иде есен, златна
и благодатна...
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Заключителна конференция по проект
„Защитена заетост
-опит, иновации и възможности»
на Агенция за хората с увреждания
Анета ДИЛОВСКА
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2007-2013.
Основната му цел бе обмен на
опит в сферата на заетостта за хората с увреждания, в частност на
защитената заетост и създаване
на възможности за разработване
на иновативни политики и инструменти в тази посока. Партньор по
проекта бе ГД «Труд и социална
икономика» - регион Галиция, Испания.
Конференцията се проведе на
27 юли 2015 г. в хотел „Хилтън“,
София и бе открита от г-н Минчо
Коралски – Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания.
Приветствия поднесоха г-н
Лазар Лазаров – Заместник министър на труда и социалната
политика и г-н Хорхе Барос де
ла Пеня – Заместник генерален
директор на ГД „Труд и социална
икономика” – Галиция, Испания.
В рамките на форума г-жа Мариана Кърковска – Главен секретар
на АХУ и ръководител на проекта
- представи основните дейности
и постигнатите резултати с партньорите от Кралство Испания, област Галиция в рамките на 24 месеца съвместна работа.
Представен бе Наръчник за
въвеждане на защитена заетост в
България. Този наръчник дава ос-

новни насоки за това как в България да си въведе тази форма на
заетост. Към настоящия момент
при нас не може да се говори за
защитена заетост на хората с увреждания, защото не е регламентирана по някакъв начин. За нея
се споменава в Дългосрочната
стратегия за хората с увреждания
2011-2020 г. Първата стъпка е да
се създаде подходяща нормативна уредба. Вариантите са два: чрез
правно регулиране на институцията „защитена заетост” чрез Закона за интеграция на хората с увреждания и неговия Правилник
за прилагане, или чрез проектен
принцип, с програми финансирани от европейските структурни

Продължава на стр. 18
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ОБУЧЕНИЕ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Величка Накова

   

От март до юни
21 от членовете на
Великотърновската
общинска
организация на
СИБ преминаха
курсове за обучение

по компютърна
грамотност и
английски език,
подарени ни от
ПП ГЕРБ – Велико
Търново.
Участниците и в двата курса останаха много доволни, че
с усвояване на тези знания ще могат да се справят подобре с комуникациите.

на балкански фестивал
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От 29 май до 1 юни 2015 година членовете на
„Арт ателието“ към Великотърновската общинска организация на СИБ бяха поканени на Балкански фестивал на изкуствата в Карнобат.
С помощта на Община Велико Търново, която
спонсорира нашето пътуване, присъствахме на фестивала. Представихме се
подобаващо, което личеше
от интереса на хората,
предизвикан от нашите
сувенири. След като приключихме в Карнобат, решихме да продължим до
Бургас, Созопол и замъка в
село Равадиново.
Тези три дни бяха истинска разходка и една морална награда за труда на участниците, положен през годината и
стимул за нови прояви.

екскурзия
На 27, 28 и 29 юни 2015 г.
група от Великотърновската
общинска организация на
СИБ проведе своята трета
екскурзия. Тя беше за празника
на черешата в Кюстендил –
разгледахме всички пана и
експонати от череши, които
бяха прекрасни и сладки. Хапнахме си и отпътувахме за нощувка към
Паничище, където се подготвихме за своя малък подвиг. Всеки от нас
си беше поставил задача да се изкачи да някое от седемте Рилски
езера. Беше голямо преживяване. Въпреки трудностите в маршрута,
до първото езеро стигнаха почти всички. Нагоре поеха по младите
и по здравите. Имахме и 6 отличника, които покориха езерния връх.
Прекрасен ден, чистият въздух ни помагаше. Направихме много
снимки и накрая с изненада разбрахме, че сме поели по по трудния, но
по-интересен маршрут. След прехода се насладихме отново на лифта и
навръщане в хотела посетихме информационния център на Паничище.
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екскурзия
И тогава от макета на Рила планина разбрахме какво геройства сме
извършили, гордеем се със себе си! Вечерта пяхме, играхме, въпреки
умората, защото бяхме безкрайно доволни и удовлетворени.

На другия ден се разходихме до Сапарева баня, за да видим гейзера,
Боровец и град Самоков, там разгледахме музея, Девическия манастир,
джамията, чешмите и поехме към Велико Търново.
От автобуса се сбогувахме с Рила планина и си обещахме другата
година да отидем отново.

СПОРТЕН ПРАЗНИК
Прохладната събота събра
голяма група от Сдружение
”Надежда за достоен живот” на
Гребната база в Пловдив за по-

пловдив

Веска Младенова
редния ни спортен празник. Забавните дисциплини-дърпане на
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въже, хвърляне на топка в цел и
крос за мъже и жени, предизвикаха бурни емоции и ожесточена надпревара, но победители
все пак станаха най-силните,
най-точните,
най-бързите.
На първите три места на
топка в цел се класираха: Костадинка Денева, Запринка
Перничева и Радка Стоянова.
В групата на най-силните
при
дърпането
на
въже,

бяха:
Цветан
Кръстев, Катя
Ковачева, Веска
Стоилова,
Калинка
Шопова,
Запринка
Перничева, Павлина
Стоянова, Любка Чаталбашева.
В кроса се изявиха Павлина Стоянова, Запринка
Перничева и София
Георгиева.
Всички победители
получиха
предметни награди. Заслужено последва богат обяд, осигурен от спонсори. Доволни,
освежени и заредени емоционално, потеглихме към домовете си... До следващия път.
Масови бяха и участията ни в
кросовете на Движение ”Мама,
татко и аз, баба, дядо и внуче” с
много награди за първите шест
класирали се, които продължават наесен.
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разград

Елена ЕНЕВА

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА СВАТБА
Три дни яли, пили и
се веселили... И ние, от
вокалната група при
клуба на инвалидите
в Разград, бяхме там и
ние ядохме, пихме и се
веселихме!
Гордеем се, че бяхме част от Четвъртия
национален фолклорен събор „Лудогорие2015”, където изпълнихме любимите си песни, посветени на родния край и на България.
Съборът се проведе в близката зона за отдих край Разград в три последователни дни. В него взеха участие над 150 самодейни състави върху две
сцени, разположени в двата противоположни края на местността, както
и известни български певци – приятели на хубавата българска народна
песен. За нас беше истинско удоволствие да поседнем и да хапнем от
вкусните гозби заедно с останалите 3009 сватбари на истинска тракийска
сватба, влязла заслужено по три показателя в рекордите на Гинес: за найдълга сватбена трапеза, за най-многобройни гости на сватбено тържество
и за най-голямо количество приготвена храна. Усещането да поседнеш на
трапеза направо върху тревата, да ядеш с дървена лъжица, да не виждаш
края на софрата, да се върнеш назад във времето на нашите прадеди е неповторимо и вълнуващо. Така че, няма да пропуснем и следващия събор,
за да се потопим в приказната атмосфера на един магичен празник. Елате и
вие на следващото издание на събора в месността „Пчелина” край Разград,
за да се убедите в това!

Сбъдната мечта
Ръководството на ОО на СИБ
„Надежда” в Сопот реши да участва в инициативата за почистване на на обществените места. И
освен около клуба ни, почистихме
и района на Дядовата Стоянова
воденица. Тя е известна от романа
„Под игото” на нашия съгражада-

сопот

Пепа Башлийска
Велю Данчев
нин Иван Вазов. Жените донесоха
много цветя и както преди ги засадихме в градинката около воденицата – сега туристите, които
често посещават този обект, ще
видят едно красиво кътче. Така
че, нашите приятели и колеги от
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цялата страна могат да си направят
екскурзия до Сопот
и да видят и това
място, и не само
него...
Например в Сопот има и манастир, който носи
името „Свети Спас”.
По традиция и
тази година ние се
събрахме в нашия клуб и
най-тържествено отбелязахме този ден с много песни, танци и богата трапеза.
Кметът на града ни посети
да ни честити празника.
Към организацията имаме певческа група за народни
песни. Участваме в много изяви и имаме
много отличия.
Нямахме само
народни носии.
В края на миналата година
се обърнахме
към общинския
съветник Деян
Дойнов с молба да ни помогне да се реши този
проблем. И той се зае сериозно
да изпълни молбата ни. Обеща ни
за участието ни във фестивала в
Смолян да имаме народни носии.
И наистина стана така – на 17 юни
г-н Дойнов и управителката на
шивашката фирма ни поднесоха
красивите облекла. И в Смолян
се представихме с още по-голямо
вдъхновение – върнахме се с

Връчване на народните носии

Певческа група „Веселяци” и
„Росна китка” на фестивала в
Смолян - 2015
три медала – златен, сребърен и
бронзов.
От все сърце благодарим на г-н
Дойнов и му пожелаваме да бъде
жив и здрав и все така да помага
на хора като нас да си сбъдват
мечтите!
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микрево

Ангелина Панайотова

имахме щастието да участваме във
фестивала „В планината на Орфей”
И ние, хората с увреждания от с. Микрево, община Струмяни,
бяхме поканени от
организаторите да се
представим на дефилирането на групите.
За тази цел кметът на
общината г-н Илиев ни
подари общинско знаме, а фотографът на общината Стоян Петков ни
изработи чудесен плакат. Осигуриха ни и най-удобния
автобус.
На фестивала се представихме с
традиционен обичай от Малешевието – оригинален, богат, колоритен, съпроводен с наситени по
съдържание и мелодичност автентични песни от извора. Всеки ритуал беше хармонично преливане на
характерни изпълнения и картини
от бита на родния край. Солистът
на фолклорната група Славчо Мешков изпълни македонска народна
песен. Всички участници получиха
грамоти. Подариха ни брошури,
пътеводител из Родопите, диск с
дивната природа на планината.
Имахме удоволствието да се насладим на волните песни на групови и индивидуални изпълнения
от родопския край и от различните
краища на страната. Вечерта организаторите ни настаниха в хотел с
прекрасни условия.
Служителите от общината – с.

Струмяни ни подариха екскурзия
по обратния път. Посетихме „Кръстова гора”. Поклонихме се в светата обител и пред силния български дух, успял да съхрани вярата
си през вековете. Очаровани от
красивата природа, най-добрите
почитателки на автентичния фолклор, без никаква покана запяха
песен за гората. Гласовете им се
извисиха над върховете на буките
и докоснаха небесния лазур. Звуците на Малешевието се сляха със
звънливите тонове на Родопите.
Стояхме замаяни и опиянени от
прелестната гледка и чудесното
изпълнение.
След седмица от Смолян ни изпратиха ни наградата – диплом – I
място в класирането и медал. Ще
запазим в спомените си фестивала
като вълнуващ празник с многообразието на емоции, багри, мелодии, които дълго ще звънят в сърцата ни.
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Традиционна среща

нови искър

В районната организация Нови Искър
– структура на СИБ,
част от Столичната
РО на СИБ „Св. София”- една от
традициите е да се
събират за Илинден
на различни места и
да си направят
празнична трапеза
Тази година това се случи на 23
юли - между старата и новата
дата на големия християнски
празник
в
манастира
„Св.четиредесет мъченици”. Той се
намира на
една слънчева поляна след Доброславци в
райойна на
Столична голяма община. Жегата в този ден беше непосилна,
но никой не се уплаши, напротив,
най-пъргави като че ли бяха възрастните хора по пътеката към
манастира, не много къса... Допи
и там, в обсега на белите дувари,
беше доста жарко!
Но наистина нищо не попречи на празничното настроение.
Всичките 170 души заедно с дечурлигата, извадиха торбите и

започна приготвянето на салатите.

После дойдоха и гостите – кметицата на Нови Искър Даниела
Райчева, кметицата на Доброславци Светла Крумова и баща й
Георги Крумов, които са дарители на манастира, а и за трета
поредна година помагат за провеждането на този празник.
Дойде и отец Мариан за тържествения водосвет. Всички те
отправиха топли поздравления
и благослов към хората, които
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Традиционна ...

бяха дошли в манастира. Те си
бяха осигурили и обяда, а десертът беше дарение от г-жа и г-н
Крумови.
Последваха наздравиците, хората и песните. Така до обратното ходене по горещата пътека...
плевен

Николинка ДИМИТГРОВА

13 Регионален фестивал на
художествената самодейност
на хората с увреждания
На 30. 06. 2015 г. се проведе поредния фестивал– цялата организация
бе извършена под ръководството на Иванчо Атанасов – регионален координатор на СИБ и Председател на РО на СИБ - Плевен
В приветствието си към участниците г-жа Анита Тараланска, гост на
фестивала, сподели, че Плевен е единственият регион, който е създал
традиция и ежегодно провежда такова мероприятие и пожела на всички успешно представяне. Фестивалът няма конкурсен характер, а основната му цел е изява на творческите колективи на хората с увреждания.
Всяка година домакин е някоя от общините в региона. Тази година, след
основен ремонт, сцената си любезно предостави НЧ „Светлоструй 1903“
в с. Обнова, общ. Левски. Това нямаше как да се случи без проявеното
разбиране и безрезервното съдействие на г-жа Любка Александрова –
кмет на Община Левски - и г-н Детелин Николов – кмет на с. Обнова. Галя
Великова – секретар на читалището - бе изготвила сценария и беше водеща на концерта, а Нелка Симеонова, председател на читалищното настоятелство, връчваше грамотите за участие на изпълнителите. На сце-
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ната се
представиха 220
участници от 16
с ъс тава.
Го л я м а
част от
съставите завоюваха
награди
и от Четвъртия фестивал за хора с увреждания „В планината на
Орфей – 2015“ проведен на 19 и 20 юни в гр.
Смолян.
Първа на сцената
излезе
гласовитата
седемнадесетгодишна
Теодора Бориславова,
лауреат на много национални и международни конкурси. Жени
и мъже в народни носии пяха песни от неизчерпаемите ни фолклорни извори, напети
дами, макар и с бастунчета, с елегантни шапки
и колоритни костюми „върнаха“ младостта със
стари градски песни, звучаха и индивидуални
изпълнения. Както е редно, последни се представиха домакините. Всички изпълнители бяха
награждавани с взривове от аплодисменти от
емоционалната публика. За участниците беше
подсигурен обяд, а за публиката пред сградата
на читалището имаше павилиони с храна и напитки.
Освен празник на творческия дух и на приятелството на хората с увреждания от региона,
както и пореден пример за интеграция на тези
хора чрез подкрепата на местната власт, тазгодишният Регионален фестивал беше и генерална репетиция за съставите, които се представиха на фестивала в кв. Църква - Перник. 		
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Отново ще има
лични асистенти за
хората с увреждания
в община Лом

В ИМЕТО НА ЧОВЕКА

Иван ДИМИТРОВ

Седемдесет безработни от Лом и селата ще започнат работа като лични асистенти по проекта
„Нови възможности за
развитие”, който се изпълнява от община Лом и
АСП. Проектът се финан-

сира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
за новия програмен период 2014-2020 г.
Приети са 260 заявления на кандидати за потребители на социалната услуга „личен асистент” в първия етап, а вторият етап се
проведе между 22 юни и 10 юли. Предстои обучение на одобрените кандидати за асистенти.
След подбор по зададените в проекта критерии ще бъдат
одобрени 70 ползватели, а за тях ще се грижат и толкова лични асистенти. Могат да искат асистент хора с увреждания, които
не могат да се обслужват сами, хора над 65 години с ограничени
възможности за самообслужване, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи тежко болни хора. Личните асистенти ще
се грижат за поверените им лица с увреждания 10 месеца по 6
часа дневно и ще получават по една минимална заплата.
Услугата „личен асистент” се предоставя вече седма година в
община Лом, като средно по 55 души бяха ангажирани да се грижат за самотни възрастни и болни хора.

В Монтана нов
социален център
помага на майки
и деца в риск

Социален комплекс в Монтана, изграден с европейски
пари, помага на семейства с
проблеми, деца в риск и родилки в депресия. „Св. Мина”
се помещава в сградата на
някогашния дом „Майка и дете”. „Преобразуването на сиропиталището за бебета стартира преди 2 години, но беше спряно.
Реално работата по него бе подновена през май тази година и
трябва да приключи до края на ноември”, съобщи кметът Златко
Живков. Вече работят 3 от 6-те центъра на комплекса - дневният център за деца с увреждания с капацитет 20 души, семейноконсултативен център, който може да обслужва по 30 семейства
годишно и центърът за майчино и детско здраве с капацитет 50
потребители.
Докрая на ноември ще бъдат отворени и звено „майка и бебе”
с капацитет 4 легла, център за резистентна грижа за малки деца
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с тежки увреждания, както и център за превенция на изоставянето на
деца с увреждания.
„Реално „Св. Мина” работи отскоро, каза директорът д-р Татяна Кабзималова. За този период в регистрирате са вписани 39 потребители - 13
бременни, 3 непълнолетни майки и 4-те им деца, 5 момчета и момичета с тежки хронични заболявания, 8 семейства в риск - многодетни,
самотни майки, живеещи при лоши битови
условия с бебета до 1
година, а за 3 хлапета
са намерени приемни
семейства.
Специалистите
от
комплекса
работят
с родилното отделение, неонатологията и
педиатрията на монтанската болница. Те
получават ежедневна
информация за родилки, при които има риск да изоставят бебетата си, деца, родени със заболявания, както и майки, изпаднали в тежка следродилна депресия.
Задачата на специалистите от „Свети Мина” е да посещават домовете
на такива семейства и да им помагат намясто или в центровете на комплекса.

Новият басейн в Бургас работи
безплатно за хората с увреждания

Христо Христов
Новият басейн в бургаския на клуба за хора с увреждания
квартал „Меден рудник“, ра- “Параспорт“. Те водят заниботи безплатно за хората с мания по плуване, водна реувреждания.
Единственото хабилитация и аквафитнес.
изискване към тях е да бъдат В момента специалистите
с придружител – инструктор, помагат на 15 души с двигарехабилитатор или родни- телни увреждания, епилепсия,
на – който да гарантира без- гръбначни изкривявания, детопасноста им и да носи отго- ска церебрална парализа, астворност за тях, заяви шефът ма.
на „Спортни имоти – Бургас“
- Обучението по плуване
Таньо Костадинов. В басейна за хора с увреждания при нас
работят и инструкторите струва 40 лева на месец - каза
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Новият басейн ...
изпълнителният директор на
клуба Веселина Станкова. –
Заниманията са три пъти в
седмицата, като се ползва и
басейнът в математическата гимназия. На всеки желаещ
предоставяме инструктор и
приспособления за обучение.
Работим с хора с увреждания
от 8 години и сме научили да
плуват над 120 души от 7 до
70 години. Очакваме да бъде
одобрен проектът
ни
от
Министерството
на младежта и спорта
по програма
„Спорт
за
деца и младежи с увреждания и
деца в риск“.
Искаме
да
научим
да
плуват поне
50 младежи с
увреждания
до 28-годишна възраст. Ще работим с всеки един по индивидуална програма, а заниманията ще са
напълно безплатни. Очакваме
желаещите да се запишат да
се обадят на телефон 0878 193
099 или да ни пишат на имейл
parasport@abv.bg.
Спортният комплекс в кв.
„Меден рудник“ разполага с

два басейна с размери 12,50х25
и 10х10 метра. Оборудвани са
съгласно изискванията на федерациите по плуване и водна
топка. Имат вертикална система на филтрация, компенсаторен резервоар, озонираща
система за пречистване на
водата и външен преливник.
Съоръжението е със специална рампа и е достъпно за
инвалидни колички. В малкия
басейн са монтирани бягаща
пътека и хидрорайдъри.

През юни хората с увреждания в Сливен също получиха
безплатен достъп до ремонтирания басейн в местното
12-то основно училище „Елисавета Багряна“. Съоръжението отвори врати след близо
20-годишно прекъсване и обеща да работи без пари за всички хора с увреждания в града до
2019 година.
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Център за ранна
интервенция На
уврежданията
бе открит в
Димитровград
Олга ВЕЛЕВА
Център
за
ранна
интервенция на уврежданията
бе открит официално в
Димитровград на 10 юни. Той
се помещава в сградата на
бившата Марбас болница и ще бъде с капацитет 20 души. Петима
специалисти ще обгрижват деца с увреждания, като ще ги
поемат още от родилния дом. С тях и с родителите ще работят
педагози, логопеди, психолози и др.
С разкриването на Центъра за ранна интервенция се затваря
кръгът от социални услуги, които община Димитровград предлага
към момента, заяви кметът Иво Димов. Той и ръководителят
на проекта прерязаха лентата на новата придобивка. Водосвет
отслужи архиерейски наместник Георги Тодев.
Ангел Николов

бъдеща социална услуга

Проектът
„Изграждане
на
център за отдих, свободно време
и социални услуги за възрастни
хора и хора с увреждания“ се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013
г. с 378 680 лв. без ДДС, а срокът
за изпълнение е до 15 септември
2015 г. Сутеренът и първият етаж
на сградата ще бъдат предоставени за Домашен социален патронаж и обществена трапезария, а
на втория етаж ще има зала за клубове на възрастни и хора с увреж-

дания. Достъпът ще бъде улеснен
от механизирана платформа. Ще
се създадат и условия за повишаване качеството на социалните
услуги, за интеграция на социално уязвими групи в общността и
повишаване на техните социални
контакти с приятели, връстници и
близки хора. Преки ползватели на
инвестицията ще са 342 възрастни хора и хора с увреждания, 100
възрастни в пенсионна възраст,
самотни и болни хора, ползватели на услугата Домашен социален
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бъдеща ...
патронаж, 90 души, които ползват обществената
трапезария в Исперих, и
13 души персонал на Домашен социален патронаж.
Лентата бе прерязана
от депутата Хасан Адемов, от кмета на общината Бейси Басри, от председателя на местната инициативна
група Даниел Димитров и от найвъзрастната пенсионерка Тодорка Иванова – на 89 години. Ползвателите на услугите ще бъдат
342-ма души.
Г-н Адемов счупи бутилка шампанско в багера, а Тодорка благодари от името на хората от третата

възраст и хората с в неравностойно положение. Присъстваха и
много граждани на церемонията,
представители на пенсионерски
и инвалидни клубове.
Изпълнител на проекта е фирма
„САВ – Разград”.

Снимка: Драгомир
БОГОМИЛОВ в. Днес +

„Защитена заетост ...
От стр. 3
фондове.
Предлага се модел за въвеждане на защитена заетост и центрове за защитена заетост в България.
Наръчникът, като се позовава
на испанския опит, предлага да
се даде дефиниция за защитена
заетост в нашата страна, като се
акцентира по следните ключови
характеристики:
заетост за лица с най-висока
степен на увреждания, която се
определя и дава дифиренцирано
за конкретните видове увреждания – сетивни, физически, психически и умствени;
заетост, която се предлага в защитените предприятия, наречени
Центрове за защитена заетост;

заетост, която е съпроводена
от минимален пакет от подкрепящи услуги.
Участници в конференция по
проекта бяха представители на
АХУ, на Агенция по заетостта и
Агенция за социално подпомагане, национално представителните организации на и за хората
с увреждания и други. От СИБ
присъстваха г-н Красимир Коцев
– председател и експерти.
Национално представителните
организации се надяват на бързо
задействане на институциите и
вземане на решение за въвеждане на тази необходима форма на
трудова заетост за хората с увреждания.
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На 11 и 12 юли в
град Перник, квартал
„Църква”, се проведе
IХ-ят Републикански
многожанров фестивал
на хората с увреждания
в България под мотото
„Изкуството
осмисля нашия ден”. Фестивалът се организира от
Съюза на инвалидите в
България, под патронажа на кмета на община
Перник Иван Иванов.
В този брой ни гостуват много от наградените изпълнители от
регион Плевен.

ЗЛАТЕН
МЕДАЛ ЗА
ОО на сибБЕЛЕНЕ
Рени Петкова
Маргарита Атанасова

Фестивалът бе с конкурсен
характер. В него участваха над
80 групи в 21 жанра. Раздадоха
се 20 комплекта медали - златни, сребърни и бронзови, както и специални плакети.
Радостни сме, че с финансовото съдействие на Община Белене успяхме да осъществим пътуването на група „Детелина” - с.
Деков, която представлява Общинската организация на хората
с увреждания в град Белене. Щастливи сме, че нашите момичета и момчета от групата със своето невероятно обаяние и чар,
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с куража да са на сцената, да ЗЛАТЕН
творят и да забавляват публиката, да се чувстват пълноценни, ни доставят много радост.
Представянето им в регионалния фестивал в с. Обнова беше отлично, а това в
Перник надмина всички очаквания. Затова
бяха удостоени със златен медал! Песните:
„Седе, Седенке”, „Леле, Яно” и „Расла е малка
мома”, изпълнени на три гласа, грабнаха публика и жури, а автентичните носии нямаха
равни. Браво на група „Детелина”! Продължавайте все така да ни радвате!

медал...

и още много други състави от плевенски
регион получиха заслужени отличия
на фестивала в кв. Църква
Иванчо АТАНАСОВ
Мъжка певческа
група при клуба на
инвалидите в с. Долни Луковит, община
Искър. Наградена с
Плакет за цялостно
представяне.

Група за народни песни «Златна есен» при клуба на инвалидите гр. Гулянци. Наградена с Плакет за цялостно представяне.
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Певческа група
«Дълголетие» при
клуба на инвалидите
с.Шияково, община Гулянци. Наградена със
сребърен медал за цялостно представяне.

Солово изпълнение на Петър
Иванов Петров, награден със
златен медал и акордеонистката
Николина Станоева Станчева - с
награда Плакет за индивидуално
представяне.

Група за народни песни «Дунавски звуци» при клуба на инвалидите - гр. Никопол, наградена с
Плакет за цялостно представяне.

СЪОБЩЕНИЕ
Организаторите на фестивала в Смолян ще изпратят
допълнително списъците на останалите наградени участници.
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и още много други състави...
Фолк формация "Балкански ритми"
при клуба на
инвалидите
- община Плевен наградена
с диплом за
цялостно представяне.
Вокална група
"Феникс" -дружество Горна Митрополия , община
Долна Митрополия, наградена със
златен медал за
цялостно представяне.

Изпълнителите бяха оценявани от жури в състав: Председател - Сашо Диманов (професионален музикант) и
членове - Олга Миленова и Людмила Николова- преподаватели по пеене. След всяко изпълнение коментираха постиженията или слабостите на изпълнителите, с което показаха своята обективност и безпристрастност.
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Оо на СИб - Чепеларе
Милена МЕРКОВА

Организацията бе представена във фестивала в кв. Църква със самодейната ни група.
Пътуването бе осигурено от кмета на община
Чепеларе. Получихме златен медал за соловото
изпълнение на нашата прекрасна гайдарка Мария Сотирова.
Искаме да благодарим на всички организатори на този фестивал, който ни даде отново
възможността да се срещнем със хора, споделящи нашата съдба, завързахме и нови приятелсва с другите клубове и организации, с
колеги от цялата страна. И един наш ден се
превърна в прекрасен и незабравим празник.

ПОСЛЕСЛОВ
Добрата организация на фестивала от регионалното ръководство
на СИБ – Перник с председател Георги Георгиев и зам. председател
Анита Тараланска създаде условия за изяви на изпълнители от над
80 колектива в 21 жанра. Фестивалът имаше конкурсен характер.
Изпълнители и творци - хора с увреждания от различни възрасти и
краища на България, благородно «мериха» таланти с народни песни и
танци, стари шлагери, джаз, рап, хумор, с гайда, хармоника и акордеон.
Автори представиха своите нови книги, рецитираха стихове. В зала на
местното читалище беше подредена изложба от рисунки, предмети
за бита и украса, сувенири, плетива, тъкани, изработени от сръчните
ръце на хора с увреждания.
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Мариана ЕКЛЕСИЯ
През май 2015 г. в едно радиопредаване Анелия Господинова беше
чула, че християнски проект за духовна подкрепа на лишените от свобода
кани доброволци с желание да подадат ръка за помощ на хора в някои
затвори на София и страната. Анелия
се обадила на оповестения телефон
да заяви, че иска да бъде включена
като доброволец, координаторът коректно я записал в списъка на желаещите, но в този първи разговор тя
пропуснала да съобщи, че повече
от двадесет години е в инвалидна
количка. Поради рядко срещано заболяване сирингомиелия /киста по
продължение на гръбначния мозък,
която не може да се отстрани заради
мястото, на което се намира/, болната не може да движи краката и ръцете си, не може да се храни самостоятелно, да напише молба за помощ, да избере телефонен номер...
На 59 години може само да диша и мисли, да говори и слуша, да гледа и
желае, но в денонощията си е напълно зависима от обслужване. И това
състояние е пожизнено!
Ако здрав човек не е бил поне
седмица в подобно незавидно положение, той не би могъл да почувства неудобствата и мъката от
принудително ограничената лична свобода на една интелигентна духовна личност. Много хора
с неизлечима диагноза от ранна
възраст или здрави, пожизнено
загубили физическата си самостоятелност, понякога питат: „Защо с
мен се случва това?” В немалко
случаи при някои минава мисъ-

лта: „По-добре смърт, отколкото
затворническо мъчение.” Пълната немощ, крехкото физическо
човешко тяло и душевното страдание са паралелни, свързани в
обща верига, наречена мъченичество. Състоянието, терзаещо
мислите, сетивата, желанието за
освобождение от принудителните ограничения на личната свобода, са сходни с някои групи „специални хора”, получили присъда
„доживотен затвор”. Заради вре-
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менни ограничения в пилотния
проект на програмата „Пътешествието на затворника”, организирана и провеждана в България
от Дружеството за религиозна и
обществена подкрепа на лишените от свобода /ДРОПЛС/, Анелия
Господинова не беше включена в
първия курс, стартирал в средата
на юни 2015 г. Но в бъдещата дейност на разрастващата се програма присъствието на една жена с
такава съдба може да бъде повод
за насърчение в трудния път на
мъже и жени, загубили своите семейства, професия и достойнство
в местата за лишени от свобода.
За своето силно желание да ги посети и да говори за Божия план в
живота на всеки човек, Анелия
сподели:
- Имаме много общо в тежките
житейски обстоятелства и преживявания. Силно се надявам,
че чрез моето присъствие сред
тези хора, предвид физическите
ми ограничения, които по друг
начин ме лишават от лична свобода, те ще бъдат докоснати от
чувството за състрадание. Аз, без
да имам лична вина, като загубих
здравето си, през последните 20
години загубих възможността да

упражнявам професията си на
медицински фелдшер. По същото време бях изоставена от моите най-скъпи същества - съпруга
ми и двете ми малки дъщери. Със
смирение приех напълно прекъснатата връзка с тях. Тази раздяла
съкруши сърцето ми, но това ме
изведе на пътя на една по-висша
истина – че за земните си страдания ще получа венец в небесното
царство. Има и нещо друго, което
човек осъзнава с много търпение
едва след години. На хората с физическа непълноценност и на затворниците в началото е много
трудно да повярват, че всичко, което им се случва в живота, е за тяхно добро. Макар да са в принудителен начин на живот, на тях са им
спестени много делнични грижи
и изпитания, които имат здравите
трудоспособни хора. Разбира се
тази истина не е утеха за душата,
но също е истина, която води до
мисълта за необходимостта от постоянен труд и вътрешна борба
в усилието да се поправят личните грешки. В началото аз имах
лично чувство за вина... Тежките
ограничения, наложени от режима в затвора, наистина могат да
се облекчат само чрез познаване на Бога - любовта на Христос,
който чрез Своята милост дава на
затворниците сили да приемат и
да търпят временните или пожизнени ограничения. А готови ли
сме да постъпим като най-яркия
пример на многострадалния Йов,
който претърпя всички човешки
загуби, но не се отрече от волята
на Бога? В такива моменти блести
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дълбоката и зряла вяра, относно
причината и вината за страданието. Да, има въпроси, на които
ние няма да получим отговор. Но
пътят на спасението е чрез поддържане на надеждата ни за бъдещия живот на изстрадалата душа.
С. К., на 70 години
с присъда
доживотен затвор:

- В затвора съм от 24 години, заради две убийства. В
най-тежките моменти тук
ми минаваше мисълта за спасение чрез самоубийство, но
в затвора няма как да се случи... Започнах да чета книги.
В училище знаехме, че Вапцаров е убит несправедливо само
заради своите идеи. Нелсън
Мандела беше повече от двадесет години в затворите на
ЮАР, защото бунтуваше чернокожите хора за равноправие
с белите господари. Като го
освободиха, той стана герой

на новото време... След един
филм, излъчен през август 2003
г., си помислих каква присъда
са получили пилотите, пуснали над Япония двете атомни
бомби, предизвикали смъртта
и страданията на хиляди
хора? А каква е присъдата на
личности, които извършват
политика на геноцид сред безправни хора?... Прочетох Библията. Сега моят отговор е
в страданията на Христос,
Който невинен беше съден,
оплюван, бичуван, измъчван
на кръста. Никой не може да
даде отговор защо Бог допуска това, но повярвах, че животът след изкуплението и
смъртта е едно ново възкресение. Затова казах ДА на Живота! Въпреки че и от моето
семейство не ме посещават за
свиждане, защото съм опасен
престъпник...

Лично откровение
на автора:
- Преди повече от двадесет
години, когато Бог ми откри, че
съществува, че абсолютно всемогъщ за всякакви промени и е
вечно жив, поисках да приличам
на Него, за да излекувам с молитви мои приятели, приковани от
ранна възраст в инвалидни колички. Не получих власт да извършвам подобни чудеса, макар да
вярвах, че са за човешко добро
и утеха. По-късно силно пожелах
да разруша всички добре засекретени заводи за производство
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великите сили го произвежда!
Така, помислих си, ще унищожа
завинаги злите кроежи на злото.
Но бързо си дадох сметка, че това
не е решение на съкровената ми
задача, понеже не мога да унищожа мисленето и делата на лошите хора, които за своя изгода
и интереси изобретяват, правят
и продават оръжие. Следователно трябваше да извърша хиляди
убийства на тези, които считах за
опасни и вредни. А убийството е
грях! Бързо се уверих, че все още
не зная кое в частен и глобален
мащаб е справедливо, кое – не. В
съзнанието ми постоянно свети
истината, че моето единствено
оръжие трябва да бъде любовта към Живота! С човешките си
стремежи и възможности не мога
да убия змея, удостоен с власт
да прави войни и раздори; тази
негова власт е разкрита дори в
библейското Откровение. Найвероятно змеят и звярът са допустимо заложени в Божия план
на Твореца, който владее всички
човешки помисли и сърца. Затова
Разумът, Който владее цялата истина на Живота, нека ни просветлява в милост и обич към всеки
човек!

А ЖИВОТЪТ Е ЕДИН...
Ирина Кирилова
Напоследък срещам хора,
които са много тъжни. Защо?
– питам аз. Ами защото едни са
без работа, други без стимул в
живота, трети без любов, четвърти без пари...Е, в живота не
можеш да имаш всичко на куп.
Дори тези, които имат работа,
пари, любов могат да бъдат нещастни. Защото има нещо много
важно,
което хората забравят.
Затова
искам да
ви помоля
да забравите тъгата. Тя е нещото, което може да съсипе целия
ви живот. Научете се да гледате
на живота не като даденост,
а като скъпоценен дар. Той ви е
даден, за да го държите здраво
в ръце. Не бива да го оставяте
той да ви тресе и да ви хвърля
накъдето си иска. Животът е
един и няма нищо по-хубаво от
това да се събудите сутрин и
да усетите, че сте жив, че можете да станете, да вървите,
да правите гимнастика или да
сечете дърва. Вие сте живи и
това е най-ценното в днешния
ден. Защото може да сте скован
в леглото от тежка болест и да
виждате само четири стени, да
не можете да мръднете, да ви
е нужна помощ от друг, което е
толкова страшно.

С
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А ЖИВОТЪТ Е ЕДИН...
Вие сте живи – значи можете
да излезете навън и да видите
света. Забелязахте ли красивите
облаци? Видяхте ли вечно зелените храсти и дървета? Виждате
ли набъбналите стръкчета на
цветята? Усетихте ли дъха на
лятото? Сега се усмихнете и си
кажете: Колко е хубаво, че съм
жив! Колко е прекрасно, че мога
да вървя, да виждам, да чувствам, да чувам песента на птиците! Ама вие ще кажете, че нямате работа. Нямате сега, но това
няма да е вечно. Може би Бог е
решил, че ви е нужна почивка, за
да останете насаме със себе си и
да прецените кое е най-важното
за вас, за вашето сърце, за вашата душа. Ще кажете: Аз нямам
жилище. Нямате сега, но вие не
знаете какво ще ви предложи животът след две-три години. Той
е толкова непридвидим! Може
да ви изпрати някъде, където
не сте очаквали. Може да ви
предложи непредполагаеми перспективи. Вие казвате: Аз искам
да знам какво ще стане след 2-3
години с мен. Не искайте това,
защото в живота всеки ден е
различен, всеки час е различен.
Радвайте се на миговете в тоя
живот, защото запомнящите
се са много малко. Седнете в
края на годината и си направете сметка какво сте запомнили
от тази година. Ще се окаже, че
ярките неща са две-три. Останалите са били обикновени дни,
монотонни дни. Защо тогава да

не ги изживеете спокойно, уверени в себе си, за да стигнете
до ярките преживявания, които
разтърсват сърцето и карат
душата да пее? Напоследък срещам тъжни хора. Защо? Защото
не знаят какво е мъка, защото
не преценяват колко са обичани,
защото не ценят чувствата на
хората около себе си, защото
не преценяват собствените си
качества. Та погледнете се! Вие
сте живи, вие виждате, вие очаквате хубаво бъдеще, вие сте оби-

чани и обичате! Не ви ли стига
това? Всичко друго ще дойде по
реда си... Ще свършат тежките
зимни дни, ще грейне топло пролетно слънце, небето ще стане
синьо и бистро и вие ще тръгнете по пътя, отреден от съдбата
ви – вашия път, който вие сега
търсите и тъжите, че не идва
бързо. Запомнете! Господ си знае
работата. Той подкрепя добрите, щедрите, човечните винаги.
Не забравяйте това!
Усмихнахте ли се вече? Е, аз
мога да бъда доволна, че ви дадох
част от моята вяра и надежда
в бъдещето.Ще я приемете ли?
Правете това всеки ден и вие
няма да сте тъжни нито за днес,
нито за бъдните дни. Защото те
ще бъдат по-добри за всички.
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Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс

С П Р А В О Ч Н И К

за финансиране на проекти, насочени към
интеграция на хората с увреждания в обичайна
работна среда, чрез осъществяване на достъп, приспособления и оборудване на работните места
Участниците в конкурса могат да бъдат всички работодатели,
регистрирани по действащото законодателство. Конкурсната
документация може да се намери в Интернет страницата:
http://ahu.mlsp.government.bg.
Проектите за конкурса да се подават в един оригинален екземпляр и 2 копия на хартия, формуляр и бюджет на електронен носител. Отпуснатите средства представляват минимална
държавна помощ по силата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 Г., в
сила от 01.01. 2014 г.
Срокът за подаване на конкурсните документи е до 17.30
ч. на 17.08. 2015 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, София-1000, ул. “Софроний Врачански”
№ 104-106 по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо
най-късно до 17.30 ч. на 17.08. 2015 г.
Телефон за справки: 02/931-80-95; 02/832-90-73.

Националният осигурителен институт (НОИ) предлага нови 4 електронни услуги, които се заплащат от потребителя съгласно Тарифата на услугите на НОИ за 1 брой удостоверение:
удостоверение за получен доход от пенсии и добавки за
ползване от институции в друга държава, което да се докаже,
какъв доход е получавало лицето за минал период;
удостоверение за месечен размер на получаваните суми
от пенсии и добавки, за ползване от институции в друга държава;
удостоверение за доказване на обстоятелството, че лицето не получава пенсия (т.е., че не е пенсионер);
безплатно удостоверение за изплащане на неполучена
пенсия от починал пенсионер, чрез подаване по електронен път
на заявление от наследниците (изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пeнсионер е възможно само за страните-членки на ЕС, Европейското икономическо пространство,
Швейцария и държавите със сключена спогодба с Република
България).
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ВЕСТИ
Анета ДИЛОВСКА
Месечна добавка за социална интеграция на хората с увреждания се отпуска
според вида и степента на увреждането и индивидуалните потребности на хората с увреждания.
Тази добавка е диференцирана
и представлява сбор от парични
средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на действителни разходи, направени от лицето
(виж. чл. 42 от ЗИХУ). Тя се определя като процент от гарантирания
минимален доход (ГМД), определен от Министерски съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за
социално подпомагане. Към настоящия момент ГМД е в размер
на 65 лв.
Добавката е диференцирана
съобразно допълнителните разходи на лицето за:
Месечна добавка за транспортни услуги в размер 15% от
гарантирания минимален доход
(15% от 65 лв. = 9,75 лв) за лицата
с трайни увреждания 71% и над
71% трайно намалена работоспособност, за лица с намалена работоспособност от 50% до 70% и заболявания на долните крайници,
за деца от 7 до 16 годишна възраст
с вид и степен на увреждане.
Месечна добавка за ползване
на информационни и телекомуникационни услуги в размер
на 20% от ГМД (20% от 65 лв. = 13
лв) за лица с трайни увреждания

над 16-годишна възраст и с над
90% трайно намалена работоспособност с определена от ЕР чужда помощ, за деца до 16-годишна
възраст с над 71% вид и степен на
увреждане.
Месечна добавка за обучение в размер до 20% от ГМД (20%
от 65 лв. = 13 лв) за лица с ТНР и
деца с определен вид и степен на
увреждане, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения чрез различни форми на обучение извън
заложените в системата на общообразователната подготовка. Тя
се изплаща след представяне на
документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
Добавка за балнеолечение
и рехабилитация, която се изплаща веднъж в годината на лица
с трайни увреждания с над 90%
загубена работоспособност (вид
и степен на увреждане), на деца
до 16-годишна възраст с определен вид и степен на увреждане, на
военноинвалиди 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. Тази добавка е
до трикратния размер на ГМД (3 х
65 лв. = 195 лв), но не повече от
действително направения разход,
удостоверен с оригинален разходооправдателен документМесечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства в размер на 15% на ГМД (15%
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от 65 лв. = 9,75 лв) на лица с трайни увреждания със 71% и над 71%
трайно намалена рабостоспособност или деца с определен ВСУ
при наличие на медицинско удостоверение от общопрактикуващ
лекар.
Месечна добавка за достъпна
информация в размер на 15%
от ГМД (15% от 65 лв. = 9,75 лв)
на лица с трайни слухови и/или
зрителни увреждания, довели до
намалена работоспособност 71%
и над 71% или деца с определен
вид и степен на увреждане.
Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско
жилище, на самотни лица с трайни увреждания с намалена работоспособност, ако настанителната
заповед е на тяхно име. Добавката
е в размер на нормално определения наем по реда на Закона за
общинската собственост.
Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на заявление-декларация,
подадена от правоимащото лице
или негов законен представител
до дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, след
представяне на лична карта (личен паспорт) и социална оценка
от консултативна комисия.
Месечната добавка се изплаща
при условие, че лицето не е ползвало правото за същия вид помощ
(услуга) по други закони (виж. чл.
24 до 31 на ППЗИХУ).
От 1 юли 2015 г. в дирекциите
„Социално

ВЕСТИ
п о д п о м а га н е ” з а п о ч н а
приемането на молби-декларации за отпускане на
целева помощ за отопление за отоплителен сезон
2015/2016 г. Крайният срок за
тяхното подаване е 31 октомври
2015 г. Молбите се подават по постоянен адрес, в тях задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия,
електроенергия, твърдо гориво
или природен газ. При отопление
с електроенергия и топлоенергия
се представя за справка актуален
клиентски/абонатен номер.
Целевата помощ се отпуска за
период от пет месеца - 1 ноември
2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането на целевата помощ и за
новия отоплителен сезон ще се
извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2015
г. не по-късно от края на месеца,
следващ месеца на издаване на
заповедта, с която е отпусната
помощта, а до 31 януари 2016 г. за месеците януари, февруари и
март.
За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се
намалява размерът на пенсиите от 1,245 на 1,269. Изменението е с
цел да не се допусне отпадане на
пенсионери от целево енергийно
подпомагане през предстоящия
отоплителен сезон само поради
осъвременения размер на пенсията им.
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ВЕСТИ
С решение на Министерския съвет от 08.07.2015 г.
се запазва размерът от 250
лв. на еднократната целева
помощ за първокласници
за учебната 2015/2016 г.
Целта на помощта е да бъдат
покрити част от разходите в началото на учебната година. Право
на тази помощ имат семейства,
чиито деца са записани за първи
път в първи клас на държавно
или общинско училище и средномесечният доход на член от

семейството за предходните 12
месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или
равен на 350 лева. Този доходен
критерий не се изисква за деца
с трайни увреждания, деца с
един жив родител и деца, настанени в приемни семейства
и в семейство на роднини или
близки. Дирекциите „Социално
подпомагане” ще приемат молбидекларации за този вид помощ до
30 септември 2015 г. Молбите се
подават по постоянен адрес, след
записване на детето в първи клас.
Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

“ОТКРИТО ЗА РАНИТЕ” –
СЪС СЪПРИЧАСТНОСТ
И ГОТОВНОСТ ЗА ДИАЛОГ
В Централното управление на Националната здравноосигурителна
каса се състоя среща между оперативното ръководство на институцията, председателя на Национален алианс на хора с редки болести
(НАХРБ) – г-н Владимир Томов, председателя на новоучредената пациентска организация - част от Алианса „Открито за раните“ – г-жа Денислава Захариева и пациентка с гноен хидраденит. От изключително
рядкото заболяване – по данни на Световната здравна организация страда 1% от населението на Земята. В България все още не е изяснен
броят на пациентите с автоимунната болест. Проблемите на тези хора
са свързани най-вече с трудното им диагностициране и сравнително
големите за средно българско домакинство разходи за осигуряване
ежемесечно на специални превръзки, необходими за грижата за болните. Д-р Глинка Комитов – управител на НЗОК, подчерта готовността
на институцията да поеме реимбурсацията на консумативите в рамките
на следващата бюджетна година и при стриктно спазване на законовата нормативна база. НЗОК финансира напълно дейностите по клинична
пътека за животоопасни инфекции, по която се лекуват и пациентите с
гноен хидраденит. Той подчерта, че ще се направи всичко, в рамките на
закона, за да се поеме реимбурсирането и на консумативите, необходими за домашно лечение.
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70 години

оон

Идея за създаване на организация,
пазеща световния мир
съществува далеч преди тази дата.
Първи опит в тази посока се явява
учредяването на Обществото на
народите (ОН) по време на Парижката мирна конференция.
Организация, която да съблюдава
за мира и разбирателството между отделните народи и гарантира
международната стабилност, е основна стъпка към осуетяването на сблъсъци на расова,
етническа или държавна основа и по този начин предотвратява евентуален нов масивен военен конфликт. Последиците от двете световни войни пораждат желание у
народите да предпазят бъдещите поколения от бедствията им.
Именно в това се крие важността на ООН за историята на човечеството – да противостои на агресията,
да установи приятелски отношения между нациите и да
поддържа мира и сигурността на Земята.
Държава
Индия
Аржентина
Беларус
Бразилия
Чили
Куба
Дания
Египет
Салвадор
Франция
Хаити
Иран
Ливан
Люксембург
Нова Зеландия
Никарагуа
Парагвай
Полша
Русия

Дата на
приемане
3 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
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Държава
Саудитска Арабия
Сирия
Доминиканска република
Китай
Филипини
Великобритания
САЩ
Турция
Украйна
Гърция
Перу
Австралия
Либерия
Коста Рика
Колумбия
Мексико
Република Южна Африка
Канада
Етиопия
Панама
Боливия
Венецуела
Гватемала
Норвегия
Холандия
Хондурас
Уругвай
Еквадор
Ирак
Белгия
Афганистан
Исландия
Швеция
Тайланд
Пакистан
Йемен
Мианмар
Израел
Индонезия
Албания

Дата на
приемане
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
24 октомври 1945
25 октомври 1945
31 октомври 1945
1 ноември 1945
2 ноември 1945
2 ноември 1945
5 ноември 1945
7 ноември 1945
7 ноември 1945
9 ноември 1945
13 ноември 1945
13 ноември 1945
14 ноември 1945
15 ноември 1945
21 ноември 1945
27 ноември 1945
10 декември 1945
17 декември 1945
18 декември 1945
21 декември 1945
21 декември 1945
27 декември 1945
19 ноември 1946
19 ноември 1946
19 ноември 1946
16 декември 1946
30 септември 1947
30 септември 1947
19 април 1948
11 май 1949
28 септември 1950
14 декември 1955

Терминът обединени нации води началото си отВтората световна война. С това име се
назовават всички съюзници за борба срещу силите на Оста –Германия, Италия и Япония.
Този термин, измислен от американския президент Франклин Рузвелт, добива световна значимост след подписването на Декларацията на обединените нации на 1 януари1942 г.
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Държава
Австрия
България
Камбоджа
Финландия
Унгария
Ирландия
Италия
Йордания
Лаос
Либия
Непал
Португалия
Румъния
Испания
Шри Ланка
Мароко
Судан
Тунис
Япония
Гана
Малайзия
Гвинея
Бенин
Буркина Фасо
Камерун
Чад
Кипър
Кот д‘Ивоар
Габон
Мадагаскар
Нигер
Сомалия
Централноафриканска република
Демократична Република Конго
Конго
Того
Мали
Сенегал
Нигерия
Сиера Леоне
Мавритания
Монголия

Дата на
приемане
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
14 декември 1955
12 ноември 1956
12 ноември 1956
12 ноември 1956
18 декември 1956
8 март 1957
17 септември 1957
12 декември 1958
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 ептември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
20 септември 1960
28 септември 1960
28 септември 1960
7 октомври 1960
27 септември 1961
27 октомври 1961
27 октомври 1961

Първата сериозна крачка към изграждането на постоянна организация се прави по време на
Конференцията в Дъмбъртън Оукс – среща на четирите големи (САЩ, СССР, Великобритания и Китай), провела се от август до октомври 1944 г. Тези и по-късни преговори водят до
изясняване на целите на организацията, предложения за членуващи страни и структурите
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Държава
Танзания
Бурунди
Ямайка
Руанда
Тринидад и Тобаго
Алжир
Уганда
Кувейт
Кения
Малави
Малта
Замбия
Малдиви
Сингапур
Гамбия
Гвиана
Ботсвана
Лесото
Барбейдос
Мавриций
Свазиленд
Екваториална Гвинея
Фиджи
Бахрейн
Бутан
Катар
Оман
Обединени Арабски Емирства
Германия
Бахамски острови
Бангладеш
Гренада
Гвинея-Бисау
Кабо Верде
Мозамбик
Сао Томе и Принсипи
Папуа-Нова Гвинея
Коморски острови
Суринам

Дата на
приемане
14 декември 1961
18 септември 1962
18 септември 1962
18 септември 1962
18 септември 1962
8 октомври 1962
25 октомври 1962
14 май 1963
16 декември 1963
1 декември 1964
1 декември 1964
1 декември 1964
21 септември 1965
21 септември 1965
21 септември 1965
20 септември 1966
17 октомври 1966
17 октомври 1966
9 декември 1966
24 април 1968
24 септември 1968
12 ноември 1968
13 октомври 1970
21 септември 1971
21 септември 1971
21 септември 1971
7 октомври 1971
9 декември 1971
18 септември 1973
18 септември 1973
17 септември 1974
17 септември 1974
17 септември 1974
16 септември 1975
16 септември 1975
16 септември 1975
10 октомври 1975
12 ноември 1975
4 декември 1975

споразумение за поддържане както на мира и сигурността, така и на международното икономическо и социално сътрудничество. Разговорите в Дъмбъртън Оукс не достигат до цялостен
план за учредяването на организация. Освен това САЩ и Великобритания не се съгласят със
Съветския съюз по два въпроса – избирателната система на предложения Съвет за сигурност
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Държава
Сейшелски острови
Ангола
Самоа
Джибути
Виетнам
Соломонови острови
Доминика
Сейнт Лусия
Зимбабве
Сейнт Винсент и Гренадини
Вануату
Белиз
Антигуа и Барбуда
Сейнт Китс и Невис
Бруней
Намибия
Лихтенщайн
Естония
Латвия
Литва
Северна Корея
Южна Корея
Микронезия
Маршалови острови
Армения
Азербайджан
Казахстан
Киргизстан
Молдова
Сан Марино
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Босна и Херцеговина
Хърватия
Словения
Грузия
Словакия
Чехия
Бивша Югославска Република
Македония

Дата на
приемане
21 септември 1976
1 декември 1976
15 декември 1976
20 септември 1977
20 септември 1977
19 септември 1978
18 декември 1978
18 септември 1979
25 август 1980
16 септември 1980
15 септември 1981
25 септември 1981
11 ноември 1981
23 септември 1983
21 септември 1984
23 април 1990
18 септември 1990
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
22 май 1992
22 май 1992
22 май 1992
13 юли 1992
19 януари 1993
19 януари 1993
8 април 1993

и членството на всички съставляващи СССР държави. Тези противоречия са изгладени наКонференцията в Ялта. Там се достига и до споразумението, че новата организация трябва
да наследимандатната система и дейността на ОН.По този начин става възможна Международната конференция за учредяване на ООН. Тя се провежда в Сан Франциско от 25 април
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Държава
Латвия
Литва
Северна Корея
Южна Корея
Микронезия
Маршалови острови
Армения
Азербайджан
Казахстан
Киргизстан
Молдова
Сан Марино
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Босна и Херцеговина
Хърватия
Словения
Грузия
Словакия
Чехия
Бивша Югославска Република
Македония
Еритрея
Монако
Андора
Палау
Кирибати
Науру
Тонга
Тувалу
Сърбия
Швейцария
Източен Тимор
Черна Гора
Южен Судан

Дата на
приемане
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
17 септември 1991
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
2 март 1992
22 май 1992
22 май 1992
22 май 1992
13 юли 1992
19 януари 1993
19 януари 1993
8 април 1993
28 май 1993
28 май 1993
28 юли 1993
15 декември 1994
14 септември 1999
14 септември 1999
14 септември 1999
5 септември 2000
1 ноември 2000
10 септември 2002
27 септември 2002
28 юни 2006
14 юли 2011

на ООН. Тя се провежда в Сан Франциско от 25 април до 26 юни 1945 г. и освен представители на всички участващи 46 държави, редица неправителствени организации са поканени да
окажат помощ при формирането на Устава на ООН. Четири допълнителни държави (Аржентина, Белоруска ССР, Дания и Украинска ССР ) са допуснати до конференцията.
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КРЪГОСЛОВиЦА

Съставила Василка КИРОВА

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка.
1. Роман от Д. Димов.
2. Английски физик,
математик и астроном
(1642-1727). 3. Наш книгоиздател, книжар и
просветен деец (18281911). 4. Римска богиня
на лова и горите. 5. Героиня на Елин Пелин от
романа „Ян Бибиян на
Луната“. 6. Едногодишно бобово растение. 7.
Полуостров в Гърция.
В един от манастирите
Паисий Хилендарски
написва „История славянобългарска“. 8. Условен знак за графическо означаване на тонове. 9.
Калугер. 10. Бor на подземното царство според гръцката митология. 11.
Татарска войска в древна Русия. 12. Основна войскова единица. 13.Закопчалка на колан. 14. Дребно двукрило насекомо. 15. Изповедание,
верую. 16. Река в Центр. Европа, гранична между Германия и Полша. 17.
Механично увреждане на кожата и тъканите. 18. Стара българска мярка
за зърнени храни. 19. Дневна граблива птица. 20. Река във Франция,
най-голяма в страната. 21. Древно стенобитно оръдие. 22. Сигнал за
тревога. 23. Тропическо растение с продълговати ароматични плодове.
ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 8

ВОДОРАВНО: 1. Дебелянов (Димчо). 9. Дипол. 14. Колорит. 15. Тяга.
16. Ок. 18. Сатен. 19. Родонит. 21. КАТ. 23. Пако. 24. „Але“. 25. Акин. 26.
Мимика. 28. Омир. 29. Нар. 30. Раци. 32. Ани. 33. Окарина. 35. Етери.
38. Ат. 39. Нуга. 40. Трилити. 42. „Авала“. 43. Станимака.
отвесно: 2. Ек. 3. Бос. 4. Елан. 5. Лот. 6. Яребица. 7. НИН. 8. От
(Дмитрий). 9. Дядо. 10. Иго. 11. Панама. 12. Литерити. 13. Коканова
(Невена). 15. Тока. 17. Макак. 19. Ракитин (Никола). 20. Илина. 22. Тирана. 23. Ни. 26. Мана. 27. Ми. 30. Рига. 31. Грим. 34. Рул. 35. Ера. 36.
Ели. 37. Ита. 40. ТТ. 41. Як.
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паметта на България

октомври
215 г. от рождението на
Петър Берон (1800 – 1871),
учен енциклопедист
с европейска известност.

15. 10 - 110 г.
от рождението
на Христо
Бръмбъров
(1905 – 1974),
оперен певец и
вокален педагог.
20.10 - 90 г. от
рождението на
Борис Димовски
(1925 – 2007),
график,
карикатурист,
общественик.

07. 10 - 55 г. от рождението
на Теди Москов
(Стефан Москов),(1960),
театрален, телевизионен
и кинорежисьор.
17.10 - 105 г. от
рождението на
Петър Динеков
(1910 – 1992),
литературен историк,
критик и фолклорист.
27. 10 - 100 г.
от рождението
на Ефрем
Карамфилов
(1915 – 1998),
литературен
теоретик и
критик.

