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Народното събрание прие
промените в Закона
за социално подпомагане
Народното събрание прие окончателно промените в Закона за социално подпомагане. С тях той е първият закон, в който се въвеждат принципите на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания ,относно личното упражняване на права и зачитането волята и предпочитанията на лицата с увреждания при ползването на
социални услуги.
Това се постигна с регламентирането на принципа за
зачитане на желанието на лицето, поставено под запрещение, при ползване на социални услуги, без да се изисква
съгласието на попечителя или настойника.
Друга важна промяна в Закона е облекчаването на режимите за регистрация и лицензиране на доставчиците
на социални услуги. Сред най-важните облекчения тук е
възможността за извършване на служебно вписване в регистъра към АСП на лицензираните доставчици на социални услуги за деца. По този начин ще се преустанови
практиката всички, които са получили лиценз от ДАЗД,
да се налага да подават заявление и в АСП за вписване в
регистъра.
С приетите промени в Закона за социално подпомагане
ще се подобри и събираемостта на таксите за ползване
на социални услуги, финансирани от държавния бюджет.
Това ще стане с прецизиране на ангажиментите на отговорните институции за събирането на таксите и обмена
на информация между тях.
При предоставянето на социалните услуги акцент се поставя върху индивидуалните потребности на всяко лице.
За целта ще се извършва оценка и разработване на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарен екип.
Въвежда се съдебен контрол за настаняването в специализирани институции и за социални услуги в общността
от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под
пълно запрещение.
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ОТГЛАС ОТ СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
Светломир КИРОВ

РАЗГРАД

   

По традиция Управителния съвет
на Регионалната организация на Съюза
на инвалидите
в България с

председател Радослав
Няголов, организира
за активистите и доброволните
сътрудници от структурите
на СИБ в Разградска
област честване на
Коледните и Новогодишните
празници.
Това е една форма на благодарност и признателност за техния безвъзмезден труд през изтеклата година в полза на хората с увреждания.
Тази година тържеството се проведе в СПА-център „Русенски Лом“
в с. Кошов, община Иваново. Там гостите бяха посрещнати много
сърдечно от активисти на общинската организация на СИБ в Иваново,
с председател Павлинка Градева и на дружеството на СИБ в с. Красен,
с председател Райна Абрашева. Те бяха подготвили интересна програма с много песни, хора, викторина с награди и конкурси по танци.
На другия ден бе организирано посещение на единствения у нас действащ скален Бесарбовски манастир.

лозница

Маргарита
Минкова
Отбелязването на Международния ден хората с увреждания
от ООО на СИБ в
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гр.Лозница,започна с едночасова
дискусионна
среща на членовете на организацията със зам.кмета
на община Лозница г-н Ахмед, г -н Мустафов от ЦСРИ
Лозница и г-жа Алиева от
ДСП Разград. На срещата
бяха разгледани проблемите, стоящи пред инвалидите от община Лозница.
Гостите изказаха увереност пред присъстващите 65 души от организацията,че и занапред ще
подпомагат хората с увреждания в решаването на техните проблеми. За
всички присъстващи беше осигурен обяд.
В късния следобяд всички се веселиха под звуците на музиката, подбрана от диджея Георги Асенов, възхитени от красивите изпълнения
на читалищните състави. Програмата беше разнообразена с томбола,
беше отбелязан и рожденият ден на активистката на организацията
С.Американова. Беше чествано и приемането на петима нови членове
на организацията, между които и 17 –годишния Севин Бюрханов. Уважени в този ден бяха и лежащо болните членове организацията, които
бяха посетени по домовете им със скромни подаръци.Това бе и последното мероприятие на организацията през 2015 г.
ИСПЕРИХ

Ангел НИКОЛОВ

За 43 деца с увреждания и техните родители от
Исперихска община имаше Коледно тържество в сладкарница
„Флора”. Гости бяха независимят депутат Гюнай Хюсмен, д-р
Милена Кехайова от ОС на
БЧК в Разград, зам.кметовете на община Исперих Айджан Бейтула и инж. Николай
Николов.
Тържеството бе организирано от Областния и Общинския съвет на БЧК и община
Исперих. Програма изнесоха деца от ЦДГ „Мечо Пух”,
там бяха дядо Коледа и Снежанка, имаше джуджета и
сурвакари. Децата сурвакаха
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ИСПЕРИХ
г-н Хюсмен, а той поднесе на всички подаръци. Почерпка и подаръци имаше и от БЧК.
От името на всички майки благодарност към г-н Хюсмен благодари Диана Пенева.
По
своя
инициати в а
ученици от гимназия „В. Левски”
в Исперих гостуваха в дневния
център за деца
с увуреждания
и им занесоха
много
лакомства, подаръци
и поздравителени картички – средствата за това бяха осигурени от Коледен базар,
проведен в читалище „Съзнание 1891” . Децата се радваха и веселиха.
Г-жа Полина Стоянова – ръководител на дневния център - благодари на
учениците за изненадата и пожела на всички весели празници.

Божик Костов
В малкия лудогорски градец Кубрат се намира наймногочислената общинска организация на СИБ в България. След
учредяването на най-новото дружество в гр.Глоджево,тя вече наброява 1428 души, членуващи в

община КУБРАТ
10 съставни дружества. Тя е и найголямата НПО на територията на
община Кубра Това е показател за
мястото и ролята на СИБ в живота
на хората с увреждания от община Кубрат, заяви в своето приветствие председателят на ООО на
СИБ в.Кубрат Радослав Няголов по случай отбелязването на 3-ти декември.Това
постижение е наша гордост,
но ни задължава да продължим работата си в тази насока. И подчерта,че едно от
посланията на този ден е
да се насочи общественото
внимание върху проблемите на хората с увреждания и
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към техните потребности.
Традиционно Международният
ден на хората с увреждания беше
отбелязан с богата трапеза в механа „Нашенци” в Кубрат. Участваха представители на съставните
дружества на ООО на СИБ-Кубрат.
Те бяха поздравени с изпълнения
на вокалната група на дружеството, както и от всички гости с много
поздравителни адреси.
Честването продължи с хора,
танци и веселба.
БЕЛОВЕЦ
3 декември беше отбелязан
и от дружеството на СИБ с председател Миннет Яхова. Салонът на
местното читалище беше препълнен и празнично украсен. На
видно място бяха поставени многобройните грамоти, плакети, поздравителни адреси от успешните представяния на фолклорната
група на дружеството на фестивали, кокнкурси, събори и др. Приветствия поднесоха Нина Цонева
– зам.кмет на община Кубрат и Радослав Няголов – председател на
РО на СИБ Разград. Мероприятието беше уважено още от Росица

Калинова – директор на ”Социално подпомагане” Кубрат, кмета
на село Беловец Есин Николова,
Пейчо Димитров и Амиш Османов
от дружеството в с.Бисерци.Самодейците от фолклорната група на
дружеството изнесоха поздравителна програма от песни и танци.
Всички получиха подаръци.
С. БИСЕРЦИ
На 04.12.2015г. бе организирана среща на актива на местното дружество на СИБ с председател Амиш Османов и органите
на местното самоуправление. В
срещата участваха г-жа Цонева
- зам.кмет на община Кубрат, г-н
Няголов - председател на РО на
СИБ - Разград, кметът на селото г-жа Шакирова и общинските
съветници от селото г-н Юмеров
и Хасанов.
Бяха
разгледани въпроси,
свързани с клубната база на
дружеството, с издръжката му и
осигуряване на работно място в
клуба. Беше решено да се предостави ново помещение за клуб на
дружеството в спортната зала на
селото.
С. севар
Членовете на дружеството на СИБ с председател Йълдъз
Мехмедова отбелязаха Международния ден на хората с увреждания. По традиция този ден се отбелязва в местния ресторант. Не
бяха забравени и онези, които нямаха възможност да дойдат
За значението на този ден за хората с увреждания говори Радослав Няголов – председател на РО
на СИБ - Разград.
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ОБЗОР
Членовете на „Сдружение
на инвалиди-Обзор“ отбелязаха 10-годишния юбилей на
сдружението и Международния
ден на инвалидите. И бяха зарадвани с огромна торта, направена
по поръчка на г-н Николай Димитров, кмет на община Несебър и
г-н Христо Янев, кмет на Обзор.
На тържеството с приветствени
слова се обърна председателят на
сдружението Цанка Георгиева. Тя
направи и преглед на дейността
на сдружението през последните
десет години. С поздравително
слово се включи и зам.директорът по социалните и здравни
въпроси към община Несебър
г-жа Красимира Тодорова, която
пожела на членовете на сдружението да бъдат все така заредени
с борбен дух и кураж и да продължават да представят Обзор в
различните инициативи. Г-н Янев
също поздрави присъстващите
за несломимия им кураж и им пожела много здраве и щастие. След
официалната част тържеството
премина във веселие.

Незабравимо ще остане за всички членове на клуба за хора с
увреждания „Доверие” от с. Беловец организираното за тях коледно тържество от касиерката Красимира Николова. Събраха се в красиво украсеното помещение, а председателката Миннет Яхова поздрави всички и им
пожела здраве, късмет и дълъг живот. Масите бяха подредени с коледни
и новогодишни ястия, стените окичени, настроението – чудесно. За всеки
имаше пожелание, имаше гатанки, викторина и смешки. А дядо Коледа и
Снежанка подариха на всеки скромен подарък.
На тържеството бяха и председателят на РО на СИБ – Разград г-н Радослав Няголов и г-н Пейчо Димитров, член на УС. Те също пожелаха на хората все така упорито да продължават напред. И те продължиха – с танци,
хора и кючек – заредени с много енергия и воля за живот.
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софия

Лили
Николова
В празничната
надп р е вара пред
Коледните и Новогодишни
празници се роди едно благородно дело - посещение при
възрастните хора от Дом Горна баня. Тази инициатива бе
организирана със съвместните усилия на Народно читалище „Бели брези-2007”, София,
дружеството на СИБ „Бели
брези” при Регионална организация „Св. София” и VІ ТЦ на
БЧК.

Идеята беше да стоплим
душите на тези хора, да им
попеем, да ги зарадваме, да
усетят пламъка и щедростта на настъпващите празници. Затова и дейците от
тези организации с най-добро
чувство веселиха своите до-

макини. Греещи в пъстрите си
национални костюми Светла Стоянова и Вера Иванова
изпълниха красиви български
народни песни в съпровод на
акордеон от Сашка Филипова.
А певецът и китарист Любомир Илиев им поднесе желани и
обичани популярни песни. Неуморна и всеотдайна, Светла Стоянова, председател на
Дружеството на
СИБ, трогна всички със стихове за
България, разпали
искрите на смеха
със своята майсторски изпълнена хумористична
миниатюра.
И
още песни, и още
ритми.
Всички
участници се сляха в импровизиран оркестър
и пяха, и свириха от сърце. И
както си е по български обичай, артистите завъртяха
пъстро хорце, на което приканиха и домакините.
От сърце се радваха и ръкопляскаха хората от Дома.
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софия

Пра зникът
вече грееше в
техния Дом,
по лицата им,
в очите им.
Трогнаха ги и
младите хора
– доброволци
на БЧК, които
ръководителката на VІ
ТЦ Доли Петрова беше довела.
Младите момичета, чаровни
и бликащи от живот, облечени в отличителните за БЧК
блузони, се втурнаха между
редиците, за да поднесат на

ЦАР КАЛОЯН

всеки от вкусната торта и
сухите пасти, които организаторите бяха осигурили
като дарение от НЧ „Бели
брези-2007” и от сладкарница
„Пчела”. А тя каква торта
– същинска зимна приказка
– красива и
вкусна!
В
този
м о мент
–
гости и
дому ващи,
п о млади
и по-възрастни бяха едно голямо семейство, изпълнено с благородството и с вълшебството на предстоящите Коледни
и Новогодишни празници.

Зюлейха Карман

Организацията на СИБ отбеляза с празничен концерт 3 декември- Международния ден на хората с увреждания и своя 25-годишен юбилей, организирани от Пакизе Джамферова, Сание Еюбова и
други активисти. Гости на празника бяха Найден Късов и Белгин Хюсеинзам.кметове на община Цар Калоян, Радослав Няголов - председател на
РО на СИБ - Разград, Росица Димитрова -първият председател на организацията в Цар Калоян, Мария Ганева-социален работник, възрастни
хора от Центъра за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания, Сали Белбер – секретар на НЧ”Торлак-2013”, Гюллю Арифова
- секретар на НЧ ”Образование-1894”- с.Езерче, представители от ЗКПУ
”Торлак”- Цар Калоян и др.
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След приветствие от Фериде Мехмедова - член на
организацията, водещият на празничния концерт
Зюлейха Карман - председател на НЧ”Торлак-2013”,
поздрави всички и даде думата за приветствия и
поднасяне на поздравителни адреси от името на
Дауд Аляовлу - кмет на Община Цар Калоян, Радослав Няголов, Росица Димитрова, НЧ”Торлак-2013”,
НЧ”Образование -1894” и ЗКПУ”Торлак”.
Празненството продължи с песни, танци и
стихове, подготвени от певческа вокална група –
с.Езерче с ръководител Хюсеин Топалов, танцова
група ”Изгряващи звезди” с ръководител Зюлейха
Карман и малките гости - четвъртокласниците от ОУ
”Св.П.Хилендарски”- с.Езерче.
Гости и домакини се разделиха с приятни чувства
и с пожелания за здраве, кураж, силен дух и воля за
преодоляване на
всички трудности в
ежедневието и за нови срещи.
Организацията на СИБ в Цар Калоян изказва своята благодарност към
общината, към НЧ”Торлак-2013” за
организацията на юбилея и на всички дарители, които винаги подават
ръка във важните моменти.

Българска асоциация за рекреация и туризъм
\БАРТ\ е юридическо лице с нестопанска цел
БАРТ предлага за своите членове екскурзии и почивки в
страната и чужбина.
Сдружението разполага с луксозен туристически микробус, който е оборудван с платформа за инвалидни колички.
За своите членове БАРТ организира летен отдих в гр.
Свети Влас. В Свети Влас сдружението може да посреща
гости също по програми на НОИ и по ЗИХУ.
За повече информация читателите, могат да се обърнат към нас.
Телефон: 02/4170555 и интернет страница:
www.bartbg.com

12
áðîé 2
февруари 2016

СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛНИ
СЪТРУДНИЦИ НА СИБ

А К Т И В Н О С Т

Радослав НЯГОЛОВ

За втора поредна година активисти и доброволни
сътрудници на СИБ
от регионите Разград и Велико Търново провеждат съвместно
обучение и консултации.
Тази година то се проведе на 27 и 28 ноември в СПА комплекс
”Островче”, с.Островче, община Разград. Разгледани и обсъждани бяха темите, свързани с подобряването на финансовата дисциплина в структурите на СИБ, с работата и документацията по
чл.53 от ППЗИХУ, с работата на СИБ в малките населени места, с
ревизионните комисии и съхраняване на архивите в общинските
организации на СИБ. Особен интерес предизвика темата за реда,
методите и провеждането на годишните отчетно-изборни събрания през следващата 2016 г. Разисквани бяха и други въпроси,
свързани с работата с общинските администрации,с други НПО
и др. Лекторите бяха Йотка Вълева - председател на РО на СИБ
В.Търново и член ЦКРК, Илиан Бояджиев – координатор на СИБ
за регион В.Търново, Радослав Няголов – координатор и председател на РО на СИБ Разград, Станислав Добрев - председател
на – РКРК - В.Търново и Мария Димитрова – председател на РКРК
- Разград. На многото зададени въпроси участниците получиха
компетентни отговори.
По традиция имаше вечеря и другарска среща, която продължи до късно с много веселие и настроение.
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Новите дружества се развиваТ успешно
Ангел Николов

В залата на кметството на с. Драгомъж, община Исперих, се
състоя учредително събрание на дружество на СИБ, обхващащо хора с увреждания от селата Малък Поровец и Драгомъж.
Присъстваха г-н Радослав Няголов, председател на РО на СИБ
– Разград, Нихат Хълми – председател на ОО на СИБ в Исперих,
представители на общинските организации на СИБ в Разград и
Кубрат.
Присъстващите бяха запознати от г-н Няголов с Устава
на СИБ и с Правилника за устройството на организацията и
главно за предимството да се защитават правата на хората
с увреждания чрез самите организации, за ролята на СИБ за социалната политика и на държавата. За председател на новото
дружество бе избрана г-жа Веселинка Илиева от с. Малък Поровец. В изпълнителното бюро бяха избрани Байтар Касим и
Кадрие Ебазер.
светломир КИРОВ
Неотдавна в гр. Глоджево, общ. Ветово бе учредено дружество
на Съюза на инвалидите в България. То е в състава на Общинската организация на СИБ в гр. Кубрат и съответно - на РО
на СИБ в Разград. Благодарение на добрата работа на ръководството на дружеството с председател Мехмед Хюсеин от 32ма за няколко месеца членовете му станаха 80.
Дружеството има хубав клуб в сградата на местното читалище. То е с голям потенциал за развитие, защото хората с увреждания от града се увериха, че има на кого да разчитат при
решаването на техните проблеми. В резултат на добрите контакти и взаимодействие с органите на местното самоуправление и представителите на бизнеса,
през месец декември
те получиха много
подаръци и парична
помощ. Така, например, всичките 80
членове на дружеството
получиха
по един стенен часовник.

14
áðîé 2
февруари 2016

Така живеем ние в Трявна
Веска НЕДЕВА
Когато човек се труди, когато
живее смислено, когато върши
добри дела, от които сам е доволен и има признание от другите,
може да се радва, че не се е родил
напразно...А нас, инвалидите, животът ни е научил да имаме борбен дух, да посрещаме и – колкото
можем – да побеждаваме неволи-

те. И когато имаме съмишленици,
ставаме още по силни. А когато се
ползваме с уважението на съгражданите ни, ставаме още по-горди!
Всичко това го имаме ние в Трявна. Но нека да съм по-конкретна...

Решихме да си направим курбан и освещаване на нашия клуб,
за да се изчисти от всичко негативно, да ни е светло в душите, когато
сме тук, заедно. И да станем още
по- активни! Имаме си две певчески групи – за стари градски песни
и за изворен фолклор. В много фестивали сме участвали и сигурно
пак ще го правим, получили сме осемдесет награди
– грамоти, дипломи, сертификати и пр. Имаме и
десет медала - сребърни,
бронзови, златни и три
плакета. Имаме и група от
театрали, тя е отскоро, но
и те, освен на наша сцена,
са били в Нова Загора и в
Лом, откъдето са донесли
грамоти, парични награди и специалната награда от кмета на Нова Загора. Най-много са
ни наградите от фестивалите в кв.
Църква, Перник. Благодарни сме
на ръководството на този град,
на нашите колеги там за прекра-
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саната организация, на
г-жа Тараланска, която
е винаги усмихната и винаги готова да помогне,
да обърне внимание на
всеки. Такава е и нашата
Стефка Рачева – председателката на РО на СИБ
– Габрово. Тя винаги ни
посреща с усмивка, ще
ни изслуша търпеливо,
ще ни даде съвет, ще ни
помогне.
Но преди всичко успехите ни
се дължат на упоритостта и амбицията на самодейците, между
които има и хора в инвалидни колички. А за да имаме тези изяви,
са ни подкрепяли от общината и
най-вече - кметът инж. Драгомир
Николов.

За нашите членове се организират и много екскурзии в страната и в чужбина Бяхме в Турция,
Гърция, Македония и Сърбия, а в
България няма кътче, където да не
сме били. И откъдето сме минали,
сме намирали приятели.И понеже
нашият град е един отнай-красивите, имали сме и много гости по

всяко време на годината и пак ще
имаме. Само през изминалата година дойдоха приятели от Левски,
Тутракан, Поморие, от монтанските села Крушовица и Софрониево,
от с. Биволаре – Плевенско.
Особено вълнуващо е за всички, когато в 22 часа от кулата на
градския
часовник се разнесе песента
„Неразделни”,
тогава мислено
се пренасяш в
света на Славейков и със затен дъх слушаш
изповедта за
безграничната
обич на двама
влюбени...
Честваме си рождени и имени
дни и използваме всеки повод да
бъдем заедно...
Нямаме време да скучаем, да
се оплакваме, докато можем, ще
се радваме на живота, па макар и
мизерен...Все пак, той, животът, е
и нашето училище, което ни дарява със знания и мъдрост...
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ПЪТЯТ НА КОЛЕДНИТЕ ПОМОЩИ

в името на човека

Или: Едно от тъжните лица на България
Госпожа Лили Шмидт,
живееща
в
Германия,
остана вярна на своята
съпричастност към бедните хора - за тази Коледа
чрез фондацията «Помощ
за България» отново организира раздаването на
хранителни продукти от
първа необходимост за
самотно живеещи хора и
инвалиди с минимални
пенсии от община Невестино. цялостната организация на благотворителната акция се осъществи от организацията на хора с увреждания в
Кюстендил -”Кураж” с председател Димитър Андонов, съвместно с Йорданка Тасева - представител на фондацията
на г-жа Шмидт. Важна роля имаше свещеник Георги Георгиев от с.Берсин, в чиято енория попадаха съответните населени места. Община Невестино в лицето на кмета Димитър Стаменков осигури безплатно транспорта до тези села,
които са много отдалечени и дори забравени от всички.
В раздаването на помощите на 22.12.2015. г. се включиха като доброволци Емил Димитров и Иво Сапунджиев.
Този път помощите се
отправиха към селата на
община Невестино – Раково, Страдалово, Смоличино, Пелатиково, Рашка
Гращица, Згурово, Невестино, Еремия, Четирци,
Ваксево, Долно Тишаново
и Мърводол. Във това второ раздаване на хранителни продукти се включиха
и председателят на читалище „Зора” и шофьорът
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Милчо Георгиев от
Невестино с високопроходимия си автомобил. Бяха посетени
30 социално слаби и
бедни хора и близките им, грижещи се за
някои от тях. Всички
лично получиха своите подаръци – 17-килограмови пакети с
хранителни продукти
от първа необходимост. Хората благодариха за оказаното им внимание - имаше и радост, и мъка, и сълзи в очите
им... Много от тях казаха, че познават госпожа
Шмидт от телевизията, от пресата и по други
пътища. Благославяха я и й благодариха! Надяват се повече дарители да има като нея...
А дарените са хора, останали сами със себе
си, или със свой близък. На някои децата им са
заминали в чужбина на работа, на други - в поголемите градове, създали семейства и останали там. Идват, виждат родителите си и
доколкото могат, се грижат за тях, но от
разстояние. Семейните къщи са мили
на старите хора и те не могат да се разделят с тях... Готови са да живеят в домовете си, докато са живи, чувстват се
чужди на големия град.
Екипът, разнасящ хранителните помощи, видя болни хора, слепи, обезнадеждени, примирили се със съдбата си.
Имаше една жена от Мърводол
с четири инсулта, постоянно лежаща, но не й се полага личен
или социален асистент... Дори
инвалидизираните бяха едва
кретащи хора, мнозина от тях
с психични разстройства. Повечето не познават правата си
– какво им се полага, съгласно
социалните, здравните и други
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ПЪТЯТ НА ...
закони...
Един от посетените - млад човек, с тромбофлеби, останал без пенсия за трудов стаж
и възраст, сподели: „ За да отида на лекар в
Кюстендил, трябва да стана в 3 ч. през нощта,
да вървя 12 км. пеша до другото село, да хвана оттам автобуса и да стигна до града. Ако
успея за три часа да свърша работа, добре,
ако ли не, пак така .... Като се върна обратно до селото, отново имам да вървя 12 км.
пеша, може и да се е стъмнило, ходя пеша до
там, където живея. Живея в една стая, няма
пари, няма работа,
хранителните
стоки ги доставят един
път седмично. До
селото има автобус
един път в месеца, в
края, през останалото време като се наложи, ходим пеша. А
за да отида на ТЕЛК в
София, не знам как ще стане... Самотен съм.”
Така е и с други като него...Някои от хората, които посетихме, бяха
облечени в мръсни, скъсани дрехи и със стари, пробити обувки. Нямат
условия за поддържане на редовна хигиена... Други видяхме да спят на
стари дюшеци и възглавници, без постелки върху тях, трети живееха
без отопление, както се движат през деня, така лягат в завивките, така
стават и така се разхождат. А имаше и хора, които се страхуват от непознати, трудно отваряха врата, за да получат хранителните си помощи.
Казаха „Страх ни е от измамници, има всякакви, напатили сме се”.
Защо са забравени тези хора!!! А би могло да се сформират доброволни или под друга форма екипи от психолози, психотерапевти, лекари,
медицински сестри, социални работници, юристи. Тези екипи да ги посещават по-често, да им помагат...Би могло!
Това е другото лице на България. На загиващата България.
Може би в един прекрасен ден ще установим, че у нас са останали само богати, самодоволни, преуспели хора, за които обаче
няма да има кой да работи...

Автори: Емил Димитров                     
Иван Сапунджиев - фоторепортер, читалище “Зора”
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БАРОНЕСА И ДЕПУТАТ ДАРИХА ДЕЦА
В СОЦИАЛНИ ЦЕНТРОВЕ
НА МОНТАНА
Иван ДИМИТРОВ
Народният
представител
на Монтана
от Реформаторския блок
доц. Борислав Великов,
немската благо р од н ич к а
от български
произход баронеса Рени
фон Бехтолсхайм и Малтийският орден дариха
деца с увреждания.
Зимни обувки,
якета
и топли шалове, спортни
екипи,
пижами, а за
по-големите
младежи и възрастни - козметика
и бижута - дариха доброволци от
Германия за настанените в социални институции и защитени жилища в Монтана. Отделно за центровете по заявка бяха доставени
компютри, лаптопи, фотоапарати,
климатици и спално бельо, храни.
Така общо 75 деца и младежи
с увреждания от шест социални
центрове и защитени жилища

от областния
град получиха
мечтания подарък за Новата година.
Към
даряването е подходено персонално, според
изявените желания на всеки директор
и на всеки
обитател
от
с ъ о т в е т н о то
социално заведение. Още
в ранната есен
по инициатива
на доц. Великов се проведе среща с директорите на
социални центрове, за да
заявят от какво имат най-голяма
нужда техните институции. Заедно с това децата и младежите с
увреждания, настанени там, писаха „писмо до Дядо Коледа“ какъв
точно подарък искат. След това
заявките чрез немската баронеса
са представени пред немски семейства и всяко едно от тях е подсигурило персонален подарък за
всяко дете.
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БАРОНЕСА И ДЕПУТАТ ДАРИХА...
Децата от домовете предадоха
своята собственоръчно изработена картичка на баронесата с послание и благодарност до немското семейство, пратило подаръка,
а този ден беше истински празник
за тях и дарителите, с много смях
и прегръдки.
Иначе те често се чувстват изолирани и отхвърлени, обясниха
социалните работници...
Баронеса Рени фон Бехтолсхайм е българка, родена е в Ха-

сково, повече от 30 години е омъжена за немски благородник и
живее в Мюнхен, Германия.
Благородничката работи във
фармацевтични компании, занимава се с клинично изследване на
лекарства и в този смисъл е „колега“ и бизнес партньор на доц.
Великов. Член е на Малтийския
орден - организация, отговаряща
за разпределение на помощи. От
2007-ма година се занимава с благотворителна дейност.

Студът напълни центъра за бездомни
Нена БИВОЛАРСКА
Разговор с Димитрия ЦЕРОВА - директор
на „Общински социални дейности и услуги“ - Пазарджик
Центърът за временно настаняване на хора, останали без покрив, за
пореден път се напълни след започването на студовете. Достатъчен ли
е капацитетът на единствения подслон, който могат да ползват, макар и
временно, изпадналите в нищета...
- Г-жо Церова, има ли и тази година наплив от желаещи към Центъра за временно настаняване на бездомни?
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- От 8 места в момента са заети 6, приети са 4 мъже и 2 жени. Един от
мъжете е с тежък инсулт. Не отговаря на критериите на такъв тип социална институция, но как да го оставим? В момента няма кой да се грижи
за него. Не знаем къде са близките му, но е социално занемарен. Човещината е едната страна на нещата, но държа да подчертая, че в този
център не бива да има хора с тежки увреждания. Миналата седмица
имахме човек - като труп! С открити рани, трябваше да го изведем, звъняхме от болница в болница и никъде не искаха да го вземат, защото не
е осигурен. Големи проблеми. Центърът е за така наречените „друмомани“ - скитащите по улиците, които обаче могат да се грижат сами за
себе си.
- А хора като болния с откритите рани къде да отидат?
- Всъщност община Пазарджик има голяма потребност от приют, а такъв досега не е направен. Сега сме го заложили в стратегията, която ни
бе върната. Трябва спешно да я внесем отново в Общинския съвет ...
- Защо в центъра не може да остават болни?
- Персоналът и средствата са свити, което не позволява да бъдат
осигурени специални грижи. Затова услугата е само за скитащи и безпризорни. Хората с увреждания трябва да бъдат в специализирани
институции. Трябва да имаме приют или дори хоспис за хора в тежко
здравословно състояние. В момента центърът се ползва като приют, а
това е извън регламента.
- Колко са безпризорните в Пазарджик и с какъв капацитет трябва
да е този приют, за да покрие потребностите?
- Минимум 20 места. Няма точни данни за безпризорните, броят им
непрекъснато се променя. Идват хора от други общини и области, престояват тук един сезон, преместват се някъде другаде.
- Минусовите температури доведоха ли нови хора?
- В студовете потребителите отново се увеличиха. Винаги сме имали
хора, но при топло време са по-малко. Скитниците започнаха да търсят
подслон.
- Тази зима появиха ли се потребители, които ползват полагащия
им се тримесечен престой за година така, че за 2015-а и 2016-а да
се слеят и да им позволят да презимуват на топло?
- Да, винаги има и такива хора. При други се налага с наша молба до
социалната служба да удължаваме престоя. Това също е в нарушение
на регламента, но компромисите са неизбежни - говорим за хора, които
няма къде да отидат. При нас поне може да се изкъпят, да са нахранени, да не мизерстват. Използвам случая да кажа, че издръжката на
центъра е много малка и крайно недостатъчна. Ако добри хора искат да
направят дарения, ще помогнат на наистина много бедни и страдащи
свои съграждани.
- От какво имате нужда?
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Студът напълни ...
- Най-вече - от храна. Но и дрехи, завивки, бельо никога не са излишни. Консумативи, санитарни материали - също. Каквото и да се донесе,
все ще влезе в работа. Общината засега се справя с финансирането,
хората не гладуват, но имаме нужда от помощ. По документи центърът
е държавно делегирана дейност, но издръжката му е 19 000 лева. А там
трябва да има денонощна грижа, 24-часови дежурства по „Пироговски“
график. Само за него са ни необходими по 50-60 000 лева на година, за
да го подсигурим. Когато докарат някой пребит от улицата, трябва да
има поне медицинска сестра, за да му даде адекватни грижи. А това не
е предвидено в изискванията. В момента има управителка, социален
работник и две момичета, които се водят помощници. Нито са лекари,
нито сестри, нито терапевти. Но се справят дори с тежко болни настанени с цената на много труд и старание...

Мъж се хвърля под колите за пари

Мъж на средна възраст, който от години нощува по улиците
- типичен „друмоман“, дотам я е докарал, че се хвърля под колите за пари, разказва Димитрия Церова. След като стресне
водача, че му е нанесъл големи травми, започва да изнудва.
След няколко такива хвърляния под гумите социалните го настаниха при нас с огромна кървяща рана на бедрото, от която
стърчеше кост. Болниците са вдигнали ръце от него - не стига, че е неосигурен, ами и сам си търси белята. Никъде не го
искат. Изчерпани са всички възможности и по Закона за социално подпомагане, и чрез лични дарения от служители. Въпреки всичко в Областната болница го взеха, за да обработят и
бинтоват раната, за което съм благодарна на директора д-р
Васил Вълчев. Жестът наистина беше голям, защото този път
мъжът бе скочил под колата на медицинска сестра. Д-р Вълчев
беше повече от гневен, като разбра за случилото се. Сестрата била в шок след инцидента, за който няма никаква вина.
Със заповед на ДСП го настаняваме в отделението за лежащо
болни в Старческия дом, докато му бъде намерено място в Дома
за хора с увреждания в Щърково. За транспортирането му сме
уредили дори линейка от Спешна помощ.
Междувременно от общински служители му бяха издействани
всички необходими документи, включително експертно решение
от ТЕЛК - спешно мина пред комисията, за да му намерим подслон. Дано този път да се вразуми и да престане с опасните си
способи за припечелване на пари.
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Идея на общинския съветник
от Хасково Георги Пеев
Родителите на деца с увреждания или заболявания, удостоверени с решение на ТЕЛК или НЕЛК,
да бъдат освободени от плащане
на такса за детска градина. Това
предложение е внесъл общинският
съветник Георги Пеев от името на
Коалиция „За Хасково”.
Сега от заплащане на такса за детска градина на децата си са освободени родителите с увреждания над
75 процента. За самите малчугани,
обаче, такова облекчение няма, мотивира се Пеев. Той обяснява, че е
воден от желанието за справедливост и съпричастност към родителите и настойниците, отглеждащи
деца с увреждания. Смята, че трябва
да бъдат освободени от задължението при увреждания от 70 и над 70
процента. Съветникът допълва, че
е редно да има равнопоставеност,
че децата са бъдещето на България
и лишаването им от преференции,
каквито се дават на възрастните,
особено при ползването на детските градини, е недопустимо.
Проверка на хасковлията сочи,
че в много общини тази несправедливост вече е отстранена. В
Приморско такса не се плаща от
родителите на деца с 50 или повече
процента по решение на ТЕЛК или
НЕЛК. През 2011 година същото решение е прието и в Бургас, в столицата е за деца до 71 процента.
Целите ни са от една страна да
бъдат облекчени родителите на
малчугани с увреждания, а от друга – да бъде отстранена законова

Децата с увреждания –
без такса в градината
празнина, аргументира се Пеев.
Негово проучване показва, че няма
законов постулат, който да определя какъв да е размерът на облекчението за деца с увреждания,
посещаващи детски градини. Това
решение изцяло е поверено на общинските съвети.
Ако предложението бъде прието, се очакват и косвени ефекти.
Единият е да се повиши събираемостта на таксите за детски градини. Другият – да бъде оказана
подкрепа на родители, които имат
тежката задача да интегрират децата си с увреждания в обществото.
Пеев също е човек с увреждания
и като такъв е много добре запознат с проблемите на тази социална група българи. И е единственият българин, на когото са правени
две трансплантации – на сърце и
бъбрек. Второто присаждане е направено в началото на 2015 година.
Въпреки трудностите, той е работохолик и се справя отлично с живота
си. Но не забравя, че за повечето
инвалиди това не е лесна задача.
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Сбъднаха мечта на глуха художничка
да лети със самолет
Пламен петров
Журналистът, видеооператор и
в живота си. Филмът, озаглавен
бивш кореспондент на БНТ Добри
„Смирени, но не примирени”, отЙорданов от Силистра сбъдна
разява битието на младата жена,
мечтата на младата глуха жена да
завършила Техникума по текстил
лети със самолет. Това е художв Габрово и усвоила иконописта
ничката Стела Генова от Трявна,
и рисуването върху коприна. В
за която неотдавна беше излъчен
момента тя работи в шивашко
20-минутен докупредприятие в
ментален филм в
Трявна, постоспециализираноянно твори, има
то предаване за
и син на около 7
хора с увреден
години.
слух по Канал 1.
От своя страРежисьор
бе
на полетът й
Добрин Керестебеше заснет от
лиев от София, с
самия
Йордакогото Йорданов
нов и включен в
работи отдавна
отделен репори има няколко
таж под загласъвместни проДобрин Керестелиев, Стоян вието „Мечтата
дукции за нашето
се сбъдна”. Той
Георгиев
и
Стела
Генова
Сухоречие. Той му
също бе показан
оказа нужното съдействие и при
в предаването като своеобразен
реализацията на настоящия филм,
коментар към очерка за Стела,
поканвайки него и Генова да му
споделиха близките на журналигостуват в града ни. Щом дойдоха,
ста.
ги заведе на летището край село
Светослав, стопанисвано
от авиатора Стоян Георгиев и разполагащо с 4 селскостопански и 2 пътнически самолета. Именно на
единия от тях безплатно
ги повози собственикът,
качвайки на борда и Стела, която за първи път полетя и която обяви това преживяПрепечатка от
ване за едно от най-върховните
в. Силистренски бряг
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и
идеи
парадокси
На 7 януари в Прес-клуба на
БТА бе представена идеята
за обединяване на заинтересованите лица, организации, институциии пр. от
осигуряване на достъпна
среда в България. По темата
обединилите се организатори от различни структури,
начело с председателя на
федерация „Спорт за хора
със зрителни увреждания“
Иван Янев, представиха целите на подготвения от тях
Меморандум - да се постигне архитектурна, транспортна достъпност, достъпност
до услуги, до информация,
до образование.
От коалиция „Достъпност“
изрично уточниха, че документът е отворен и всеки
може да се присъедини към
него. С това си присъединяване обаче той се ангажира да поддържа връзка с
останалите партньори и да
търси контакт с държавни
институции, общини, неправителствени организации за
постигане на целите.
Друго желание на коалицията е създаване на орган за
оценяване на достъпността и
така нито един архитектурен
или транспортен обект да не
бъде въвеждан в експлоатация без да има оценка за
достъпност.

Меморандум
за Достъпност
в Република
България
Преамбюл
Всички подписали настоящия меморандум са водени от стремеж за
реална безусловна достъпност за
хората в неравностойно положение
в Република България - архитектурна достъпност, транспортна достъпност, достъпност до услуги, достъпност до информация, достъпност до
образование.
Документът е отворен, към него
могат да се присъединяват всички,
които изповядват общочовешките
добродетели, включително правото
за достъпност на възрастните хора,
на майките, на малки деца, на хората
увреждания.
Достъпността не е прищявка.
Достъпността е неоспоримо право,
потребност за всяко човешко същество. Достъпността е за всеки човек,
за да може да живее достойно. Без
достъпност никой не може да разгърне своя потенциал, чрез който би
бил полезен както за себе си, така и
за обществото.
Всички, които подкрепят меморандума, показват, че осъзнават ценността на всеки човешки индивид,
независимо далие в неравностойно
положение или не. Водещото е, че
всеки човек, без изключение, при наличието на благоприятни условия би
бил полезен както за себе си, така и
за обществото.
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Член 1
1. Всяка организация, институция, физическо лице могат да
се присъединят към настоящия
меморандум.
2. Всички, подписали меморандума, формират коалиция
„Достъпност“, чиято цел е осигуряване на реална, безусловна достъпност за възрастните хора, за майките, за малки
деца, за хората увреждания,
независимо дали имат опорнодвигателни, сензорни, ментални или други проблеми.
3. Коалиционните партньори
се задължават да поддържат
връзка помежду си, да обсъждат и предприемат общи действия за осъществяването на
идеите, заложени в настоящия
меморандум.
4. Коалиция „Достъпност“ ще
работи до постигане на крайната цел - държавните институции, общините, НПО, медиите,
всички да които осъзнаят потребността за равна достъпност на всички членове на нашето общество.
Член 2
1. Покани за присъединяване
към меморандума се изпращат
до различни държавни, общински, международни други институции, включително медии,
които са съпричастни към тази
основна ценност на човека на
третото хилядолетие - именно
достъпността.
2. Меморандумът се разпространява по всички възможни
начини - чрез медиите, чрез со-

Меморандум
циалните мрежи, на тематични
конференции, семинари др.
3. Периодично се организират публични събития, на които
се изнасят информация и данни
по въпросите за достъпността.
Член 3
1. Коалиция „Достъпност“ с
всички разрешени от закона начини работи за спазване на нормативната уредба, уреждаща
благоприятния статут на хората
в неравностойно положение.
2. Коалицията настоява за
спазване на Закона за устройство на територията, особено за
изпълнението на Наредба 4 от
1 юли 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за проектиране, изпълнение, поддържане
на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората увреждания.
3. Коалицията настоява за
адекватното прилагане на Конвенцията за правата на хората
с увреждания, ратифицирана
от българския парламент в началото на 2012 г.
4. Коалицията настоява за
създаване на орган за оценяване на достъпността. Нито един
архитектурен или транспортен
обект да не бъде въвеждан в
експлоатация без да има оценка и да е получил санкция от
оценителния орган за това, че
съобразен с нормите за достъпност.
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Член 4
1. Коалицията работи за популяризиране на добрите международни практики по отношение на достъпността за хората
в неравностойно положение
за тяхното адаптиране към
българските условия.
2. Коалицията работи за популяризиране на действия, предприети от държавни, общински
други институции за осигуряване на реална и безусловна
достъпност.
3. Като превенция коалицията показва и разпространява
примери за бутафорна достъпност, които изобилстват в РБ,
за да въздейства и ограничи
„самодейността“ в областта
на достъпността, която трябва
единствено и само да почива на
утвърдените норми за достъпност.
Член 5
1. Присъединяването към настоящия меморандум се осъ-

ществява с писмена декларация със следния текст:
Декларация
от...
представляващ...
Декларирам, качеството ми
на..., че се присъединявам към
меморандума и ще работя за
осъществяването на заложените в него идеи.
Дата...
Подпис...
2. Декларациите се изпращат на електронна поща
dostapnasreda@gmail.com.
3. Този меморандум влиза в
сила от момента, когато е подписан от минимум 10 юридически лица и 20 физически лица.
4. Меморандумът не е обвързан със срок.
5. Меморандумът може да се
изменя и допълва при положение, че повече от половината
от подписалите го са съгласни
с това.
София, 7 януари 2016 г.

Столичното метро получи награда
на Секретариата на Съвета на Европа
в конкурс за достъпна градска среда

Отличието бе връчено на церемония в Париж на
19 май на заместник-кмета на Столична община
Албена Атанасова с ресор „Социални дейности и
интеграция на хора с увреждания“
Кандидатурата на Столична община „Софийското градско метро достъпно за всички“ е победител в петото издание на конкурса за
достъпност на Регионитe ‚ 2015 г., в категорията „Достъпност на условията на живот - сгради, пътища, транспорт“.
Конкурсът се провежда под патронажа на Генералния секретар на
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Столичното метро получи награда
Съвета на Европа Торбьорн Ягланд и Президента на Република Франция Франсоа Оланд.
Метрото на София има осигурена достъпност за хора с увреждания,
като във всички станции са изградени асансьори. Във всички 34 метростанции има изградени асансьори за хора с увреждания, като в новоизградените 27 станции са осигурени минимум по два входа с асансьори.

Столичното метро не е достъпно
за хората с увреждания
В това пък са категорични от Института за модерна политика (ИМП).
В тази връзка те са изпратили писмо до Секретариата на Съвета на Европа като питат на базата на какви критерии е връчена награда на столичното метро в петото издание на конкурса „Достъпност на Регионите“ - 2015 в категорията „Достъпност на условията на живот - сгради,
пътища, транспорт“. От института са приложили и кратко видео, в което
изпълнителният директор на организацията Петър Кичашки нагледно
демонстрира фактическата невъзможност да се използва метрото от
хора с инвалидни колички. Проблемът се криел във факта, че мотрисата е значително по-висока. Но не се свършва само с това. Влакът
спира и на голямо разстояние от перона, което прави невъзможно
на човек с количка да влезе в него.
Петър Кичашки изтъква, че изрично в екшън плана в сферата на
уврежданията (2006-2015 г.) на Съвета на Европа една от точките е
свързана с достъпността на транспорта и недопускането на дискриминация при използването на публичния транспорт. Той смята, че невъзможността човек да влезе сам с количката си в метрото е форма
на дискриминация.
От Института за модерна политика са категорични, че направата на
асансьори не изчерпва задължението на община и държава по изграждането на достъп. Според тях да направиш асансьор до перона,
но да не осигуриш достъп до самата мотриса, е демонстрация на фасадна псевдозаинтересованост от проблемите на хората с увреждания.
Това от своя страна води до задълбочаване на социалната сегрегация
на тази група от хора.
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Марияна
ДОНЧЕВА

В Съюзът на инвалидите в България, членуват хора на различна
възраст. В него те трябва да намерят своето
място с възможност да
реализират вижданията си, да развиват и
променят организацията според изискванията
на времето. Така смята
Даниела Кънева. Но
опитът от членството й
в троянската организация не дава основание
да отговори утвърдително на тези азбучни
тези.

Даниела от Троян:
СИБ трябва да се
отвори към младите

Познавам я от няколко години,
но при последната ни среща и от
разговорите след това разбрах,
че тя вече мисли различно. У нея
нямаше отчаяние, но бе сломена
надеждата й за промяна.
„Вече се чувствам като Дон Кихот”, сподели Даниела при среща на регионалната структура в
Ловеч. Думите й ме озадачиха,
защото преди години, когато се
запознахме, ме грабна нейното
желание да работи, да помага и да
бъде полезна на хората в нужда.
Сега пред мен стоеше 42-годишна дама, която осъзнава качествата си, но общественото и
чисто човешко неразбиране или
нежелание да приемеш различния и да му помогнеш, бяха оставили отпечатък в душата й...

Преди години тя сама потърсила клуба на СИБ в Троян и пожелала да се включи в работата му,
и макар че там членуват основно
възрастни хора, с интереси, различни от нейните, тя с ентусиазъм
отишла при тях. Сама издирила
млади хора с увреждания в Троян
и ги довела в клуба с надеждата
да се разнообрази дейността му
и да бъдат полезни. Но след като
разбрали, че няма дейности, които да са подходящи за тях, те се
отказали.
„В началото давах идеи в общинската организация, исках да
направим нещо по-смислено,
дори влизах в спорове с хората от
клуба. Малко познавах дейността на СИБ, дори не знаех правата
си. На въпросите ми отговаряха:
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Прочети устава! В
Даниела от Троян...
същото време се
организират
непрекъснато семинари, а младите
хора почти не участват. На годишните събрания в
отделните органи
на съюза почти не
се избират млади
хора. А нали трябва
да има приемственост и после ние да
продължим”, казва Даниела и за
пи – да няма никакъв резултат от
пореден път ме предупреждава,
работата ми. И на нашите събраче не критикува никого, а просто
ния по места също се констатират
изказва впечатленията си. Опитедни и същи неща всяка година и
вала е да говори по тези въпроси
няма никаква промяна”, споделя
с председателя на СИБ Красимир
Даниела.
Коцев, но освен радушен поздрав,
Тя мисли, че в работата на орнищо не се е получило.
ганизациите по места трябва да
„Може би не съм точният човек,
се включат здрави хора със сили
който да ги поставя, но нали съм
и воля да отстояват интересите
член на съюза. Ако не са малкото
на хората с увреждания. „Знам,
млади хора от София, с които се заче тези хора на са отзивчиви към
познах по време на националните
нашите проблеми. Но никой не
форуми, отдавна щях да се откажа
трябва да забравя, че само един
от участие в тази организация.
миг може да обърне живота на
Годишните събрания преминават
здравия и той да попадне сред
стегнато по един и същи начин,
нас”, категорична е младата жена.
без възможност за пряк контакт, в
Тя е един прекрасен човек с гокойто да поставим своите въпролямо сърце, готов да помага и пак
си. Отчитат се дейности на нацида помага по всякакъв начин. Заонално ниво и нищо от живота на
боляла още на 11 години. Има адерегионалните организации не наном в мозъка и акромегалия, всички
мира място в доклада...
органи при нея са уголемени. Но отНе критикувам председателя
давна е осъзнала, че човек сам
и останалите членове на съюза,
гради живота си и е отговорен за
просто не виждам моето място,
това, което му се случва. Винаги
защото участието ми не е пълноще помни думите на служителя от
ценно, а чисто формално. Това
Бюрото по труда, който й казал:”Ти
противоречи на моите принциси болна и никой няма да те наеме
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на работа”.
Решила да докаже на него и на
останалите, че не е така. Доброто
образование от Математическата
гимназия в Ловеч и нейната упоритост й помогнали да завърши
специалност „Стопанска логистика” във Военния университет във Велико Търново и е сред
най-добрите във випуска. Има дипломи по Стопанско управление и
Аграрна икономика от Земеделския
колеж в Пловдив. Благодарна е на
своя работодател, който я наел по
програмата за хора с увреждания
и след това договорът й е продължен. Сега тя е отговорник на депото за отпадъци в Троян.
„Искам да дам кураж на хората
с увреждания да се борят, защото
заедно можем да променим много съдби”. Това са думи на Даниела от преди няколко години, когато току-що е избрана в Общото
събрание на СИБ.
Днес не мисли така. Но не се отказва от борбата със света около
себе си. Има впечатления какво е
отношението към хората с увреждания в Европа.
„Не трябва да се сравняваме
с Германия и с който и да е друг.
Всяко общество е извървяло своя
път и ние трябва да го направим.
Сами сме виновни за „дереджето”,
на което се намираме. Трябва време, в което да работим много, за
да го променим.
Най-елементарното, което липсва в България, е достъпност на
средата. Строят се нови сгради и
те са недостъпни за хора с увреждания. Да не говорим за транс-

порта, където автобусите нямат
платформа за инвалидни колички.
Много сме далеч от Европа, като
начин на мислене и отношение
към хората с дефицити. В същото
време сме свидетели, че нацията
боледува и тази група хора се увеличава.
Тя споделя, че много й е помогнал психотерапевт от Велико
Търново, посещава го, когато има
финансова възможност. Повтаря
и на другите, че трябва да приемат себе си и да не се срамуват
от болестта си, а да се развиват.
Съветва ги да знаят и отстояват
правата си.
„Знам, че няма да променя света. Но поне на един човек да помогнеш, е важно”, казва тя. Даниела е помогнала на доста хора, като
търси съдействие от всички, дори
от известни телевизионни предавания.
Така е сбъднала мечтата на Наталия от троянското с. Черни Осъм
да лети с вертолет. Момичето е с
детска церебрална парализа. С
подкрепата на Даниела и нейните
напътствия вече се справя с някои домашни задължения - да донесе дърва за печката и да сготви,
а дори не може да ходи. „Искам да
я подготвя за утре, когато няма да
има кой да
се грижи за
нея и трябва сама да
се справя”.
На всички нуждаещи се, обаче, не може да се помогне. Сами
трябва да се борят и да успяват”,
категорична е Даниела.
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С П Р А В О Ч Н И К

Със Закона за бюджета
за 2016 г. се утвърждават някои социални
параметри:
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- индексация на пенсиите от 01.07. 2016 г. с 2.5 на сто;
- размерът на минималната пенсия става 161.38 лв.;
- размер на социалната пенсия – 118.03;
- таван на пенсиите – 910 лв.;
- детските надбавки стават: за 1 дете - 37 лв.; за две деца - 85 лв.;
за три деца - 130 лв.; за четири деца -140 лв. и за всяко следващо
дете по още 20 лв.;
- размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно
увреждане по чл. 7, ал 8 от Закона за семейните помощи за деца
е 100 лв.;
- размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал.
1 от Закона за семейните помощи за деца за 2016 г. е 150 лв.;
- размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по
чл. 6, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца за 2016 г. е : за
първо дете – 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето дете – 300
лв, за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
- размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на
2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейните помощи
за деца за 2016 г. е 100 лв.;
- размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци
по чл. 6а, ал. 1. от Закона за семейните помощи за деца за 2016 г.
е 1200 лв. за всяко дете;
- размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи
за деца за 2016 г. е 100 лв.;
- размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от
майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за
2016 г. е 2880 лв;
-размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно
увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
за 2016 г. е 240 лв.
Осигурителни финансови рамки, определени със
Закона за бюджета на ДОО:
1. Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за
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2014 г., като самоосигуряващи се лица:
- до 5400 лв. – 420 лв.;
- от 5400.01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;
- от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
2. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.
3. Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
4. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68, ал.1. от КСО за 2016 г.:
от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. – 157.44 лв;
от 01.07. 2016 г. до 31.12.2016 г. – 161.38 лв.
5. Минимален дневен размер за обезщетението за безработица за 2016
г. – 7.20 лв.
6. Размер на еднократната помощ по чл. 13г от КСО при смърт на социално осигурено лице за 2016 г. – 540 лв.
7. Максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал.2 и чл.
23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. – 1200 лв.

Семействата, които получават детски добавки, от
01.07.2016 г. ще се увеличат с около 10 000, като критерият за подпомагане на правоимащите домакинства с деца
ще нарасне до 400 лв. доход на човек при сегашен критерий
350 лв. Увеличава се еднократната помощ при раждане на
трето дете от 200 лв. на 300 лв. за 2016 г. Въвежда се еднократна помощ от 250 лв. при осиновяване на дете.
Когато едно лице няма
необходимия осигурителен стаж, за да се пенсионира
по общия ред на чл. 68 ал. 1-2 от
КСО при навършени 65 г. за жените и мъжете, трябва да има наймалко 15 г. действителен осигурителен стаж до 31.12.2011 г. След
тази дата възрастта се увеличава
от първия ден на всяка следваща
година с 4 месеца до достигане на
67 г. възраст. Възрастта по този
ред за 2015 г. е замразена на 65
г. и 8 м. При определяне размера

на пенсиите за осигурителен стаж
и възраст се отчитат 3 компонента: среден осигурителен доход
за страната за 12-те календарни
месеца, предхождащи месеца на
отпускане на пенсията; индивидуалният пенсионен коефициент
на лицето, който показва осигурителният му принос във фондовете на ДОО; продължителността
на осигурителния стаж, като за
1 година се отчита 1.1 % и съответната пропорционална част от
процентите за месеците осигури-
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телен стаж.
При самоосигуряващите се
лица за осигурителен стаж се зачита времето, през което са внасяли осигурителни вноски. В случаите, когато тези лица не желаят
да внесат дължимите осигурителни вноски за периода след 01. 01.
1997 г. и същите имат право на
пенсия, без да се зачита времето,
за което не са внесени дължимите осигурителни вноски, пенсията
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се отпуска в намален размер. В
някои случаи пенсията се отпуска
в минимален размер, когато по
вина на самоосигуряващото се
лице не може да се приложи изричната разпоредба на чл. 70 ал.
3 от КСО.

НЗОК Е ОСИГУРИЛА ЦЯЛАТА МОДЕРНА
ПАЛИТРА ОТ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
зА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Във връзка с излязлата информация, че Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спира да заплаща 12 лекарства за онкологично лечение, категорично заявяваме, че няма да бъде нарушено лечението на
нито един пациент с онкологично заболяване. Гарантираме, че НЗОК е
осигурила цялата модерна палитра от лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и няма да бъде нарушен планът на
лечение на нито един пациент.
Цитираните в медиите лекарствени продукти не се заплащат от
НЗОК поради различни причини, независещи от НЗОК, в периода 2012
г. – 2016 г. Два от цитираните лекарствени продукта по същество не са
онкологични медикаменти и не са за основно лечение. Това е рядко
прилагана имуностимулираща терапия, която не е свързана с конкретно заболяване /Ciyclophosphamide и HOLOXAN/. За три от лекарствените продукта Българското медицинско сдружение по хематология е
дало становище, че лекарствата вече се използват изключително рядко
в клиничната хематология и отсъствието им не нарушава модерната лечебна стратегия /Mitomycin, Methotrexate tabl. и Calcium folinate caps./.
За лекарствения продукт Lenograstim Притежателят на разрешение за
употреба не желае и не предлага на НЗОК участие за този продукт в
процедурата по реда на Наредба № 10/2009г., защото е предприел процедура за оттегляне на продукта.
Останалите лекарствени продукти имат алтернативна терапия. Те са
отпадали от заплащане в периода 2012 г. -2015 г. и са заличени от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) от Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП).
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НИТО ЕДИН ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ НЯМА
ДА ЗАПЛАЩА ЛЕЧЕНИЕТО СИ С РАДИОХИРУРГИЯ
Във връзка с въпроси, поставени от някои медии, за начина на заплащането на дейности по радиохирургия, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изрично информира, че нито един здравноосигурен пациент, преминал по клинична пътека за радиохирургия, няма да
заплаща стойността й. Алгоритъмът и цената на тези клинични пътеки
са договорени между НЗОК и БЛС още през 2015 г.
На основание чл.59б, ал.7 от Закона за здравното осигуряване директорите на районните здравноосигурителни каси ще сключат допълнителни споразумения с лечебните заведения за болнична медицинска
помощ, които отговарят на общите и специални изисквания за изпълнение на тези клинични пътеки. Допълнителните споразумения могат
да влязат в сила от 01.01.2016 г. или от датата, на която съответното лечебно заведение е изпълнило изискванията.
ПАЦИЕНТЪТ ЩЕ ЗАДЕЙСТВА С ПРЪСТА СИ УНИКАЛЕН
ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД, А НЯМА ДА ОСТАВЯ
ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК
Това ще позволява от негово име да бъде извършено плащане от Националната здравноосигурителна каса. Пръстовият отпечатък не се
съхранява в електронна памет и не оставя следа в устройството или в
софтуера, свързан с него, нито е възможно чрез задействания от него
уникален код да се стигне до пациента по обратен ред. Няма никаква
възможност през пръстовия отпечатък в идентификационното устройство да се достигне до биометричните данни на пациента, както и до
всяка друга защитена лична информация.
Устройствата за снемане на идентификационния код ще се закупуват
от аптеките и лечебните заведения. Единственото изискване към тях ще
е да могат да осъществяват връзка със софтуера на НЗОК. Ангажимент
на НЗОК е да изготви продукт, който да осигурява максимално широки
възможности за свързване с разнообразни такива устройства, за да не
затруднява или натоварва излишно аптеките и лечебните заведения,
като ограничава техническите изисквания.
Ползването на новата система не предвижда въвеждането на никакви допълнителни законови ограничения и забрани за гражданите и пациентите. Предвидени са възможности за работа на системата и в случаите на затруднен достъп на трудноподвижни пациенти. Базата данни
ще разпознава родовата свързаност на родителите с децата им и те ще
могат да получават предписаните им лекарства.
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Новият информационен
проект на МТСП
„Вие и Европа“е месечен информационен бюлетин, с който
си поставяме за цел да Ви информираме за основните европейски политики в областта на социалните дейности, заетостта и демографията.
Бюлетинът ще предоставя информация за участието на
България в правенето на европейските политики за заетост,
социална защита и включване, квалификация и трудови умения, както и за финансирането чрез Европейския социален
фонд и програмите за заетост.
За първи път ще направим публично достояние позициите,
които България, чрез Министерството на труда и социалната политика, отстоява пред европейските институции и
ще Ви представяме темите, които обсъждат министрите
по труда от страните членки на ЕС, както и решенията, които те вземат. През 2018 г. България ще поеме председателството на Съвета на ЕС. Българският социален министър
ще председателства срещите на Съвета за заетост и социална политика и затова си поставяме за цел да Ви ориентираме за политиките, които се обсъждат от него. Поставяме
си за цел да научавате новините за европейските политики
в социалната област, както и подробности за социалните
измерения на различни европейски инициативи. В бюлетина
ще намерите информация за новоприето и влязло в сила ново
европейско законодателство в социалната област.
Винаги, когато е възможно, ще търсим българския ъгъл на
новините от Брюксел. Ще следим работата на Европейската комисия, Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и защита на потребителите, както и на Европейския парламент, Икономическият и социален комитет и на
неправителствени платформи. В рубриката „Вашите права
в Европа“ ще Ви информираме за правата на работещите в
чужбина български граждани.
Ивайло Калфин
Вицепремиер и министър на труда и социалната политика
Линк към бюлетина за месец декември:
http://www.mlsp.government.bg/bnr/nl122015.pdf
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Празниците през февруари
Много са, красиви са - нека да са
и незабравими!
01 Български празници: Ден на лозарите
Църковни празници: Трифоновден;
Предпразненство на Сретение Господне;
Св. мъченица Фивия Перпетуа; Св.
мъченик Трифон
02
Международни
празници:
Световен ден
на влажните
зони;
Църковни
празници:
Петльовден
03 Църковни
празници:
Св. Симеон Богоприимец и Анна
пророчица
04 Международни празници: Световен
ден за борба с рака
09 Български празници: Ден на
стоматолозите
Църковни празници:
Св. мъченик
Никифор
10 Български празници: Ден на
пчеларите, градинарите и
овощарите

14 Български празници: Ден на
археолозите
Свети Валентин
Църковни празници:
Успение на
св. Кирил Славянобългарски; Св.
преподобни Авксентий; Задушница
21 Международни празници:
Международен ден на майчиния език
22 Църковни празници: Намиране
честните мощи на Св. мъченици
Евгения
28 Църковни празници: Неделя на блудния
син; Св. мъченица Кирана Солунска;
Св. свещеномъченик Протерий,
архиепископ Александрийски; Св.
преподобни Марина, Кира и Домника;
Св. преподобни Василий Изповедник

А ИМЕНЯЦИ ПРЕЗ
ФЕВРУАРИ СА:
01 -Трифон, Лозан, Секул;
03 - Зимен Симеон;		
05 - Агата, Агатия, Добрин, Д о бринка
06 - Доротея, Огнян, Искра, Искрен, Пламен, Светла, Светозар, Светослав, Фотий и производни
09 - Никифор
10 - Харалампи, Валентин
13 - Евлоги
14 - Валентин, Вальо
21 - Евстати
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ЗОДИЯ МАЙМУНА
За родените от 8 февруари нататък през 1944, 1956, 1968, 1980, 1992,
2004, 2016, 2028 година...
Как ви определят околните? Като душата на всяка компания. С чувството си за хумор вие успявате да намерите мястото си сред всякакви
хора, във всякави ситуации. Това, заедно с усмивката, е най-силното ви
оръжие, чиято употреба сте усвоили до съвършенство. За тези, които
ви познават отскоро, вие сте превъплъщение на истински ангел, който
върши само добри дела, усмихва се и не би навредил на никого. След
като ви опознаят обаче, ще стигнат до разкрития, които може да ги изненадат. Ще разберат, че сте такива само, когато отсреща ви отвръщат
със същото. А ако някой ви предизвика, със същата тази усмивка, с
която пленявате, ще го накарате да съжали, че е влязъл в живота ви.
Това, което ви води постоянно напред, са целите, които си поставяте. Никога не оставяте нещата да се развив а т
сами - държите да контролирате събитията
и
вие първи да изненадвате всички с постиженията си, а не те вас с техните. В служебен
план това е от изключителна полза. Кариерата ви израства бързо, а тези които опитат
някъде да ви попречат, остават назад, замаяни от скоростта, с която сте ги изпреварили.
Вие сте родени лидери, а деликатността и
красноречието ви само допълват вродените
ви качества. За да се задържите на върха, огромн а
роля има стремежа ви към нови знания. Четете
м н о го
и сте в течение на всичко, което се случва не само около вас, но и по
света. Имате силна памет и помните дори най-малките подробности.
В личния си живот действате със същия типичен за вас размах. Знаете
какво искате, постигате го и после забравяте за него. А след вас остават разбити сърца и хора, готови дори след всички сълзи, отново да се
върнат и да забравят. Често се възползвате от тяхната любов - харесва
ви обожанието, с което ви гледат, но дойде ли момент, когато трябва да
се обвържете, бягате като опарени.
Известни личности от зодията Маймуна: Юлий Цезар, Чарлз Дикенс, Миа Фароу, Ф. Скот Фицджералд, Ян Флеминг, Пол Гоген, Том Ханкс,
Хари Худини, папа Йоан Павел II, Едуард Кенеди, Найджъл Кенеди, Кайли Миног, Мартина Навратилова, Марио Пузо, Даяна Рос, Омар Шариф,
Род Сюарт, Елизабет Тейлър, Хари Труман, Леонардо да Винчи и др.
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Съставила:
Василка КИРОВА

кръстословица

ВОДОРАВНО:
1.
Вид текстилна тъкан,
употребявана за килими. 6. Отстъпка
от продажната цена
на стока при купуване на голямо количество и в брой.
11. Нещо, което е
сходно, подобно на
друго нещо. 12. Механично увреждане
на кожата и тъканите. 13. Малък кораб
за пътуване на къси
разстояния. 14. Наш
книгоиздател, книжар и просветен
деец /1828-1911/. 15.
Герой на А. Адам от операта „Ако бях цар“• 16. Струнен музикален инструмент. 17. Голямо художествено произведение. 19. Героиня на Марк
Твен от романа „Принцът и просякът“. 21. Система револвер с въртящ се
барабан. 23. Част от обувка. 25. Плато в Тайланд с площ около 160 000
м. 28. Надпис, който се поставя на стока за означаване фирма, качество,
цена и др. 30. По-голяма сестра. 32. Основна магмена скала. 33. Град в
Китай, адм. център на провинция Инхай. 34. Възпаление на ирис. 35.
Вътрешиният слой на окото. 36. Сграда за събиране на голямо количество житни храни. 37. Паста от калаено-оловен припой, използувана
при запояване.
ОТВЕСНО: 1.Дребна тесноноса маймуна. 2.Турски архитект, проектирал мавзолея на Ататюрк. 3, Възпаление на лигавицата на някой
орган. 4. Подвижна част от крило на самолет. 5. Роман от О. Василев. 7.
Монголски скотовъдец. 8. Тропическо растение с ароматични плодове.
9. Къса горна спортна дрехаот непромокаем плат. 10. Горната вътрешна
страна на стая. 14. Балканска парична единица. 16. Лицемерен набожник. 18. Мащабно намален модел. 20. Въртящата се част на електромотор /мн.ч./. 22. Предмети с художествена стойност за украса на човека.
23. Вид спорт. 24 Български патриарх /1901-1971/. 26. Дъбилно бяло вещество със стипчив вкус. 27. Изкуствен воден път. 29. Столицата на Еква
дор. 31. Кинотеатър. 33. Партия игра на тенис.

МАРТ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ
•06.03. 120 г. от
рождението на
Никола Обрешков – български
математик, с голям принос за
развитието на математиката
(1896-1963).

•09.03. 90 г. от
рождението на
Иван Давидков –
български поет и
преводач (1926-1990).
Кос на балкона облича
фрака си. За какво?
Празник ли? Сватба ли птича?
Скръбно ли тържество?
Клоните са посивели
от самота и от скреж…
Късно е вече за трели
и за безгрижен летеж.
В пустия парк два жасмина
носят сега на ръце
кремава роза – княгиня
с мъртво сърце.

