе на сдружение „Закрила”
и неговия председател Мария
Недялкова, която е и директор
на Дневния център за хора с
умствени увреждания. Младежи-самозастъпници от центъра
се срещнаха с представители на
извършващи социални услуги за
хора с физически и психични увреждания, на общината и общински съветници от различни партии, за да поговорят
за достъпа им до основни
човешки права.
„И днес хората със специфични потребности се
сблъскват с редица трудности, когато реализират
правата си. Обществото
ни все още дължи много
в подкрепа на родителите
на деца с увреждания, на
младите и възрастните със специфични потребности”, каза Мария
Недялкова и отправи няколко
предложения – достъпност до отделните етажи в общината за инвалидни колички, до училища и
детски градини, както и възможност младите хора да работят в
общинските фирми. Добавени
бяха още препоръки: увеличава-

не средствата за храна за хора с
психични проблеми в Защитените жилища, където дават 2, 50 лв.
за ден и е крайно недостатъчно,
както и да се назначат психолози
в училищата и лични асистенти за
нуждаещите се.
На срещата бяха поканени и
другите организации, които представляват хора с увреждания, но
не всички дойдоха, затова и не
успя да се реализира идеята в
този ден да се създаде местният
парламент. Но това ще се случи в
близко време. Всяка организация
или целева група на хора с определен тип увреждания ще излъчи
свои представители в парламента,

който ще заседава поне три пъти
в годината. Избрани от парламента представители ще участват и в
работата на Общинския съвет, когато се решават важни проблеми,
свързани с техните потребности.
„Сдружение„Закрила” е създало
своя мрежа от подкрепящи съвети, които взимат решения за хора
с интелектуални затруднения и те
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имат правни последствия – къде
да живеят и с кого, как да планират финансовите си средства и
т. н. За всяко човешко същество
е унизително други да решават
вместо него. Ние като родители
не искаме след нашата смърт някой друг да решава съдбата на децата ни”, припомни Мария Недялкова. Тя е първата, която преди
доста години поде инициативата
да се създадат условия в Ловеч,
за да могат младите хора с увреждания да учат, работят и живеят
самостоятелно. Благодарение на
нейната и на още родители настоятелност, съдействието на общината и нестопански организации
от европейски държави и България преди повече от 10-на години
бе създаден Дневния център в жк
„Здравец”. Там се предлагат много
услуги не само за младите хора,
но и те самите с уменията си са
в услуга на гражданите. (На тази
тема в сп. „Кураж” вече е писано).

А мечтите на младите хора са
простички. 22-годишният Борислав, който е със средно музикално образование, иска да си намери работа и да създаде семейство,
каквото е желанието и на 30-годишната Искра. Но тя мечтае да
посети други държави и да намери нови приятели. „Искам да
уча, но в града няма подходящо
училище за мен”, каза незрящата
Галя, която пее чудесно и участва
в различни празнични прояви в
града. Октай, който бе избран за
председател на срещата и също е
застъпник за правата на връстниците си, обобщи:
«Трябва още много да се работи
в образованието, за откриване на
работни места и достъпна среда,
за да имаме независим живот. Ние
трябва да живеем като равни и да
си помагаме – здравият да помага
на болния, а човекът с увреждане
да му отвръща със същото внимание.»

цяла седмица гости!
Основно млади ловчанлии бяха сред гостите, които посетиха трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище за деца и младежи с умствени увреждания в Седмицата на отворените врати. Идеята
на общината и работещите в новите за града социални услуги е техните
потребители да се срещат с граждани, съседи от квартала, други млади
хора, за да разширят контактите си и да се почувстват като у дома. Новите
социални услуги от резидентен тип бяха открити през 2013 г., а техните
обитатели идват от социални институции в различни населени места на
страната. В Ловеч те намериха своя дом и социални работници, които да
се грижат за тях и да създават атмосфера, близка до семейната среда.
В защитеното жилище „Св. Николай” на 10 декември м.г. цареше истинска еуфория, защото гостуваха ученици от Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги и доброволците към Регионалната
библиотека. И не само донесоха подаръци и украсиха елхата, а създадоха
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цяла седмица ...
неповторимо празнично настроение. Петимата обитатели за защитеното
жилище с възторг обясняваха, че са яли „най-вкусното пиле”, което приготвиха самите те с помощта на младите готвачи от гимназията. Изпекоха
и баница, а за правилното прилагане на технологията бдеше лично директорката Пепа Драганска.
„Това не беше обикновен учебен час, а просветление за всички, че и
„различните хора” могат да бъдат включени успешно в практични трудови дейности. Защото не е лесно да се намерят добри хора, които с търпение и любов да работят с нашите деца и младежи”, каза социалният
работник Галя Вълева, като благодари сърдечно за вниманието.
А сред младежи винаги е весело, особено около Коледната елха. Доброволците на библиотеката донесоха част от играчките, а други направиха заедно с младежите от защитеното жилище и елхата заблестя в
бляскавата си премяна.
Екатерина ХРИСТОВА

Родители на деца с увреждания
търсят подкрепа
Родители на деца с увреждания
в Търговище разпространиха отворено писмо, в което изказват
част от своите проблеми. В него
на първо място са отбелязани
трудностите, с които децата с увреждания се сблъскват в учебните заведения. Родителите сочат
като проблем липсата на специализиран транспорт, както и недостъпната архитектурна среда
във вътрешността на училищата,
до учебните и санитарните помещения. „Слуховете, че има вероятност Помощното училище в
Търговище да бъде закрито, също
ни притеснява изключително
много” – се чете в писмото.
И за друг проблем търсят подкрепа родителите. Става дума за

липсата на дневен център за деца
и младежи с увреждания. Това
прави голяма част от родителите
напълно зависими и денонощно
ангажирани с грижата за децата
си. След като всички други областни градове са намерили необходимия ресурс – и помещения, и финансиране на услугата,
ръководителите на Търговище
също трябва да проявят инициатива и да намерят решение за изграждането на дневни центрове
за почасова или целодневна грижа за децата в неравностойно положение, смятат адресантите на
писмото. Търси се решаване и на
проблема с недостига на лични и
социални асистенти.
В края на документа родители-
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те на деца с увреждания, заявяват,
че самите те поемат отговорността и ангажимента за отглеждането и възпитанието на децата си,
но по своему търсят съвременни
и работещи модели и практики,
чрез които да бъдат подпомагани
в нелеката задача да обгрижват
своите рожби пълноценно.
Отвореното писмо е подписано

от родителите, членове на родителската организация „Заедно за
децата на Търговище” и тези, участващи в дейностите по изпълнението на проект „Заедно можем
повече”. Писмото е адресирано до
народните представители от нашия регион, областната и общинската управа, институции, медии
и обществеността.

„Широко отворени очи”
Проект „Широко отворени очи”, насочен към безработни лица с увреден слух , стартира в Търговище. Основната цел на проекта, осъществяван от сдружение „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище”, е да
се повиши степента на общуване, чрез средствата на фотографията. А
специфичните му цели са повишаване знанията и уменията на участниците в проекта, чрез преминаване през редица обучения.
Участаниците в „Широко отворени очи” са 18, те ще преминат през
компютърни обучения и специализиран фотографски курс, ще се учат
да работят с приложни програми за обработка на снимките. Предвидено е и изработването на интернет страница по проекта, а на по-късен
етап 56 от най-добрите творби ще бъдат подредени във фотоизложба.
На финала ще се проведе и дискусия - кръгла маса по проблемите и социалното включване на хората със слухови проблеми.
„Идеята за този фотографско курс е на самата целева група - хората
с увреден слух, а ние само облякохме това тяхно желание в подходяща
форма и съдържание, за да бъде одобрено за финансиране”, каза директорът на сдружението „БЦБИ Търговище” Добрин Добрев.
Спецификата на това обучение предполага работа с жестови преводачи, редом с лекторите и екипа, както и закупуването на фотоапарати
за работа на вече сформираната група. Общата стойност на проекта
е малко над 12 000 евро, като той ще продължи до юни 2016 г. Освен
знания и умения в тези учебни часове, хората с увреден слух ще имат
възможност да преоткрият фотографията като поле за себеутвърждаване в съвременното ни общество. А чрез техните творби, които ще бъдат
изложени и след това дарени на институции и учреждения, целим те
да се покажат пред съгражданите си, което да стане предпоставка за
намаляване на предубедеността към тази уязвима група и да покаже,
че хората с увреден слух не са по-различни от нас - чуващите, заключи
Добрев.
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Шест на всеки сто ученици имат
специални образователни потребности
Деца със специални образователни потребности се обучават
интегрирано в училища и детски
градини. В учебната 2014/2015 г.
в Търговищка област има 469 ученици. Интересът към тази образователна форма не намалява през
годините, коментира Стефан Станчев - старши експерт по организация на средното образование в
Регионалния инспекторат по образованието /РИО/ в Търговище.
Общият брой на учениците в настоящата учебна година в Търговищка област е 11 868.
Учениците със специални образователни потребности са тези,
които срещат затруднения в обучението си - имат сензорни или
физически увреждания, страдат
от умствена изостаналост или
проблеми с общуването. При интегрираното обучение такива
ученици се учат в общообразователните училища, обясниха от
РИО. За тях се осигурява т.нар. ре-

сурсен учител.
Интегрираното обучение може
да бъде инициирано от учител,
като след преглед от медицинска
комисия на родителите се препоръчва формата. Те могат да откажат, а ако приемат – могат да
прекратят обучението по всяко
време, обясни Станчев.
По данни на Инспектората по
образование в двете специализирани училища в Търговище - Помощно училище-интернат “Д-р
Петър Берон” и СОУ за деца с увреден слух “Св. Иван Рилски” се обучават общо 154 ученици. От тях
84 са в помощното училище, а 73
са в училището за деца с увреден
слух. В областта има и ученици, за
които се прилага индивидуална
форма на обучение. В тези случаи
учител посещава детето вкъщи.
Ученици, които се обучават по
индивидуален учебен план, има в
Търговище, Попово, село Обител,
Омуртагско, допълни Станчев.

Сдружение сътвори чудеса
Иван ДИМИТРОВ
Монтанчани събраха 377 лева за спешното отделение на областната болница. Акцията бе организирана от гражданско
сдружение “Бъдеще за Северозападна България” в края на миналата година. “Средствата са от обикновени хора, които пускаха дребни левчета и стотинки в касичката на дядо Коледа и
точно заради това тази сума е толкова ценна”, каза един от
учредителите на сдружението Илонка Аврамова.
Парите бяха връчени на началника на спешното отделение
д-р Цачо Маринов от председателя на организацията д-р Иванка Делева. С тях ще бъде купен компютър, който е много необ-
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ходим. В момента цялата документация се води на ръка, което отнема повече време и понякога създава трудности, уточни
докторът. Д-р Цачо Маринов благодари за дарението и на сдружението, и на хората, решили да помогнат.
“Бъдеще за Северозападна България” беше създадено през април
2013 година. В него се включиха хора с различни политически
пристрастия, но обединени от една цел - да направят живота
на хората в региона по-добър. Активисти на организацията
раздадоха на самотно живеещи хора в Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм
1300 пакета с храни от
първа необходимост боб,
ориз, захар, брашно, олио
и кайма. Това стана в
дните около Рождество
Христово. Каретата на
дядо Коледа и Снежанка
пък обиколи цяла Монтана и добрият старец
зарадва всяко дете и
пенсионер, които срещна
по пътя си.“За първи път правим подобно нещо. Хората бяха
доволни, ние също. Важното е, че зарадвахме доста възрастни
хора и деца”, подчерта Илонка Аврамова.

Осигурен е обяд на бедните
Докрая на април 54 социално слаби монтанчани ще имат
топъл обяд. Храната е за 54 мъже и жени, които живеят в крайна бедност или са със здравословни проблеми. Социалната трапезария започна работа през октомври, а в края на декември
кметът Златко Живков и изпълнителният директор на фонд
“Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика Марина Сарадинова подписаха договора за финансирането й и през първите четири месеца на 2015 година.
Хората с ниски или без месечни доходи ще получават всеки
работен ден от седмицата супа, основно ястие и половин хляб.
Общата стойност на проекта е 10 184 лева. С 8 856 лв. от тях
ще се покрият разходите за хранителни продукти, а с останалите ще се плащат режийните за електроенергия, вода, хигиенни консумативи и други. Ястията ще се приготвят в кухнята
на Социалния патронаж. На трудноподвижните ще им бъдат
доставяни намясто по домовете им.
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С П Р А В О Ч Н И К

Пею ПЕЕВ

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ

Със Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО) за 2015 г. се потвърждават условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл. 68
ал. 1 и ал. 2 от КСО, както следва: жени – при навършени 60 г.
и 8 м. и осигурителен стаж 35 г. за ІІІ категория труд; мъже – 63
г. и 8 м. възраст и 38 г. осигурителен стаж за ІІІ категория труд.
Лицата, които нямат необходимия осигурителен стаж за пенсия, съгласно чл. 68 ал.3 от КСО, могат да се пенсионират при
навършени 65 години възраст и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. “Действителен осигурителен стаж” е
действително изслуженото време по трудово, служебно или
друго правоотношение, през което лицето задължително е
било осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни
вноски. Условията за ранно пенсиониране на работещите
кандидати от І и ІІ категория труд се запазват до края на 2015
г., а военни, полицаи и магистрати ще продължат да излизат в
пенсия с единственото изискване за 27 години осигурителен
стаж, две трети от които – действителен.
Отменя се получаването на социална пенсия за инвалидност ( 25 % от нея) едновременно с друг вид пенсия (чл. 101
ал.1 т.4а на КСО), но влиза в сила разпоредбата на § 22с: “Отпуснатите с начална дата до 31.12.2014 г пенсии по чл. 82, ал. 1
на лица, които са се инвалидизирали до 18 -, съответно 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените
им срокове” и § 22т: “Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани
на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а,
продължават да получават в определения им към тази дата
размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.”
(б.р.). Ръководствата на СИБ и на НСХУБ предложиха
и настояват пред компетентните органи хората с увреждания, останали извън разпоредбите за изключения на
§22с и §22т, както и лицата, които ще се инвалидизират
след 01.01.2015 г., да бъдат компенсирани за намаляване
на доходите им чрез промени в Закона за интеграция на
хората с увреждания, Правилника за неговото прилагане,
или по друг законосъобразен начин, с отчитане тежестта
на уврежданията.
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Определят се минималните
месечни размери на осигурителния доход за 2015 г. по основни икономически дейности
и квалификационни групи професии, съгласно приложение №
1 към Закона, а за самоосигуряващите се лица, както следва:
до 5400 лв. годишен доход през
2013 г. – 420 лв. минимален осигурителен доход; от 5400.01 до
6500 лв. – 450 лв. осиг. доход; от
6500.01 до 7500 лв. – 500 лв.; над
7500 лв. – 550 лв.
Максималният месечен размер на осигурителният доход
става 2600 лв., а максималният
месечен размер за самоосигуряващите се лица, започнали
работа през 2014 г. и 2015 г.,
както и за лицата неупражнявали дейност през 2013, г. остава
420 лв.
(Виж. Чл.8 на Закона за бюджета на ДОО).
Определя се минимален размер на на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.
68, ал. 1 за периода 01.01.2015
г. - 30.06.2015 г. – 154.50 лв. и
от 01.07. 2015 г. – 31.12.3015 г.
–157.44 лв. Определя се дневен
минимален размер на обезщетението за безработица за 2015
г. – 7.20 лв.
Паричното обезщетение за
отглеждане на малко дете по чл.
53 ал.1 и ал.2 от КСО за 2015 г. –
340 лв. Еднократната помощ по
чл. 13г от КСО при смърт на осигурено лице за 2015 г. – 540 лв.
(Виж. чл. 9 – чл. 12 на Закона за
бюджета на ДОО).

НАКРАТКО
На 13.12. т.г. зам.-председателят на МС и министър на
труда и социалната политика Ивайло Калфин връчи на
кметовете на 32 общини ключове
от автобуси на стойност 2.1 млн.
лв., специално пригодени за хора с
увреждания, като докрая на годината още 10 общини-бенефициенти по Проект за социално включване ще получат новата придобивка.
Проектът се реализира със заем от
62 млн. лв., отпуснат на МТСП от
Световната банка.
Подписан е м е м о ран дум за разбирателство между
Правителството и национално
представените синдикати, с който се уточнява срокът за трайно
уреждане въпросът с възрастта за
пенсиониране до 31.03.2014 г. До
края на 2015 г. възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж
и възраст няма да се повишава и
остава в рамките на действащите
условия, залегнали в КСО.
На 09.01.2015 г. в мтсп министър Калфин се срещна с
представители на Националния съвет за интеграция на
хора с увреждания. «Екипът на
МТСП пое ангажимент за отворен
диалог и конструктивен дебат
относно актуалните проблеми
на хората с увреждания.» С тези
думи министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин,
заедно със заместник-министър
Лазар Лазаров, посрещна в МТСП
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НАКРАТКО
представители на Националния
съвет за интеграция на хора с
увреждания. Те обсъдиха преустановеното от началото на
годината отпускане на социална пенсия за инвалидност като
втора пенсия в размер на 25 на
сто от социалната пенсия за инвалидност.
„Близо 450 000 лица получават
такава добавка“, каза министър
Калфин.Заместник-министър Лазаров уточни, че „не е преустановено отпускането на социалната
пенсия в случаите, когато тя е
единствената пенсия за човека“.
Членовете на Съвета, сред които
и председателят на СИБ г-н Красимир Коцев, поставиха исканията

за прецизиране на критериите за
национална представителност на
организациите за хората с увреждания, като се има предвид, че в
България са регистрирани над 30
000 неправителствени организации, декларирали в устава си
защита на правата и интересите
на хората с увреждания. Според
изследване на Евростат, хората с
увреждания в ЕС са 15,6%, докато
в България те са 7,2%“.
В дискусията за разширяване
обхвата на услугите за възрастни
хора и подпомагането на родителите да отглеждат децата с увреждания в семейна среда, се включиха Веска Събева, председател
на Асоциацията на родители на
деца с епилепсия и Диана Инджова, председател на Центъра за
психологически изследвания.

Otto Bock HealthCare – Germany
дари инвалидни колички за нуждите
на 33 болници в страната

73 инвалидни колички дари немската фирма за помощни средства,
протези и ортези Otto Bock HealthCare – Germany. Количките се предоставят на 28-те областни болници в страната и на 5 университетски клиники - София, Пловдив, Ст.Загора, Варна и Плевен.
Дарението е на обща стойност 44 000 лв. и е резултат от дарителска
кампания, инициирана от българския клон на компанията.
Инвалидните колички са неотменна необходимост във всекидневния
живот на болничните отделения. Необходими са както за улеснение на
болните, които често не са в състояние да се придвижват сами в условията на болнично лечение, така и в помощ на екипите, които се грижат
за тези пациенти.
Идеята на екипа ни беше да подобри качеството на грижите за пациентите в най-тежките болнични отделения в България от една страна
и да облекчи труда на медиците, работещи в тези звена, от друга. Дарителската кампания започната през втората половина на 2014 г. е в
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крайния етап на изпълнението си. Последните инвалидни колички бяха
разпределени до края на месец Януари 2015 г.
За Otto Bock HealthCare
В продължение на повече от девет десетилетия, нашата мисия е да
възстановим и подобрим независимостта на хората със затруднена
подвижност. Повечето хора ни познават като компания, която произвежда продукти като протези, ортези и инвалидни колички. Ние се
гордеем с качеството и напредналите технологии, които са отразени в
нашите продуктови линии.
Но има още. Хората, които работят за нас, вярват в мисията ни и я
приемат като личен ангажимент. А тя е да помогнем на хората, зависими от нашите медицински продукти, да бъдат по-активни.
За допълнителна информация и контакти:
Ото Бок България се намира на адрес:
гр. София 1612, бул. Цар Борис III 41, бл. 1
Можете да отправите запитване ни потърсите на следните телефони:
тел.: 02/ 8057 980
факс: 02/ 8057 982
мобилни: 0879 169 828 и 0882 399 303

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Физикална
и рехабилитационна медицина” по данни на Министерство
на здравеопазването към 30.11.2014 г., за които дирекции
„Социално подпомагане” ще изплащат добавката за извършено
балнеолечение или рехабилитационни услуги
В ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г. е публикувано ПМС № 169/27.06.2014
г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания. Промяната се състои
в това, че добавката за балнеолечение и рехабилитационни услуги
се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни
услуги в обекти, отговарящи на
стандартите по Наредба № 30 от

2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт «Физикална
и рехабилитационна медицина»
(обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67
и 92 от 2010 г.). Припомняме, че
добавката за балнеолечение или
рехабилитационни услуги се отпуска веднъж годишно на лица
с трайни увреждания с над 90 на
сто намалена работоспособност,
децата с определени вид и степен
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1 Белослав ЕООД; ДКЦ 1 Света
БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ... МЦ
Клементина - Варна ЕООД; ДКЦ 4;
на увреждане и военноинвалидите при извършено балнеолечение
или рехабилитационни услуги при
наличие на медицинско предписание от лекар специалист. Лицата с
трайни увреждания с определена
чужда помощ получават двойния
размер на добавката за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв. Тя е в
размер до трикратния размер на
гарантирания минимален доход
т.е. 3 х 65=195 лв, но не повече от
действително направения разход,
съгласно представените документи. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги
се представя в едномесечен срок
от крайната дата на ползването им
в дирекция «Социално подпомагане» по постоянен адрес. Добавката
се ползва, когато не се получава на
друго правно основание.
област Благоевград
СБР-НК гр. Сандански; СБР гр.
Петрич; СБР с. Марикостиново;
«МЦ Интерхотел Сандански» ЕООД
- Сандански
област Варна
Лечебни заведения за болнична
помощ - МБАЛ «Св. Марина» ЕАД
- Варна; МБАЛ «СВ. Анна» АД- Варна; МБАЛ Варна към ВМА -Варна; МБАЛ «Девня» ЕООД - Девня;
МБАЛ «Царица Йоанна» ЕООД Провадия; СБР - Варна; МИ на МВР
- филиал Варна
Лечебни заведения за извънболнична помощ - МЦ Младост
- Варна; МЦ Клиника Нова ЕООД;

ДКЦ 5; ДКЦ Св. Иван Рилски; ДКЦ
Младост М
област Велико Търново
СБРФРМ „Димина” ООД, с . Вонеща вода; Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД гр. София, филиал с. Овча могила, община Свищов
област Ловеч - Почивна станция
„Релакс” с. Шипково, община Троян; Хотелски комплекс „Здравец”
– Тетевен
област Пазарджик
Лечебни
заведения
за
извънболнична помощ - АСМП – ИП
Пазарджик; - ДКЦ 1 Пазарджик; МЦ
Вива Пазарджик; МЦ Св. Екатерина
Пазарджик; ДКЦ Хигия Пазарджик;
Панагюрище- ДКЦ 1 Панагюрище;
МЗ
Панагюрище;
Велинград
– МЦ склерий Велинград; МЦ
Сирона – ул. „Н. Хрелков” 9 и ул.
„Н. Вапцаров”; МЦ гранд хотел
Велинград; Септември - МЦ
Септември; Стрелча - АСМП-ИП
Стрелча; № 47 Балнеохотел „Роза”;
МЦ ЕЛСЕМ Стрелча; Пещера - ДКЦ
Хипократ Пещера; хотел «Витоша»
- гр. Велинград
Лечебни заведения за болнична
помощ - МБАЛ „Пазарджик” АД;
МБАЛ „Събо Николов” ЕООДПанагюрище;
„СБР-НК”
ЕАД
Велинград; МБДПЛР „Вита” ЕООД
Велинград; СБДПЛРПФЗ „Света
Петка Българска” ЕООД Велинград;
МБАЛ „проф. Д. Ранев” ООД - Пещера
Специализирани болници за
рехабилитация - национален комплекс „СБР-НК” ЕАД - 13 филиали
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на „СБР-НК” ЕАД в Сандански, Наречен, Велинград, Хисар, Кюстендил, Павел баня, Поморие, БанитеСмолянско, Момин проход, БаняКарловско, Овча могила, Вършец и
Банкя.
Профилактика, рехабилитация
и отдих – ЕАД - хотел „Дружба”,
БХ „Дружба 2”, хотел „Калина”, БХ
„Констанция”, БХ „Велинград”, БХ
„Стряма”, БХ „Гергана”, БХ „Роза”,
хотел „Диана”, БХ „Свети Мина”, ПС
„Свети Мина – 2”, ПС „Жива вода”,
БХ „Тинтява”, Вила „Тинтява 2”, хотел „Здравец”, хотел „Люляци”,
КБЛХ „Павел баня”, БХ „Загоре”
област Кюстендил
Специализирана болница за рехабилитация „Сапарева баня” АД
гр Сапарева баня; Специализирана
болница зарехабилитация - Национален комплекс» ЕАД филиал гр.
Кюстендил.
област Хасково
СБДПЛР «Любимец ЕООД; МБАЛ
«Хасково» АД; МБАЛ «Свиленград» ЕООД
Болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация към Министерство на
отбраната в гр. Банкя, Поморие и
Хисар
област Стара Загора
Специализирани болница за рехабилитация - Национален комплекс» ЕАД филиал Павел Баня;
«МЦ Павел Баня» ЕООД - гр. Павел
баня; с. Старозагорски минерални бани - СПА хотел «Калиста»,
Рехабилитационен център - хотел
«Латинка» и хотелски комплекс
«Армира»; МЦ Авицена-МаркониМДС ЕООД - Павел баня; индиви-

дуални практики за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина,
регистрирани на «ПРО» ЕАД клон
Павел баня; ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина
регистрирана на КК «Милениум»
Павел баня; ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина
регистрирани на Балнеохотел «Севтополис» Павел баня; ИПСМП по
физикална и рехабилитационна
медицина регистрирана на почивна станция «Мини Марица Изток»
с. Старозагорски минерални бани;
ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина регистрирани
на «ПРО» ЕАД БХ «Загоре», с . Старозагорски минерални бани.
област Бургас
ИПСМП по физиотерапия д-р Георги Ангелов - Поморие;
ИПСМП по физиотерапия и рехабилитация д-р Дора Ангелова
- Иванова «ВИТА» ЕООД - Бургас;
ИПСМПФ - д-р Таня Шишитева - Бургас, балнеохотел «Свети
Мина»; ИПСМПФ - д-р Спирова
ЕООД Бургас, ИПСМПФТР - д-р Галина Иванова - Атанасова» ЕООД
Айтос; ИПСМПФТР - д-р Драгиева»
Несебър; ИПСМПФ - д-р Антоанета
Гроздева Поморие; ИПСМПФРМ
- -д-р Стефан Шишков Поморие;
ИПСМПФРМ д-р Галина Кърчева
Поморие;
Лечебни заведения за болнична помощ - «Специализирана
болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани» ЕАД Бургас;
Специализирана болница за рехабилитация - Стайков и фамилия»
ЕООД к.к. Слънчев бряг Несебър;
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- филиали в БанБАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ... икя,рехабилитация
Варна и Хисаря.

Специализирана болница за рехабилитация «Мари» ЕООД Несебър;
«Специализирана болница за рехабилитация - Несебър» АД Несебър; «Специализирана болница за
рехабилитация НК» ЕАД - филиал
Поморие; «Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация» - Поморие.
област София град
СБР «Национален комплекс - филиал Банкя» ЕАД; СБР «Здраве» АД
Банкя; СБР «Банкя» ЕАД - Банкя;
ВМА-БДПЛР - Банкя; МИ на МВР
- «БДПЛР - филиал Банкя» - Банкя; Хотел «Дружба» Банкя; хотел
«Дружба 2» - Банкя.
област Пловдив
«СБР-НК» ЕАД филиал с. Нареченски бани; «СБР-НК» ЕАД филиал Баня; «СБР-НК» ЕАД филиал
Хисар; ВМА-БДПЛР «Калероя» Хисар; МБДПЛР «Света Богородица»
ЕООД с. Нареченски бани; БДПЛР Медицински университет на МВР,
филиал Хисар; СБДПЛ «Стамболийски» ЕООД; СБДПЛ «Иван РаевСопот» ЕООД Сопот. Медицински
институт на МВР - болници за долекуване, продължително лечение

София област - «СБР-НК» ЕАД
филиал Момин проход; Амбулатория за индивидуална практика
за специализирана медицинска
помощ по физикална и рехабилитационна медицина - балнеохотел
«Констанция» Вили Костенец с.
Костенец; Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина
-хотел «Калина» КК Боровец община Самоков;
област Смолян
Амбулатория за специализирана
медицинска помощ по физикална
и рехабилитационна медицина за индивидуална практика - д-р
Румяна Ангелова хотел Родопи с.
Баните; «СБР - НК» ЕАД - филиал с.
Баните; СБР «Родопи» ЕООД Рудозем; МБАЛ «Д-р Бр. Шукеров» АДотделение по физикална и рехабилитационна медицина Смолян.
област Монтана
«СБР - НК» ЕАД клон Вършец
Вила «Тинтява» Вършец; «СБР-НК»
ЕАД филиал «Свети Мина» Вършец.

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на МТСП за 2015
г., за финансирането на социалната услуга „Личен асистент”
до стартирането на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те ще бъдат
предоставени на общините чрез Агенцията за социално подпомагане на потребителите, за които е извършена социална
оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този начин ще се
осигури непрекъсваемост на финансирането до отпускането
на средствата по новата оперативна програма.
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За хората със силен дух
Представяме ви младият художник Радослав Генев от
Самоков. Той е с увреждане на слуха, инвалидизиран, но
изключително трудолюбив, амбциозен и таланталив.
Поводът за неговото гостуване
в сп. „Кураж” е последната му изложба
в софийската галерия „Финес” от 17 декември 2014 г.
докрая на януари 2015 г.
Предлагаме ви откъси от публикации за него.

АРТ-СЕДЯНКА

МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ

Радослав Генов Генев е от Самоков, но е роден в София. На 3-годишна възраст при операция на третата сливица му засягат ушния нерв и в резултат настъпва загуба на слуха, която Ради днес
компенсира с два слухови апарата. Посещавал е Центъра за рехабилитация на слуха и говора в Павлово, а след това продължава образоването си в масово училище в Самоков, в паралелка с
интензивно изучаване на изобразително изкуство. Младият творец винаги е обичал да рисува, следвайки призванието си отвъд
сянката на знаменития си дядо. Може би на малцина е известно,
че е внук на големия български художник Слави Генев. Безценна
за него е и помощта и на баща му, работил в Графичната база в
Самоков. Ради завършва Профилирана гимназия по туризъм в
града на големите чукове (самокови), и се хабилитира с магистърска степен в НХА по специалността Графика при доц. Димо Колибаров. Първата му самостоятелна изложба е в Сандански през
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МЕЧТИТЕ ...
2009 г. а 2011-та е особено плодоносна
за него откъм участия в експозиции:
втора самостоятелна изложба в Самоков , международна графика „Corpo Ex/
Posto” във Венеция, Италия, 16-то Международно биенале на графиката във
Варна, изложба с графични творби на
магистри и бакалаври от катедра Графика в Художествена галерия „Руси Карабиберов” в Нова Загора).
Даровитият художник е носител на
втора награда „Пабло Пикасо в България” – малки графични форми (2009)
и наградата на културен център „Сите
дез’ар Париж” (2013). Сосиете Женерал Експресбанк официално открива в галерия „Академия” изложбата на дипломираните магистри от Факултета по изящни изкуства и приложни изкуства на НХА. На събитието
са били обявени и стипендиантите за 2013 г. по съвместната програма
на НХА и Експресбанк за творчески престой в центъра Сите дез’ар в
Париж.
Димитрина Божилова
Познавам Радослав Генев от дете. Често идваше с майка си
в павилиона за вестници. Не съм и
подозирала какъв заряд се е криел у
него. И сега, когато на 13 март посетих в София третата му самостоятелна изложба, останах много приятно
изненадана от всичките негови картини. Те бяха изложени в трите зали
на галерия „Финес” на ул. „Христо Белчев” 17 – в самото сърце на столицата.
Още с влизането творбите – графики, пастелна живопис, маслени
бои – ме грабнаха с цветовото си
излъчване. Спирах се пред всяка, а те все повече ме удивляваха
с майсторското полагане на цветовете и тегленето на линиите.
Общо 51 платна – пейзажи от Италия, Холандия, както и от Самоков.
Радослав явно е наследил таланта от
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дядо си ... „Рисувам от 4-годишен – и графики, и живопис, но повече се
отдавам на работата с пастел. Първата си изложба направих по покана
на кмета на гр. Сандански през 2009 г. През 2011 г. наредих втората си
изложба в Самоков. През октомври бях в Италия. Спечелих втора награда „Пикасо в България” за малки графични форми, връчиха ми я в
Испанското посолство.”

Ради е в Париж от 1 юли 2013 г., след като печели конкурс на
френска банка и Художествената академия в София.
Там открива „ самостоятелната си
изложба в галерия „Екол Интернационал де Арт”. Това ще бъде първата му
подобна изява в чужбина и след това
четвърта самостоятелна в България. За
първото си представяне във френската столица той е подготвил 60 картини
– живопис, пастел и рисунки, сътворени по време на двумесечната му
специализация в този уникален град.

Париж – градът на художниците

ЕДНА МОЯ МЕЧТА СЕ СБЪДНА. Как?
Радослав Генев
В конкурса за „Сите Интернатионал дез Арт” участвах
с моите работи по графика за магистърска степен. Пейзажи от Самоков – пет цветни литографии. Голямата изненада бе, когато моите колеги от Академията ми съобщиха, че съм класиран на първо място от моята специалност.
Париж вече не беше само мечта, а
реалност...
На 1 юли 2013 г. кацнахме с колегата на летище „Шарл дьо Гол”
и от там с автобуса до Ситето.
Сградата е наблизо до „Нотр дам
дьо Пари”. Един международен
център за изкуства с 300 ателиета за художници, музиканти, балетисти, писатели. С всички удобства за творческа работа. Така
нормалните държави се грижат за образованието и културата.
Първите две седмици беше лудо ходене пеша из големите музеи. Гледах да не изпусна нещо важно, но разбрах, че и десет години да съм там, все ще има да гледам нови неща…
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МЕЧТИТЕ ...
Направих си програма
за
по-систематични
обиколки, за да мога да
рисувам из града.
Александър Бонев
От там са темите
в над 50-те платна
на последнта му изложба през декември
2014-януари 2015 г.
Пред събралите се многобройни почитатели на изкуството от столицата, Самоков и други места проф. Николай Майсторов изтъкна, че живописта на Ради е много
искрена и го представя като модерен художник, който действа, провокира, създава емоции. „Преди всичко той е поет, с тънка чувствителност към цвета. Палитрата му е избистрена, сдържана, аристократична”,
допълни проф. Майсторов.
Галеристката Мариела Табакова пък подчерта, че това е втора изложба на Радослав във
„Финес”. „За една година той е
направил невероятен скок в
изкуството. Надявам се следващата година да направим
нова изложба с негови творби”, заключи г-жа Табакова.
Почитателите
на
изкуството разгледаха с интерес платната, разположени в общо четири зали на галерията. Самите творби са подготвени през миналото лято, по
време на двумесечната специализация на Радослав в Париж, финансирана от Националната художествена академия и Френска банка.
Авторът е използвал различни техники – сухи пастели, маслени бои,
акрилни бои, цветна литография, цветни маркери.
„Ради е усвоил изключително разнообразни техники, наследил е от
дядо си както тематичните предпочитания, така и невероятната чувствителност към детайла и контура във всяка рисунка. Вие трябва да се
гордеете и да подкрепяте тази творческа фамилия, тъй като вече три
поколения съхраняват и развиват духа на Самоковската художествена
школа”, заяви проф. Майсторов.
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СЛЕПИЯТ ПРИКЛЮЧЕНЕЦ
Наричат го „слепият
приключенец“. Защото,
когато ослепял,
англичанинът Майлс
открил себе си.
Може би мнозина от вас, уважаеми читатели, са гледали предаването Панорама
от 23 януари по БНТ и интервюто на
Бойко Василев с невероятния Майлс...
За онези, които са го пропуснали,
препечатваме материала.
Майлс Хилтън-Барбър:„Ослепях
на 21. До 50 мислех, че не мога да
бъда щастлив. Преобърна живота
ми моят брат Джефри, който също
е напълно сляп. И двамата имаме
генетично наследствено очно заболяване. Джефри живее в Дърбан, Южна Африка. Сам построи
опипом десетметрова яхта в задния си двор и реши да плава до Австралия, абсолютно сам, абсолютно сляп, с говорещи навигационни
уреди. Казваха му: „Джефри, ти не
просто си слепец, ти си глупав слепец“. Но брат ми стигна Австралия
за 53 дни, оцеля в буря. Тогава и аз
осъзнах, че вече не трябва да играя
жертвата. Не можем да контролираме външните обстоятелства, но
себе си можем! Това бе моят отговор. И така, петдесетгодишен, аз
станах „слепият приключенец“ по
примера на лудия си сляп брат.“
И после Майлс прекосява пустини, качва върхове, участва в ралита, гмурка се в океана, бяга в маратони, опитва да стигне Южния

полюс и дори управлява самолет.
С ко-пилот прелита от Лондон до
Сидни – 21 000 км, 21 страни, половината свят...
„След като очите ми не стават,
ще използвам ушите. Направих говорно устройство за летателните
уреди и когато летя, просто натискам бутони – за ъгъла на наклона,
въздушната и наземната скорост.
Така че, мили българи от бизнеса,
ако искате да растете, не мислете
за глупостите от миналото. Искате
ли да увеличите пазарния си дял с
50%? Ами измислете как, по дяволите, да го направите! Последното
нещо, за което мисля, е слепотата
ми. Започвам с мечтата – и после
мисля как да я осъществя.“
Съжалявате ли, че не достигнахте Южния полюс?
Майлс Хилтън-Барбър: Исках да
бъда първият сляп човек на найвисоката точка на света – Еверест
и на дъното на света – Южния по-

З
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СЛЕПИЯТ ...
люс. От Еверест ме върнаха, защото имах височинен проблем, но
качих Килиманджаро. Там реших
да покоря Южния полюс. И ето, пътувахме по-бързо от другите частни експедиции. Имахме страшни
моменти. Но се справяхме. След 37
дни обаче пръстите ми измръзнаха. Бях ужасно разочарован. Само
че провалът е временно състояние. Победителите никога не се отказват, а отказващите се никога не
побеждават. Накрая ще съжалявам
само за това, което не съм опитал
въобще. Да, провалът е част от живота. Но няма напразно преживяване; всяко едно обогатява живота. Затова, спрете да чакате да се
променят обстоятелствата! Разширете границите на живота си сами!
Но все пак имате ли граници?
Ние имаме ли граници?
Майлс Хилтън-Барбър: На визитката ми пише: “Съществуват
само границите, които си поставяме сами”. Да, имаме граници, но
понякога те са глупави. Трябва да
опитаме, за да видим дали можем.
Преди няколко месеца пробягах
един чудесен маратон сред лозята
на Бордо във Франция и завърших
66-ти. Не спечелих, но събрах много пари за деца, които са родени
слепи в развиващия се свят. Ето,
това си струва.
Вие говорите на българите,
които водят в проучванията за
песимизъм. Можете ли да мотивирате песимисти?
Майлс Хилтън-Барбър: Песимистът е Пепеляшка с амнезия.

Човек, който не знае кой е. Щастието е резултат от постижения, не от
бездействие. На всички песимисти
в България ще кажа да опитат нещо
ново, за което винаги са мечтали.
Животът е това, което направиш от
него. Удивително: аз съм по-щастлив, по-удовлетворен и по-успешен сега, като слепец, отколкото,
когато виждах. Живея в абсолютна
тъмнина. Сигурен съм, че Вие сте
красив като Брад Пит, ама не мога
да Ви видя. Но моето днешно щастие извира от това, което става в
сърцето и съзнанието ми.
Значи Вашата болест Ви е направила изключителен. Трябва
ли да благодарим на проблемите си?
Майлс Хилтън-Барбър: Бях на
единадесетдневен ултрамаратон
през Китай до пустинята Гоби. Като
стигнахме Тибет, на 4200 метра
надморска височина, един много известен германски бегач ме
потупа и каза: „Слепи човече, за
някои кризата е краят на качествения живот. За други е началото.
За теб кризата е била начало!“. В
Англия смятат, че инвалидността
понижава качеството на живота.
Но на визитката си имам снимка
от дъното на Червено море: един
приятел, парализиран от гърдите
надолу – а аз го бутам в инвалидната му количка по дъното на морето, като намирам пътя с бастуна
си. Двама души с очевидни недъзи
– един парализиран и един сляп
като прилеп. Но си прекарват добре. Един индиец плачел, че няма
обувки, докато не срещнал друг,
който няма крака. И вие, чудесни
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българи, сте благословени. Седите
и ме гледате, значи сте имали пари
за телевизор. Имате чисти дрехи в
гардероба, храна в чинията, може
би дори малко пари в банката. Ама
Вие сте по-богати от повечето хора
на света! Щастието е да благодарим за това, което имаме, а не да
се оплакваме за това, което нямаме. Моят живот започна на 50, когато ослепях. Сега съм на 66 и все
още се чудя какъв да стана, като порасна… Единственото специално
нещо в мен е, че съм обикновен.
Питайте жена ми. Тя ще Ви каже:
“В Майлс няма нищо специално”.
Нали знаете? Зад всеки успешен
мъж стои една изненадана жена.
Можете ли да почувствате
болката на другите?
Майлс Хилтън-Барбър: Да, до
голяма степен. Повечето от това,
което влиза в главата, идва чрез
очите. А аз слушам сърцето. То говори от Вашата уста.
Какво научихте за живота и
болката?
Майлс Хилтън-Барбър: Че имаме само един живот. Изкарвам си
хляба като корпоративен лектор и
съм говорил на над 900 фирмени
събития в 72 страни; сега съм тук
във вашата прекрасна България.
80% от шефовете, които срещам,
не са щастливи. Те са стресирани,
преработват се, балансът между
личния живот и работата им е тотално объркан. Ядат и пият много,
не спортуват достатъчно. Питам
ги: „Какво правите?“. „Майлс, искам да съм успешен“. „Защо тогава
пилееш живота си заради неща,
които не те правят щастлив? Кол-

ко глупаво!” Върни баланса; личния си живот върни. Махни стреса,
мини на диета, спортувай! Знаете
ли, израснах в Зимбабве, тогава
се наричаше Родезия. Там държах
ръцете на няколко умиращи, включително близки приятели. Никой
от тях не каза „Майлс, ще ми се да
живея още, за да стана най-богатият човек в гробището! Или – ще ми
се да имах Айпад преди да умра“.
Говореха само за разбитите връзки, обърканите отношения с деца
и родители. Миналата година,
при голяма минна авария, намериха бележка в джоба на загинал
миньор: „Сине, прости ми“. Мили
българи, не чакайте смъртния
одър, за да осъзнаете, че животът
е за хората. За отношенията с тях. И
още, животът не се мери с броя на
вдишванията, а с миговете, които
спират дъха ни. Затова вдигнете се
и останете без дъх!
Б.Р. Зрителската ракция е невероятна! Кураж неведнъж е
публикувал материали за хора
със силен дух, успели да сбъднат мечтите си, независимо
от своето увреждане. Затова,
ако нашето списание можеше
да попадне в ръцете на повече
хора, щеше да има подобни възхищения... Ненапразно ви агитираме, уважаеми председатели на организации и дружества,
да абонирате повече хора за Кураж! Направете го, защото, когато обществото познава силния
дух на хората с увреждания, се
променя и неговото отношение
спрямо тях!

38
áðîé 2
февруари 2015

ЕПИГРАМИ
Няма ги вече юнаците...
Кой ще развява байряците?
Политик
Главата му нова идея роди –
страната очакват я нови беди.
Това човече нискочело
едва ли книга е прочело,
но иска все да е начело.
Баница с късмети
На мен се падна тоз късмет –
да ровя в кофите за смет.
България е дойна крава,
но тя на всекиго не дава.

Георги ГЕОРГИЕВ
В живота аз от нищо не се плаша,
има ли пред мене пълна чаша.
Аз имам приятел – лиричен поет,
на който издател е кошът за смет.
На крак о, парии презрени,
в чужбина тежка за „зелени”!
Право стреля и улучи –
мъж богат с глава на...куче.
Да беше мор, да беше чума,
а то – една клеветна дума.
Отиде жена му в гората.
Оттам му донесе рогата.
Към П.Р.Славейков
Стани от гроба и виж Гергана –
как се продава за два гологана.

Той е здрав и силен –
става за разсилен.
Стана тя каквато стана –
ще трябва пак
да хващаме Балкана.
Какъв изтънчен, фин естет
е бабаягиният зет!

Жената – ангел
Лицето чаровно,
Сърцето – отровно.
Пловдив

Сатирични строфи
Предупреждение
Не проявиш ли в живота воля,
ще опъваш каиша на свойта неволя.

Ангел НИКОЛОВ

Няма спасение
Ахилесовата му пета
беше неговата мила жена.

Вятърът на промяната
В този управленски театър
остана да плащаме само данък „вятър”.

Съвременна
На високия клон
се издига и галфон.

Съвет
Ако много мълчиш,
живота си ще подредиш.
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КРЪГОСЛОВИЦА

Съставил: Иван МАНЧЕВ

От клетките е чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Наш националреволюционер, председател на
революционен комитет
в Шумен (ок.1850 -1876).
2. Секретар на революционен комитет в Ловеч,
доверено лице на В. Левски (1848-1901). 3. Голяма
и стръмна скала. 4. Наш
исторически град, опожарен от турците през
Априлското
въстание
1876 г. 5. Участник в четата на Хаджи Димитър и Ст.
Караджа (ок.1848-1876).
6. Наш окръжен град, известен с много паметниците музеи, свързани с
Руско-турската освободителна война. 7. Подвижен въоръжен отряд от
няколко души за охрана на опрделен район. 8. Ловец на диви животни
заради кожата им. 9. Тропическо дърво с вечно зелени листа. 10. Тайна
условна дума. 11. Български учен и обществен деец, при сключването
на Парижкия мирен договор през 1856 г. развива в Париж активна публицистична дейност в полза на освобождаването на българския народ /1792-1865/. 12. Хладно оръжие, подобно на двуостър нож. 13. Пазител, бранител. 14. Платнена или кожена торба, пригодена за носене
на гръб. 15. Флота, плавателните съдове на една държава. 16. Движение
на лицето в съответствие на изживяваните чувства и настроения. 17.
Вид псевдоним, който представлява име на съществуващо лице.

Искате ли да получавате сп. КУРАЖ?
Можете да се абонирате във всеки пощенски клон
в страната. Каталожен номер 1410.
Цена за един месец - 0,50 лв. , за три месеца - 1,50 лв.
Ще имате полезна информация и интересно четиво.

Иконите на България

НА 19 февруари 1873 г.
АПОСТОЛА УВИСНА НА БЕСИЛОТО

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш?
...
Христо Ботев

ВАЖНИ ДАТИ ПРЕЗ МАРТ

•17. - 85 г. от рождението на Христо Михов Христов (Черемухин) (1930 – 2003), български писател
– хуморист и сатирик.
•22. - 105 г. от рождението на Любомир Андрейчин (1910 – 1975), професор, български езиковед и
публицист; сценарист;
•25. - 125 г. от рождението на Чудомир – Димитър
Христов Чорбаджийски (1890 – 1967), български
писател, хуморист и художник;
•31. - 130 г. от рождението на Жул Паскин (1885 –
1930), френски художник от български произход.

