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Международна конференция

Равнопоставеност на хората с увреждания:
постижения и практики
Конференцията, която се проведе на 22 март, е част от програмата
на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители на високо ниво от
български и европейски институции. В дискусията се включиха експерти от над 12 държави, както и от национални и международни неправителствени организации за и на хората с увреждания.
По време на форума се обмениха добри практики за насърчаване
участието и равните възможности за хората с увреждания. Участниците
представиха и предприетите мерки в различни страни за осигуряване
на подкрепа за хората с увреждания за живот в общността.
Следвайки международно поетите ангажименти в областта на интеграцията на хората с увреждания, България полага последователни усилия за реализирането на добра координация и в прокарване
на ефективни решения на проблемите на хората с увреждания във
всички сектори.

Министър Калфин: Отстояването на правата
на хората с увреждания е приоритет за България
„Българското правителство извежда като приоритет и прави усилия да покрие всички международни изисквания, свързани
с отстояване на правата на хората с увреждания. Именно заради това ние оценяваме високо значението на този международен форум за обмен на добри практики“, заяви вицепремиерът
във видеообръщение към гоостите на форума. Той припомни, че
България е страна по редица международни споразумения, насочени към защита на правата на хората с увреждания, включително и на Препоръката на Комитета на министрите към
страните-членки на Съвета на Европа, която е свързана с реализиране на конкретен План за действие за подпомагане на
правата и пълноправното участие в обществото на хората с
увреждания и подобряване на качеството им на живот (20062015). „Отворени сме за интензивно сътрудничество със Съвета на Европа за изпълнението на Плана и през следващия период - от 2017 до 2021 година“, подчерта министър Калфин.
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най-хубавите зимни празници

   

ШИШКОВЦИ

Милчо СПИРОВ

Българинът в своята
хилядолетна история
е минал през много
катаклизми, но е успял
да оцелее и запази
своята идентичност,
благодарение на това,
че е запазил своя език
и традиции. Религиозните и професионални
празници са унаследявани и дообогатявани
от поколение на поколение. Един от тях е и Денят на лозаря.
България и кюстендилското поле са изключително подходящи
за развитието на лозарството. А от с. Шишковци само през последните години на ХХ век са изнасяли на външния пазар от 700
хиляди до 1 млн. тона десертно грозде Булгар (Афуз). Всяко домакинство е пълнило по 300 – 500 литра вино в бъчвите от найвисокопродуктивните винени сортове.
Затова и сега Денят на лозаря в с. Шишковци се уважава и се
провежда лично под ръководството на кмета Климент Терзийски.
Най-характерното за нашите деди е запазено: ритуалът за зарязване на лози – този път беше направено от Любомир Георгиев, а
поливането им с вино и благославянето прекрасно осъществиха
облечените в казмири Лиляна Коларева и Наталия Петрова - те са
членове на Клуба на СИБ в с. Шишковци. Собственикът на лозовото насаждение Румен Велинов беше изключително гостоприемен и почерпи с вкусно, отлежало, домашно вино, с бонбони и
сладкиши, приготвени от съпругата му. Оригинална част от ритуала бе и каляската с магарето, окичена и водена от кочияша Васил
Гиков. На празника всеки предложи на съседа си или на случайния минувач от своите лакомства, собственоръчно приготвени.
Ще бъде недостойно, ако не откроим поне една представителка
на благородството – Василка Лисичева. Празникът продължи с
дегустации и класации на бели и червени вина. Присъстващите
споделиха, че след зарязването и почерпката се чувстват и поздрави, и по-млади.
Нека никога и за нищо на света не забравяме нашите традиции
и да се гордеем, че сме трудов и благороден народ.
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първомай
На 22 март 220 членове на ОО на
СИБ - Първомай, съвместно с колегите
си от Чирпан посрещтнаха пролетта
в ресторант,,Европа”.Присъстващите
бяха поздравени от председателя на
организацията Златка Кирева с пожелание за здраве, висок дух и заедно да преодоляват трудностите в живота. Поздрав към хората с увреждания поднесе и зам. кметът на
общината г-н Николай Митков.
Програма изнесе фолклорният
състав на дружеството на с. Брягово, а гостите от Чирпан отправиха поздрав с хумористични
сценки. За доброто настроение на всички
се погрижи оркестър ,,Първомай”.
ДИМИТРОВГРАД

Олга ВЕЛЕВА

Денят на спонтанните актове на доброта отбелязаха децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания “Дъга” в кв. ”Черноконево” - Димитровград. Заедно с потребителите от Дневния център за деца с увреждания те си организираха своеобразен празник на доброто. Гостите поднесоха на домакините красиво ръчно изработено пано и картички. С песни, стихотворения
и танци децата и младежите се забавляваха от сърце.
17 февруари - Ден на спонтанните актове на доброта (Random
Acts of Kindness Day) - една от
новите инициативи на международните благотворителни организации. Тя има глобално значение и не зависи от националност,
етническа принадлежност или
религиозни убеждения. Идеята
на инициаторите е на този ден
хората да опитат да бъдат по-добри , мили и безкористни и то без да
очакват в замяна същото.
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Николинка ДИМИТРОВА

плевен

„Гласувайте за супата“ е едно кулинарно събитие с 4-годишна история. За първи път то се провежда през 2012 г. в Гренобъл - Франция, под
егидата на местната асоциация „La Serre a Orgeil“.
Положителните обществени отзиви и активното
участие на гражданите води до бързото разпространение на идеята и в други градове и държави, за да достигне и до България, благодарение на
българските
членове във френската асоциация.
В самото начало стои желанието
да честваме поне веднъж годишно
това, което ни обединява, ЧОВЕЧНОСТТА, въпреки различията помежду ни, било то спрямо произход,
идеи или житейски опит. Това е едно
благотворително и светско събитие
с миролюбив, духовен и свободен
характер, което кани всеки човек
да направи своя личен принос в един променящ се свят. „Гласувайте за
супата“ обединява артисти, творци, изобретатели и мечтатели, както
и всички, които желаят едно спокойно за човечеството бъдеще.
С това събитие ни запозна една мила, позитивна млада дама - Велина
Чакърова, която бе наш гост на 3 декември 2015 г. Формулата е свободна и достъпна за всички: индивиди, предприятия, читалища, дружества,
ресторанти, общини, училища…
Членовете на дружеството на СИБ „Плевен-Център“ от Клуб „Гренадирска“ 34-Б се впечатлиха от идеята и още тогава решиха, че ще се включат в действията на 29.01.2016 г. И в уречения ден НЧ „ Пробуда - 1990“
и Клуб на ул. „Гренадирска“ 34-Б дегустираха 7 вида супи,приготвени
от изкусни готвачки на КГБ /Клуб на готините баби/. На трапезата се
появиха Коледарска чорба от с.Дичин, Великотърновско, Гъбена супа
с крутони, италианската супа Минестроне /любима на София Лорен/,
Бобена чорба по къкрински с пръжки /и ракийка, разбира се/, Кремсупа от картофи, моркови и тиква със сметана, Зелева чорба с праз и
червен лук позната като „Бульон трезве“ и Супа топчета по шуменски.
Топлата храна допринесе за едно приятно преживяване. Голямо беше
желанието да се предложи от супите и на хората на улицата, но това
не беше разрешено от компетентните институции. Гост бе г-н Иванчо
Атанасов - координатор и Председател на УС на РО на СИБ - Плевен.
„Готините баби“ решиха, че и следващата година ще се включат в тази
все още не толкова популярна, но много интересна инициатива.
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долна баня
В навечерието на 1 март - денят, в който само ние, българите, по стар
обичай и традиция се кичим с бяло-ален конец, една от долнобанските
майсторки на мартеници Таня Методиева отново подреди своята сергия с десетки красиви мартеници на пазара в центъра на рилския град.
Мартеници има и за малки, и за големи. Бяло-червени Пижо и Пенда красят и входа на сградата
на общинската администрация.
Огромни Пижо и Пенда отново
бяха спуснати и от часовниковата кула на централния площад и ще бъдат свалени с идването на първите щъркели тук.
Традиционни
тържества
за
Баба Марта имаха и жените от
клуба на Сдружението на хората с увреждания „Венетица“.

Любомир Кузев

С музикално-поетичен рецитал и три изложби беше почетен патронът на Народно читалище „Христо Ботев -1917“ по повод 168-та
годишнина от рождението на поета-революционер. В инициативата взеха активно участие и членовете на дружество „Детелина“
при р-н „Възраждане“ с председател Анета Петкова.
поморие

Желязка ДИМИТРОВА

За осма поредна година в Общинската организация на хората
с увреждания „Елпида” - Поморие бе организиран конкурс-изложба на ръчно изработени мартеници. Изложбата бе открита на
01.03. в Клуба на хората с увреждания. Мартениците бяха изработени саморъчно от членовете на организацията. Участвуваха Желязка Димитрова, Йорданка
Ганчева, Султана
Костадинова, Веселина Чанталиева,
Кръстинка
Шерлетова,
Мария Овчарова, Софийка
Дурева.
Всички бяха наградени.

8
áðîé 4
април 2016
РАЗГРАД
В топлия празничен ден залата се оказа тясна, за да събере
всички, които желаят да се видят с
приятели, да споделят ежедневието си и да отбележат заедно Деня
на жената 8 март.

Още с влизането си гостите бяха
посрещнати с китка цвете и захарна целувка. Интересни неща умее
да поднася председателката на
ОО на СИБ - Разград Иванка Петкова! Тя поздрави присъстващите
и им пожела здраве, щастие, любовта на гълъбите и живота на орлите. Призова всички никога да не
се предават, да не спират да мечтаят и да се усмихват, да помнят,
че човек е толкова голям, колкото
са големи мечтите му. А богатата
музикална програма беше осъществена със съдействието на
оркестър „Перла”, който поддържаше музикалния ритъм на професионално ниво.
Високопоставени гости уважиха тържеството: Областният управител на Разград, Председателят
на Общинския съвет, Кметът на
Община Разград и Зам. кметът по
социални дейности.
Поздрави бяха получени и от
много организации от страната
– София, Перник, Видин, Смолян,

Елена ЕНЕВА
Чепеларе, Златоград, Сопот, Пазарджик, Велинград, Батак, Стара
Загора, Велико Търново, Русе, Варна, Търговище, Лозница, Кубрат,
Девня, Шумен, дори от съседна
Македония... Пристигна да ни
поздрави и
самата Баба
Марта. Тази
чаровница
не беше забравила за
нас и ни закичи с мартеница, дълга 86 метра, защото
към нейните 70 години като прибави 16 от 2016 - се получава 86.
Всички се хванаха на хорото за
мартеницата-рекордьор за здраве и продородие.
Най-щастлива от всички присъстващи беше нашата рожденичка
Мария Миланова. Тя се радваше
на особено внимание, беше обсипана с поздравления, подаръци и
много, много любов.
Глъчка, песни и танци изпълваха до късно просторната зала
и пълнеха душите и сърцата на
всички.

9
áðîé 4
април 2016
севлиево

Тодорка ПЕТРОВА

Осмомартенско тържество се
проведе и в Клуба
на хората с увреждания в Севлиево.
Настроението на
всички беше хубаво, пяха, веселиха
се от сърце. За
почерпката отново се беше погрижила г-жа Тотка
Чернева. Нашият
севлиевски
славей, носител на
първия плакет на гр. Севлиево, връчен лично от кмета
на града ни д-р Иван Иванов, изпълни няколко песни за
присъстващите на тържеството. Акордеонистът инж.
Златьо Боев също беше на линия. Направихме и много
снимки за спомен от този красив ден.
С. ИВАНОВО

Павлинка ГРАДЕВА

С много песни, музика и
танци беше отпразнуван 8
март и в община Иваново
– над 120 души се събраха в
клуба на пенсионера и инвалидите и бяха поздравени от председателките на
инвалидите Павлинка Градева, на пенсионерите Валя
Атанасова и от всички групи от Кошов, Сваленик, Табачка, Иваново и Русе. Първото хоро поведе Велимира от Кошов,
а то се изви в три кръга. Фурор предизвика циганският танц
на една от жените и към нея се присъедениха всички. Имаше и
викторина.
Удоволствие беше да гледаш радостта на тези поостарели и
вече уморени от живота хора, а преживяното тук сякаш ги подмлади...Затова си пожелахме още много такива срещи!
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ТВЪРДИЦА
В този ден жените наистина
бяха усмихнати. Всички членове
от клуба на хората с увреждания
„Вяра, Надежда и Любов” се събраха в ресторант „Чилиците”, за да
празнуват. Гост им беше кметът
на града г-н Атанас Атанасов. С
топли думи той поздрави всички,
но най-вече жените. Пожела им
здраве и, въпреки трудностите,
да бъдат все така всеотдайни към
деца, съпрузи и общество.

Радка ЗЛАТЕВА
С кратко слово поздрави жените-майки и Радка Златева. Калина
Петкова прочете хубаво стихотворение, посветено на жената.През
цялото време на обяда в ресторанта звучеше приятна музика.
Накрая имаше и хора. Всички, които могат станаха да играят.
Не бяха забравени и лежащо
болните жени. Те получиха красиво цвете в саксия с поздравителна
картичка.

Виолета АТАНАСОВА
КЮСТЕНДИЛ
Новия парк-хотел “Кюстендил” избра кюстендилското
сдружение на хора с увреждания “Кураж” за своя осмомартенски
празник. Дамите изпълниха ресторанта с много настроение,
елегантност и бодър дух и не спряха темпераментните танци
през цялата вечер. Председателят на сдружението инж. Димитър
Андонов поздрави всички и към традиционните осмомартенски
пожелания добави и призива си всички да бъдат заедно и в
празнични, и в трудни моменти, защото само приятелското
рамо може да дава истински кураж във всякаква житейска
ситуация. Специален подарък-поздравление за дамския празник
бе подготвил собственоръчно Мартин, който живее в Дома “Ильо
Войвода” и въпреки че се придвижва с инвалидна количка, беше
равностоен участник в празника с прекрасното си настроение
и позитивна си нагласа към живота. С него неотлъчно беше
преданата Милена, която работи в Дома, но го придружаваше
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не по служебно задължение, а
с искрено приятелсто.
Всички празнуващи, сред
които имаше и голяма
представителна
група
от Таваличево начело с
очарователната кметица
на селото Даниела Точева,
получиха
подарък
от
читалище “Асклепион” книги със стихове на поета
Г. Струмски, вдъхновени от творчеството на Майстора. А
някои се зарекоха за следващия празник да подготвят рецитал
по тях. За добрата организация на пролетното тържество
се постара Снежана Георгиева – организатор към сдружение
“Кураж”, а за високия емоционален градус специален принос
имаха страхотните музиканти Сашка Радева, Жоро Смиленов
и Павел Чавдаров. Персоналът на ресторанта също допринесе
за празничната атмосфера с изисканото обслужване.
несебър - созопол
Традиция стана организациите на
СИБ от Несебър и Созопол да отбелязват и празнуват заедно празници и
обичаи. След срещата ни за Бабинден
в Созопол, сега гостуваме в Несебър
по случай 8-ми март. В стария град
посетихме църквата Св. Богородица,
разказаха ни легендата за построяването на храма и се унесохме в молитви за здраве и благоденствие. Отправихме се и към Слънчев бряг, където

Сийка РУПОВА
се състоя срещата ни в уютно, топло и
красиво заведение. Посрещнаха ни с
топла питка и се настанихме на украсените и отрупаните с вкусотии маси.
Паша Белчева – председател на ОО
на СИБ в Несебър ни поздрави с „Добре дошли” с пожелания да забравим
всичко лошо и това да стане един незабравим ден, защото жените сме основата на живота и заслужаваме това.
Г-жа Краси Тодорова ни поздрави по
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несебър - созопол
случай 8-ми март и лично от името
на кмета на Община Несебър ни поднесе свежи цветя.
Пенка Хадилева – председател на
сдружението на СИБ в Созопол изрази
задоволството си, че сме пак заедно,
поздрави дамите от Несебър, поднесе им дар от нашия кмет с пожелание пролетта да озарява сърцата ни и
да изпълва с вяра и надежда дните ни.
След тържествената наздравица
под звуците на живата музика се хванахме на първото хоро, последвани
още от много други танци. Новосъздадената певческа група от Несебър,
подкрепена и от певиците на Созопол,

Росица ТРЕНДАФИЛОВА
О т
много години
насам
в
гр.
Струм и ца - Македония се провежда
един много красив карнавал,
който е сравняван по блясък
и пищност дори с този в Рио
де Жанейро. Тази година в карнавала участваха 35 държави,
включително и България. Ние,
членове на ОО на СИБ от Гоце
Делчев, също бяхме там, някои от нас не за пръв път, но
отново бяхме силно впечатлени. И останахме докрая на
карнавала, който завърши в
полунощ...Посетихме и манастира „Св. Леонтий“, който

запяха хубави популярни песни, които
ни напълниха душите и сърцата. Така
с приятно и весело настроение продължи празника. Никой не говореше
за криза, проблеми, кръвно налягане,
ниски пенсии…
Дойде ред и на изненадата на Созопол – созополски специалитет наречен „дамги”. Кулинарното изкушение,
приготвено от Дафинка Маргаритова
и Тодорка Петрова, впечатли всички
и те получиха висока оценка за кулинарните си умения. Рецептата, предавана от баби и прабаби в Созопол и
днес се приготвя за годежи, сватби,
кръщенета и специални тържества
като нашето.

гоце делчев
се
намира
на 10 км. от
Струмица.
Посрещна ни много
любезно
сестра
Хрис тина,
която
ни
запозна с историята на манастира. Разгледахме архитектурни паметници, останали
непокътнати още от турско
време.
Струмишкият
карнавал
ще остави трайни спомени у
нас
със
своята
красота
до следващ ата
година.
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Клуб за хора с увреждания
«Диабетика»
Хубав беше мартенският ден,
в който певческата група „Росен
здравец” към клуб Диабетика от
с.Боровци, община Берковица посети дома
за
стари
хора в града.
Тези
хора, повече от всичко сега, и
на такива
празници, се
нуждаят от топлина, внимание, уважение
и обич.
Приеха ни
като
техни
нови приятели. В уютен и празнично
украсен салон ни посрещнаха г-жа Надя Йорданова и г-жа Руска Маринова, социални работнички
в дома. Присъстващите
ползватели на услугата
заеха местата си с очакване за
радостни преживявания. Председателката на клуба Иванка Найденова приветства домуващите, откривайки празничната програма.
Певческата група изпълни весели народни песни, които бяха
посрещнати с аплодисменти.
Златка Христова и Венета Младенова изпълниха стихотворенията
„Чуден месец” от Данка Цонова и
„Баба Марта” от Иванка Милчева.
В края на програмата Баба Мар-

с.Боровци
та завърза на всички мартеници
за здраве и им подари пролетни
цветя за щастие и благоденствие,
а ние почерпихме домакините с

домашно приготвени сладки. А
те ни подариха сувенир и мартеници, саморъчно изработени.
Имаше и почерпка. Официално
програмата завърши, но тържеството продължи с индивидуални
изпълнения. Обещахме им още
следващи гостувания.
Гост на това мило тържество
бе и кметът на с.Боровци Валери
Петров, на когото благодарим
за осигурения превоз и богатия
снимков материал от срещата.
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Богата дейност през отминалата
година и амбициозни планове за
настоящата очертаха
в най-големия клуб на СИБ в Ловеч

РАВНОСМЕТКА

Марияна ДОНЧЕВА
За десета поредна година членовете на най-големия клуб на
инвалидите в Ловеч, в квартал „Вароша”, преизбраха за свой
председател Мария Йонкова. Тя пък отчете една богата на събития година и очерта още по-амбициозна 2016-та. Клубното помещение е в централната градска част и е притегателен център
за хората с увреждания. Преди няколко години бе ремонтиран
по проект на общината и стана още по-приятно място за срещи
и празници. Тук се събират и пенсионери, за да четат, да играят
шах, карти, табла... Тук певческата група репетира и тук отбелязват празниците си, срещат се за беседи и обучения. След година
и половина прекъсване, в клуба отново има щатен организатор.
„Много са събитията, в които участвахме през изминалите 12 месеца - каза г-жа
Йонкова по време на отчетно-изборното събрание. - Организирахме срещи
на здравни и културни теми, посетихме
исторически места в района и страната,
дори в чужбина. С незабравими емоции
са свързани пътуванията до Сърбия, Унгария и Австрия. Наши приятели от други
клубове в страната гостуваха тук, а ние посетихме нашите партньори в други градове”, отчете председателят и благодари за почитта и уважението от страна на народния представител Антон
Долапчиев и бившия кмет Минчо Казанджиев, които са им гостували нееднократно и са им помагали.
Интересни събития предстоят и през тази година. След като
посрещнаха Първа пролет на Беклемето, в началото на май отиват на екскурзия до Италия. Посещения на театрални постановки, на творчески срещи в местния Клуб на дейците на културата
и съвместни инициативи с неправителствени организации са постоянна
част от живота им. Заради тези многобройни и интересни инициативи се
увеличават постоянно новите членове. През 2015 година членският състав
наброява 253-ма, а още желаещи да се
включат не липсват.
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Начо Начев е
новият стар
председател

Галина ГАНОВА
На събранието бяха представени два отчета - за дейността на организацията
през изминалата 2015 г. и за
изтеклия петгодишен мандат
на ръководството.
През 2015 г. в организацията
са членували 203-ма души. От
тях 114 са с инвалидност над
90% с придружител, което е
повече от половината. Членовете в ООИ са на възраст от
25 до 90 години. Въпреки тази
тъжна статистика, колективът има активен развлекателен живот - екскурзии и
срещи с членове на сродни организации, честване на празници, участия в различни художествени изяви и др.
Председателят бе избран
единодушно от членовете на
организацията. За първи път
Начо Начев оглавява ООИ
през 1992 г. и до днес остава
верен на колектива и идеите
на СИБ. Той предложи насоки
за дейността на организацията през следващия отчетен
период: привличане на млади
хора за членове и недопускане

на противопоставяне между
поколенията; взаимодействие
с Бюрото по труда за осигуряване работни места за хората
с увреждания; организиране на
културни прояви и честване
на празници и др.
Бяха избрани и членове на
Управителния съвет, който
ще работи през следващия
5-годишен мандат: Жасмина
Баръмова, Тошка Горчева и
Нина Митова – жени, доказали през годините организационните си умения и отговорност към колектива - и нов
член – Цветан Георгиев, който
зае мястото на Иван Сандов,
направил отвод по лични причини.
Събранието гласува единодушно и състава на Контролно-ревизионната
комисия:
председател Дарина Далийска и членове Дора Манчева и
Иван Василев, а така също и
делегатите на предстоящата
областна конференция: Начо
Начев, Жасмина Баръмова,
Дарина Делийска, Тошка Горчева и Георги Георгиев.
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Димитрина Гунчева
На годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството на СИБ в с. Горна Митрополия се изтъкна, че през изминалите години от 2011 г. до 2015 г. е постигнато много, освен в организационната работа, така и в творческите изяви, особено на вокалната
група „Феникс“, която е участвала в местни, общински, областни и национални прегледи на художествената самодейност. За всичко това те получиха 3 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медали, 4 плакета и Сребърен
лист от Варна за цялостно изпълнение. Това стана възможно благодарение на организатора и сценарист Стойка Василева и художествения
ръководител Нина Станоева, която получи лично златен медал и плакет.
Пожелаваме на всички хора с увреждания да са живи, здрави, жизнерадостни, защото те са полезни и за нашата култура.
Ние можем и го доказваме!

Илия Вълчанов - председател на дружеството на СИБ
Отчетно-изборното събрание на дружеството на СИБ в с. Мирково – област София – се проведе
още в началото на февруари. Гости бяха Радко Кавалджиев и
Ненка Лалова от Общинския съвет и Минка Козарева от ПК
„Пчела”, спонсор на дружеството. След доклада на ИБ и на контролния орган се направиха предложения за бъдещата работа
на дружеството. Гласувано бе и решение да се закупят обувки за
децата на хората с увреждания.
Дружеството изказа благодрност и на ръководството на
НЧ „Хр. Ботев - 1884” в лицето на председателя му Добринка
Илиева – там бе реализиран проект за „Ремонт и обновяване
на читалищната сграда“, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от „Програма за развитие
на селските райони 2007-2013 г.“, подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони. Строително-монтажните работи бяха извършени от строителна фирма „Крассторой“ООД - гр.Самоков, която перфектно изпълни
поръчката. Сега читалищната сграда отговаря на всички европейски изисквания, с което настоятелството много се гордее.
Дружеството на СИБ изпрати поздрав до председателя на читалището, затова, че е помислено за хората в тяхното положение и достъпът до читалищната сграда, библиотеката, тоалетната и лекционната зала е улеснен. Хората с увреждания
благодариха и за това, че при многото европейски проекти на
територията на община Мирково само читалището е помислило за тях.
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На 22 февруари ОО на СИБ
- Пещера проведе общо отчетно-изборно събрание.
Мероприятието уважиха Кирил
Анов - председател на РО на СИБ
Пазарджик и Петя Маринова –
координатор за региона, Зехра
Алиш - заместник-кмет на община
Пещера.
След приемането на дневния
ред беше отчетена дейността на
организацията за периода 20112016 г., дейността на КРК, изпълнението на бюджета за 2015 г. и
бяха представени проектобюджетът за 2016 г. и насоките за развитие на организацията за същия
период.
По изнесената информация се
изказаха г-н Анов и г-жа Алиш.

Клуб „Оптимист”
Те отговориха на поставените
въпроси, изразиха задоволство
от отчетите за дейността на организацията и пожелаха успешна
работа и занапред.
Съгласно новите изисквания
беше избрано ново Изпълнително бюро на дружество към Общинската организация на хората
с увреждания в Пещера. За председател беше избрана Марийка
Казакова.
Избрани бяха и делегати за избиране на нов Управителен съвет,
който ще оглави трите дружества
в общината – от Пещера, Радилово и Капитан Димитриево.
За присъстващите беше осигурена скромна почерпка.

Стайко КАФОВ
Юсуф Юсуф отново избран
за председател на ОО на СИБ в
Момчилград
Акцент в отчета бяха извършените
социални услуги за членовете на организацията. Защото момчилградската
организация работи добре с местната
Дирекция „Социално подпомагане” и
с общината. С финансовата помощ на
общината са организирани и екскурзии в страната и чужбина, както и
чествания на национаални и традиционни празници.
Координаторът за регион Кърджали Шенай Бекир даде положителна
оценка за дейността на общинската организация в Момчилград и очерта насоките за бъдещата й работа. Усилията ще
бъдат насочени към организационно
укрепване, издирване на нови членове, създаване на младежка секция към
клуба, защита на интересите на хората с
увреждания.
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НЕСЕБЪРСКА БОЛНИЦА ЛЕКУВА ДОЛНОБАНЦИ

в името на човека

Инж. Светла
Стоименова
С благодарност
си спомняме как
в късната пролет
на 2014 г. председателят на Пенсионерски клуб „Надежда”- Долна баня – Атанаска Лазарова откри по свой начин възможност за лечение на хора с проблеми
на опрно-двигателния апарат в Специализираната болница за
рехабилитация ”Несебър”. Трудно се организира първата група.
Несебър беше на 380 км. и неизвестните бяха много. Но бързо
се разбра колко уредено и уютно е мястото на брега на морето
през цялата година...
Почти в края на черноморския град откриваш добре изглеждащата сграда на Здравната къща „Несебър”, където се намира
и болницата. Свикнали сме да бъдем посрещани от намръщен
персонал, но изморените, натоварени с багаж хора, получават
първата си изненада – посрещане с цветя, с усмивки и приветливи поздрави от персонала. Приемането
и настаняването стават бързо.
След преглед от
компетентни и внимателни
лекари,
процедурите са назначени и вече си
пациент. Не ги запомняш веднага, но са
най-малко шест – основни и допълнителни. Навсякъде персоналът вдъхва доверие и нещо повече: лекарите Лаков и Кърчева, лъчезарната Мариана и нейните колеги ни
върнаха вярата в истинските принципи на медицината.
Затова възрастните хора от Долна баня ще продължават по
пътя към Несебър не само заради неговото очарование и срещата с морето, но и заради подкрепата на персонала от болницата
за рехабилитация. За което им благодарим!
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Иван Димитров

ДАРЕНИЕ

„Балкан” АД дари на областната болница в Монтана апарат за диагностика и лечение на сънна апнея. Дарението, на стойност 5000 лв. бе
получено от изпълнителния директор д-р Тони Тодоров от ИД на „Балкан” АД Мариана Тодорова.
Това е заболяване, при което по
време на сън дишането е неравномерно, внезапно се прекратява за
сравнително дълъг период от време. Това води до кислороден глад и
постепенно увреждане на мозъчната дейност. Пациентите нощем не се
наспиват, а през деня са сънливи,
неработоспособни, има риск при
работа с машини и при шофиране.
Апаратът ще бъде поставен в отделението по пневмология и фтизиатрия, за да облекчава състоянието,
подпомага и съкращава срока на
лечението на пациенти с белодробни заболявания, хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/, белодробна недостатъчност и т.нар.
Пикуик синдром, обясни д-р Лидия Николчева, старши лекар и завеждащ интензивния сектор в отделението.

Преглеждаха безплатно за туберкулоза
Седмица на отворените врати, посветена на борбата с туберкулозата, се проведе в Монтана по повод на Международния ден за борба с това
заболяване – 24 март. За прегледите не се изискваха
направления от личен лекар. Призовани бяха социално слаби хора, които нямат здравни осигуровки, да
се възползват от безплатните прегледи и които са
много уязвима група по отношение на туберкулозата
За първи път в дългата си практика д-р Цветан
Петров видял тук през миналата година 16-годишна
родилка, която била с тежка туберкулоза и бебето
й се разболяло наскоро след раждането, вероятно заразено от майка си- за щастие те вече са излекувани.
Част от болните се инвалидизират след прекарана туберкулоза, загубват частично работоспособност и минават на ТЕЛК, което прави
заболяването социално значимо.
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ЮБИЛЕЙ В ЗЛАТИЦА
Не за пръв път ресторант „Средногорие” в центъра на Златица
събира хората от Общинската организация на СИБ - през тази година
най-напред тук се проведе годишното отчетно-изборно събрание,
а после бе честван и 25-ият
рожден ден на организацията. Много са вече натрупаните добри дела, много са
и спомените, много са още
и проблемите...Затова и тук,
както в много от структурите на СИБ в страната, водят
редовен организационен живот, стремят се
да помагат на своите
членове. Тоест, извършват се и социални услуги, организират се и
екскурзии, отбелязват
се по подобаващ начин
важните дати, много често
намират поводи да празнуват и да се повеселят...
Но се държи и на партньорството с местната власт.
Винаги преди избори се провеждат много срещи с
к ан д и д аткметове
и
общински
съветници и
се поставят
нерешените
за хората с увреждания местни проблеми. Затова и на празника бяха всички
кметове - на общината и на прилежащите села - Църкви-
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ще, Карлиево и Петрич, откъдето има
членове в златишката организация.
През отчетния период е подготвено
и честването на 25-годишнината на
организацията, която сега наброява
184 души, редовно платили членския
си внос.
За всички тези дейности се намират
и спонсори – „Аурубис” – България, община Златица, ОО на БСП – Златица, даже
и лични дарения има – от Донка Славчева и Никола Николов...
И ето, затова отново се получи красив,
богат на вълнения и веселба празник на
самия рожден ден на организацията 17
март...
Преди 25 години по инициатива на
Кольо Ковачев се сформира инициативен
комитет, който организира учредителното
събрание за дружество на СИБ в Златица.
Гост е д-р Стойчев от РО на СИБ – София област. Учредители са 19 души. За председател
е избран Георги Иванов, касиер става Цветана Зашева и председател на КРК Атанас Дуралиев. Дружеството прераства в общинска организация.
В последните години председател е Петрана Цакова – една
пъргава и усмихната дама...
Тя откри тържеството, посветено на юбилея. И поздрави гостите – там бяха почти
цялото общинско ръководство начело с кметицата инж.
Магадалена Иванова, Асен
Плахов и Красимира Христовска, Стоянка Петрова, Ненко
Миндилов, Николай Лилов, Илия Гърков, Тим
Крут, Мануела Тотева, Драга Сапунджиева, Анна
Нейкова, Тодор Чомпалов, Надка Неофитова,
Пепа Мацева, Георги Каменаров, представители на местната преса в. „Камбана”, в. „Регион” и
телевизия „Средногорие”.
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ЮБИЛЕЙ...
Поздравления и цветя бяха
връчени на г-жа Цакова от кмета
на Златица Магдалена Иванова, от
д-р Иван Стойнов, от Таня Балова,
от „Аурубис” – Мануела Тотева и от
пенсионерския клуб в Златица.
Всички поздравления, кито г-жа
Цакова прие, бяха кратки, сърдечни и оставиха достатъчно време
за веселието. И тя връчи юбилейни грамоти и духна свещичките на празничната
торта. Между всичко това, което извърши много делово и с чувство за хумор, тя успя и да танцува заедно с всички останали веселяци.
А наградените с юбилейни грамоти са: Георги
Иванов – първият председател преди 25 години, Цветана Зашева, Мария Пенчева, Борис Гечев, Анета Балова, Стоянка Балова, Мирослава
Пангарова и Недка Антонова.
Когато стана дума за веселба, любопитно е да се отбележи, че освен диджей Петя,
се изяви с богата програма
и д-р Димитър Стоянов. Да,
доктор! Но той наистина пее
чудесно и не за пръв път е
гост на празниците на златишката организация. С много песни поздрави своите
колеги от организацията и г-н Делчо петелов.
Танцуващите и нетанцуващите получиха по
стрък свежи карамфили, които със сигурност
са цъфтяли поне още десет дни – толкова им
беше весело и хубаво и на цветята в този ден!
Както и на младежите, които не спряха да се
надиграват с беловласите...
А последните са доказали, че могат и да
танцуват, и да се радват, и да са все така заедно толкова години!
Да са живи и здрави 25-годишните златичани!
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На заседание от 07.03. 2016 г.

С П Р А В О Ч Н И К

УС на СИБ обсъди и прие Отчет за
дейността си през 2015 г. и Доклад за
извършената работа от СИБ
за периода 01.01. 2015 г. - 31.12. 2015 г.
І. Докладна записка относно изпълнението на Бюджета на СИБ
за 2015 г. Бюджет на СИБ за 2016 г.; Отчет за изпълнението на
щата и щатното разписание на СИБ за 2015 г. ; щат и щатно разписание на СИБ за 2016 г.
УС на СИБ свиква Общото (делегатско) събрание на
СИБ за 2016 г. на 12 и 13.04. 2016 г., (първия ден) от 15
ч., в залата на хотел “Sofia-Plaza” – София, бул. “Христо
Ботев” № 154 при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на СИБ за 2015 г. и Доклад за извършената работа в СИБ за периода 01.01.2015 г. - 31.12. 2015 г.;
2. Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ през 2015 г.;
3. Отчет за изпълнението на Бюджета на СИБ за 2015 г.;
4. Бюджет на СИБ за 2016 г.
УС на СИБ прие изменение и допълнение в Правилник за колективно членство в СИБ.
УС на СИБ определи норма на представителство за избиране
на делегати от регионалните организации на СИБ за VІІІ-я конгрес на СИБ: на 600 +/-300 редовни членове се избира 1 (един)
делегат за VІІІ-я конгрес но СИБ, но не по-малко от 1 (един) делегат и не повече от 5 (петима) делегати от една регионална организация на СИБ.
УС на СИБ определи давностен срок за изплащане на хонорари
за автори на сп. “Кураж” две години.
УС на СИБ дава съгласие Съюзът на инвалидите в България да
кандидатства за членство в Българския съюз на частните предприемачи “Възраждане”.
По неотложни причини УС на СИБ внася промени в графика за
провеждане на регионалните конференции от отчетно-изборната кампания за VІІІ-я конгрес на СИБ през 2016 г., както следва:
Регионална конференция на РО на СИБ –Ямбол, предвидена за
09.05. 2016 г. от 11.00 ч. се премества на 11.05. 2016 г от 11.00 ч. на
същото място и при същия дневен ред;
Регионална конференция на РО на СИБ – Сливен, предвидена
за 09.05.2016 г. от 14 ч. се премества на 11.05.2016 г. от 14.00 ч. на
същото място и при същия дневен ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – Стара Загора, пред-
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УС на СИБ обсъди и прие Отчет...
видена за 10.05.2016 г.от 10.00 ч се премества на 12.05.2016 г. от 10.00 ч.
на същото място и при същия дневен ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – Добрич, предвидена за
07.06. 2016 г. от 10.00 ч. се премества на 09.06.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – Варна, предвидена за
07.06.2016 г. от 14.00 ч. се премества на 09.06. 2016 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – София-област, предвидена за 12.05.2016 г. от 11.00 ч. се премества на 30.06.2016 г. от 11.00 ч. на
същото място и при същия дневен ред.

ВЕСТИ
УС на СИБ дава съгласие СИБ
да вземе участие в следните
два проекта по програмата ИНТЕРРЕГ V-а “ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014- 2020” ПРОГРАМА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО:
Първи проект
Приоритетна ос: Устойчив
и приспособим към климата трансграничен район
Тематичен приоритет: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната
ефективност
Партньори: 1. Национален парк
за района на Родопи планина (водещ); 2. Община Хасково; 3. Община Волви; 4. Агенция за местно
икономическо развитие, Разлог;
5. Национална конфедерация на
хората с увреждания (ЕСАМЕА); 6.
Съюз на инвалидите в България
(СИБ); 7. Технологичен образователен институт на Централна
Македония, Факултет Бизнесадминистрация в Серес; 8. ЕКОСВЯТ
Родопи, НПО; 9. Гръцка агенция за

местно развитие и местно самоуправление (ЕЕТАА).
Втори проект
Приоритетна ос: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
Тематичен приоритет: Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка
форма на дискриминация
Партньори: 1. Национална конфедерация на хората с увреждания, Клон Северна Гърция; 2.
Съюз на инвалидите в България;
3. Община Неаполис – Сикеон; 4.
Община Хасково; 5. Община Волви; 6. Община Разлог; 7. Център
за благополучие на префектурата
на Източна Македония и Тракия;
8. Регионално сдружение на общините “Марица”; 9.Агенция за
местно икономическо развитие,
Разлог.
На 17.03. т. г. се проведе учредително събрание на основната
(общинска) организация на СИБ
в община Ковачевци – Перниш-
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ка област и отчетно-изборно
делегатско събрание на основната (общинска) организация
на СИБ в община Кюстендил –
Кюстендилска област. Делегатите
обсъдиха проблемите, стоящи
пред местните структури на СИБ,
като партньор и опонент на местните органи на властта и задачите
на организацията в навечерието

на VІІІ-я конгрес на СИБ. В работата на събранията взеха участие г-н
Красимир Коцев – председател на
СИБ и г-н Стоян Манолов – специалист в направление “ОМКД” в ЦУ
на СИБ. За председател на ОО на
СИБ в Кюстендил беше избрана
г-жа Валентина Симеонова, а за
председател на ОО на СИБ в Ковачевци – г-жа Диляна Боянова.

Във връзка с настъпили промени в Правилника за дейността на НСИХУ до края на годината всяка НПО ще трябва да докаже своя членски състав, като представи пълен
поименен списък. Лица, които фигурират като членове на СИБ, но
и на друго НПО на хора с увреждания, няма да бъдат признавани за
членове и в двете организации. Тъй като проучвания в СИБ показват, че
в много организации и дружества членуват немалко хора, които са членове и в други НПО на хора с увреждания, препоръчва се приемащите
органи в структурите на СИБ да пристъпят към прецизиране по този
въпрос на всичките си досегашни членове, а отсега кандидатстващите
за членство в СИБ, които страдат и от инвалидизиращи заболявания,
за които има НПО по съответните видове заболявания, да бъдат насочвани за членство при тях.
На 25.02.2016 г. Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща със зам.председателя на МС и министър на труда и социалната
политика Ивайло Калфин. От страна на СИБ присъства Красимир
Коцев - председател на СИБ. На срещата присъстваха също зам. министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Гълъб Донев и
експерти от Дирекция „Политики на хора с увреждания, равни възможности и социални помощи”. Срещата беше по повод проекта за Основни
насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността и
премина в конструктивен диалог. Страните се договориха:
1. Да бъде създадена работна група с участието на представители на
МТСП и Национално представителните организации на и за хора с увреждания, която да изработи окончателен вариант на основните насоки за усъвършенстване на експертизата на работосопособността.
2. В Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, да се
провежда периодично обсъждане на документа по предходната точка
до приемане на окончателния вариант, който да бъде внесен в Министерски съвет.
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ВЕСТИ
Национално представителните организации на и за хора с увреждания излъчиха свои представители за работната група.
На 29.02.2016 г. Съюз на инвалидите в България, на основание чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания, подписа договор с
Агенция за хората с увреждания на целеви финансови
средства в размер на 862 000 лева. Те са предназначени за изплащане на целева помощ за придружител на трудноподвижни лица
над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, нуждаещи се от чужда помощ. Размерът на помощта е до 10
часа годишно в размер на 5 лв. на час и се предоставя на лицата за посещенията им с придружител в държавни, общински, образователни,
културни и други институции, здравни и лечебни заведения. За повече информация и кандидатстване за помощта всички трудноподвижни лица, отговарящи на условията, могат да се обърнат към териториалните структури на Съюза на инвалидите в България. Получаването
на помощта е независимо дали правоимащите членуват в СИБ, нито е
свързано с бъдещо тяхно членство в СИБ.

За повече информация
0988 79 93 93

Право на безплатна винетка за един лек автомобил с
обем на двигателя до 2000 куб. см.
и мощност до 160 к.с. (117.64 kw),
лична или имуществена семейна
общност, имат лицата с трайно намалена работоспособност (вид и
степен на увреждане) 50 и над 50
%, както и семействата, отглеждащи дете с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средното си образование, но
не по-късно от 20-годишна възраст.
Към 31.01.2016 г. от поделенията на
АСП са били отпуснати 164 759 безплатни винетни стикера, валидни
за 2016 г., което е с 12 602 броя повече от предходната година. Увеличението е съпоставимо с ръста
на броя на хората с увреждания от
около 5 % годишно.

27
áðîé 4
април 2016

НЕ СЕ ОЧАКВАТ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОБОЛНИТЕ
Във връзка с изказани в медии мнения на специалисти онколози, свързани с някои промени при лечението на пациентите с
онкологични заболявания, залегнали в Проект на Решение на Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) 2016 на
основание чл.54, ал.9 и чл. 59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), НЗОК информира, че не се очакват проблеми при лечението
на пациенти с онкологични заболявания. Подуправителят на НЗОК – г-жа
Иванка Кръстева, проведе среща с лекари онколози, на която бяха обсъдени техните тревоги. Надзорният съвет е информиран за предмета на
срещата. Спазвайки законовите разпоредби, институцията е предоставила на своя сайт за обсъждане Проекта на Решение и очаква писмените
предложения на онколозите, за да бъдат обсъдени на заседание на НС
на НЗОК.

ÓËÅÑÍßÂÀ ÑÅ ËÅ×ÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÏÀÖÈÅÍÒÈ Â ÈÇÂÚÍÁÎËÍÈ×ÍÀÒÀ
ÏÎÌÎÙ, ÇÀ ×ÈÈÒÎ ÇÀÁÎËßÂÀÍÈß ÑÅ ÈÇÈÑÊÂÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
Íàöèîíàëíàòà çäðàâíîîñèãóðèòåëíà êàñà (ÍÇÎÊ) óòâúðäè íîâè
èçèñêâàíèÿ â èçâúíáîëíè÷íàòà ïîìîù çà: èíñóëèíîâî ëå÷åíèå íà çàõàðåí
äèàáåò òèï 1; ëå÷åíèå íà çàõàðåí äèàáåò òèï 2; ëå÷åíèå ñ ìåäèêàìåíòà
„Ìåòîòðåêñàò“.
Íîâèòå èçèñêâàíèÿ ñà íàïðàâåíè âúâ âðúçêà ñ àêòóàëèçàöèÿòà íà
Ïðèëîæåíèå 1 íà Ïîçèòèâíèÿ ëåêàðñòâåí ñïèñúê (ÏËÑ), ñúäúðæàù
ìåäèêàìåíòè çà äîìàøíî ëå÷åíèå, êîèòî ÍÇÎÊ çàïëàùà. Â ñïèñúêà âå÷å
ñà âêëþ÷åíè íîâèòå ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ Ìåæäóíàðîäíè íåïàòåíòíè
íàèìåíîâàíèÿ /INN/ Insulin degludec - çà çàõàðåí äèàáåò òèï 1 è òèï 2 è Empagliflozin-SGLT2 èíõèáèòîðè çà çàõàðåí äèàáåò òèï 2, êàêòî è ïðîìÿíà âúâ
âúçðàñòîâèòå îãðàíè÷åíèÿ íà Insulin detemir. Ñïîðåä íîâèòå èçèñêâàíèÿ
îòïàäà íåîáõîäèìîñòòà îò ïðèëàãàíå íà êîïèå îò ðåöåïòóðíàòà êíèæêà
íà çäðàâíîîñèãóðåíîòî ëèöå êúì äîêóìåíòèòå, ñ êîèòî ñå ïðåäïèñâà
òåðàïèÿòà, ïîðàäè âúçìîæíîñòòà çà îáåêòèâèçèðàíå íà èíôîðìàöèÿòà
çà ïðîâåäåíà ïðåäõîæäàùà òåðàïèÿ îò èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà íà
ÍÇÎÊ. Îñâåí òîâà â ÏËÑ âå÷å å âêëþ÷åí ìåäèêàìåíòúò Ìåòîòðåêñàò
çà ïàðåíòåðàëíî ïðèëîæåíèå ïðè ëå÷åíèå íà ïàöèåíòè ñ ïñîðèàçèñ,
ñåðîïîçèòèâåí ðåâìàòîèäåí àðòðèò è þíîøåñêè (þâåíèëåí) àðòðèò.
Â èçãîòâÿíåòî íà íîâèòå èçèñêâàíèÿ ñà ó÷àñòâàëè êîíñóëòàíòèòå íà
ÍÇÎÊ ïî åíäîêðèíîëîãèÿ è áîëåñòè íà îáìÿíàòà, êàêòî è åêñïåðòè îò
èíñòèòóöèÿòà ïî êîæíè è âåíåðè÷åñêè áîëåñòè, ðåâìàòîëîãèÿ è äåòñêà
ðåâìàòîëîãèÿ. Íîâèòå èçèñêâàíèÿ ñà â ñèëà îò 1 ôåâðóàðè 2016 ã. Òå ñà
ïóáëèêóâàíè íà ñàéòà íà ÍÇÎÊ www. nhif.bg, ëèíê „Ëåêàðñòâà“, ïîäëèíê
„Çà äîãîâîðíèòå ïàðòíüîðè“ – „Èçïúëíèòåëè íà ìåäèöèíñêà/äåíòàëíà
ïîìîù“.
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НЗОК ЩЕ ЗАПЛАЩА НАЙ-СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ
НА ПАЦИЕНТИ С ХЕПАТИТ С
На свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие „Изисквания на НЗОК при провеждане
на лечение на болни с хроничен вирусен С хепатит“. Изискванията са
изцяло обновен документ. Чрез него се осигурява лечение на болни
с хроничен вирусен „С“ хепатит в различен стадий на заболяването с
нова генерация лекарствени продукти.
С актуализация на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък
са включени лекарствени продукти с нови международни непатентни
наименования за провеждане на лечение на хронична HCV инфекция
с директно действащи антивирусни средства (ДДАС) при болни над
18-годишна възраст. Поради високата първоначална цена на тези лекарствени продукти, по силата на Наредба №10, бяха проведени допълнителни преговори за предоставяне на допълнителни отстъпки, в резултат на които стойността на курс лечение бе значимо снижена, което
осигурява възможността НЗОК да стартира заплащане на новата терапевтична схема от 1 март тази година.
Съгласно клиничните проучвания и данни, процентът на излекувани
пациенти при този вид терапия се повишава с близо 30% спрямо досега
провежданата терапия. В общия случай лечението е с продължителност 3 месеца, при 12 месеца при сега съществуващите терапевтични
схеми. Пациентите се считат практически за излекувани след приключване на курса на лечение, за разлика от досега, когато се налага многократно повтаряне на лечебен курс.
Предвид обществения интерес първоначалният проект бе представен на всички председатели на експертни комисии в болнични лечебни
заведения, имащи право да издават протоколи за това лечение. Целта беше запознаване на широк кръг от водещи специалисти с изцяло
новата терапевтична схема и постигане на консенсус и равнозначност
при назначаване на лечението на пациентите. Този подход гарантира
равнопоставеност на всички пациенти, независимо към кое лечебно
заведение те ще се насочат.
Заложените критерии са в пълно съответствие с утвърдените от Европейската Агенция кратки характеристики на лекарствените продукти, както и с актуалния Европейски и Национален консенсус за лечение
на хронични вирусни хепатити. При осигуряването на новите терапии
е предвидена възможност за довършване на терапевтичния курс на
пациентите, започнали лечение по старите схеми, както и за единични
случаи, неподходящи за лечение с ДДАС, с което се гарантира цялостно
обхващане на всички възможни случаи при болните с хроничен вирусен „С“ хепатит.
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„Болногледачка”
измамила ОБЩЕСТВОТО И НИЕ
дядо с 2500 лева
Нена БИВОЛАРСКА

Представяща се за болногледачка жена откраднала от 80-годишен
пазарджиклия 2500 лева. Поискала
парите, уж за да му купи с тях колата на братовчедка си и изчезнала.
Възрастният човек извикал полиция, а оттам нататък се установило,
че уж добронамерената му гостенка се е представила с фалшиво име
и има още подобни престъпления
в миналото си.
Дядото, който е с 80% инвалидност, сам си навлякъл белята чрез
обява в пенсионерски вестник, че
търси жена да го гледа срещу наследяване на двуетажната му къща.
Обадила му се кандидатка, която се
представила като Мария от Стара
Загора (после се оказало, че името
й е друго и е от Нова Загора). Казала, че е млада, живее самичка и
се хвалела, че е отлична домакиня.
Няколко дни по-късно сама заявила, че идва в Пазарджик. Старецът
я посрещнал на гарата и я поканил
на кафе. Направило му впечатление как пуши цигара след цигара,
а преди твърдяла, че е въздържателка, но не се усъмнил. Отишли в
къщата и пак си направили кафе,
а докато го пили, човекът извадил нотариалния акт на къщата и
двора, за да покаже на гостенката
какво ще наследи. После „добрата
домакиня” си полегнала на единственото легло, а старецът цяла

нощ седял на крайчеца „като караконджул”, както разказал в залата.
На сутринта отново седнали да
пият кафе подомашному. От приказка на приказка, домакинът споделил, че е имал трабант, продал го
е и си търси по-надеждна кола. За
нея, както и за предстояща операция, бил скътал скромните си спестявания от 2500 лева. Донеси ги,
ще докараме колата, казала гостенката. Преброили ги заедно, после
тя пратила дядото да донесе пак
бурканчето с кафе, а докато той се
върне, тя „изхвърчала като самолет”.
Пет години в Сливенския затвор
даде на измамницата Районният
съд в Пазарджик. Тя ще трябва да
върне парите с лихва, считано от
19 май, когато ги е свила от стареца, както и да плати всички разноски по делото – близо 500 лева. При
разследването възрастният човек
е разпознал лицето на крадлата измежду 4 снимки.
Както и в съдебната зала. Съдия
Красимир Лесенски не хвана вяра
на думите на обвиняемата, че е невинна и че самопризнанията само
й били поднесени за подписване,
не ги била казала. В залата тя вдигнала такава врява, че се наложило
да бъде отстранена от заседанието. Присъдата не е окончателна и
може да бъде обжалвана.
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ЛИЧНОСТИ

Щом Бог ми е дал, Нена БИВОЛАРСКА
и аз съм длъжна да давам
Името на Пенка Кацарска вече е достатъчно популярно в
Пазарджик. Хората я свързват основно с Фондация „Хефест“,
основана от борбената пазарджиклийка през 2003 година с мисията да помага на хора с увреждания. В началото малцина
приемат сериозно идеята, но с годините тя набира скорост и
с всяка следваща публична проява се показва в нови и нови
творчески метаморфози, каквито може да роди само умът
на нестандартно мислещ човек като Кацарска.Доскоро малцина знаеха какъв е мотивът й да хвърли толкова труд през
годините, за да направи „Хефест“ това, което е сега. Самата тя не е здрава. Била е на върха, но е била и на дъното.
Знае колко е важно в труден момент някой да ти подаде ръка.
От
малка
съм изключително
чувствителна душа, разказва
Пенка. Амбициозният
ми
баща изискваше много от
мен,
така
аз станах прекомерно взискателна към себе
си. Колкото
повече успехи постигах, толкова по-недоволна
ставах и понезначителни ми
се
струваха, толкова повече
исках да постигна. И тогава,
обаче,
си
имах творческата
заложба.
Събирах
децата
от махалата, ставах им „учителка“ и ги учех как да правят красиви неща. Голямо бе разочарованието ми, когато не ме приеха да уча в художествена
паралелка нито в Казанлък, нито в София. Така реших да се
пренасоча към практична специалност. Тодор Живков нали
казваше: „Тази година полупроводници, догодина - цели“...
Перспективите бяха в електрониката. Завърших „Електронна
и изчислителна техника“ и започнах работа в „Каучук“. Каквото и да съм правила през годините, съм се старала да е на
ниво, радвах се на уважение, бяхме прекрасен колектив.
Прекрасната част от историята свършва в началото на демокрацията, когато предприятието е залято от седем вълни на
драстични съкращения. В този момент Кацарска е профсъюзен
председател. На нея се пада нелеката роля да каже на всеки
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от колегите си лошата новина, че остава без препитание. Да прочете
мъката в очите му и безмълвното обвинение: ти оставаш на работа,
аз - не. Не издържа на толкова човешка мъка и през 2000 година пожелава да бъде съкратена, макар да знае, че много трудно ще намери
друга работа. Душевната травма остава и я мъчи дълги години. Изпада в депресии, лекарите вдигат ръце. Така стига до биоенерготерапевта Илко Казанджиев. Той й посочва верния път: „Ти не си психично
болна, имаш нужда да правиш нещо за хората. Направи го и ще се
стабилизираш“. Така и става. На 3 декември 2003-та - Деня на хората
с увреждания, фондацията е основана, месеци по-късно Казанджиев
умира. И досега Пенка казва, че каквото прави, го прави в негова памет.
През годините следват още много житейски изпитания. Жената-двигател на фондацията прекарва инсулт, но дори от болницата не оставя
хората си без морална подкрепа. Страда от сърдечна недостатъчност, но това не й пречи да хвърля доста труд в организационна работа. Претърпява тежка операция - и тя не става причина да се откаже.
Чупи крак в навечерието на Голямото откриване на обновеното ателие, за което всички в „Хефест“ са мечтали години наред. Моли лекарите да я пуснат от болницата и се явява на церемонията в инвалидна
количка, но сияеща от щастие. Олицетворение на несломимия дух!
От напускането на предприятието пазарджиклийката не е спирала да твори. Продала е и е подарила на близки и колеги над 1000
свои графични творби. Изразява се и с приложни изкуства - прави невероятни пана от миди и камъчета. Преоткрива позабравени с времето техники като плъстенето на вълна, както и неочаквани роли за иначе непотребни неща - бутилка, облепена с оцветен
в червено пясък, става прекрасна основа за кукла на Дядо Коледа,
например. От капачки прави обеци и брошки - невероятни уникати.
Днес изделията и картичките на фондацията се поръчват със стотици
от големи корпорации и бизнес-центрове, но невинаги е било така. В
началото е много трудно да убеди хората с увреждания да се събират
в скромно ателие, да творят заедно и да очакват-евентуално - приходи от това. Все пак се намират хора, които й се доверяват. Повечето
от тях и досега са ядрото на екипа. И също като нея са готови да се
раздават. Има къде да го правят - след големите успехи различни
организации на инвалиди от цялата страна искат да се учат от пазарджишките си колеги. Следващата идея е да бъде отворен в Пазарджик център за изкуства, в който да се обучават и деца, и възрастни.
Щом Бог ми е дал, и аз трябва да давам, убедена е Пенка. Постепенно е предала това християнско мислене и на посещаващите ателието.
Макар да се борят със своите несгоди и болести, те обмислят как да
помогнат и на други градове да се сдобият с организации като „Хефест“, за да са в помощ на хора с увреждания.
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ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ
Соня Симеонова
„Чуждата болка за мен е по-тежка отколкото моята...“- така започва разказа си
76-годишният Генчо Генев от град Дряново,
който е с няколко заболявания и е с 82%
инвалидност. Двустранна коксартроза, емфизем на белия дроб, диафрагмена херния
и сърдечна недостатъчност са само малка
част от заболяванията на възрастния мъж.
Заради тях той е трудно подвижен... По ирония на съдбата Генчо е бивш спортист и
футболист. Въпреки заболяванията си не се
плаква,болките му са на заден план, когато
прочете мъка в очите на друг човек. Добър,
внимателен и отзивчив - така определят
Генчо неговите близки и приятели.
Още като ученик в механотехникум в Габрово започва да
пише стихове и да рисува карикатури. Редактор е на училищната многотиражка“Млад техник“. По-късно като войник е дописник на
в. “Страж на родното небе“, а кото студент в МЕИ София е сътрудник
на студентския вестник “Технически авангард“ и „Балканско знаме“.
Сътрудник е и на в. „Рудничар“. Днес е активен сътрудник в страницата „Дряново нюз“. Помества очерци и материали предимно за майстори-строители от известната в цял свят Дряновска строителна школа.
Повод за нашта среща стана една статия на Генчо, а именно “Светите книги, как са спасени по време на 9-дневната битка в Дряновския
манастир“, публикувана във в. “За буквите“, която ми направи впечатление. Изпитвах известни притеснения за срещата, но те бързо преминаха, когато ме посрещна усмихнат и дружелюбен човек, който
излъчваше някаква вътрешна скрита енергия.
Генчо не обича да говори за своите заболявания и разговорът се
насочва към неговия живот, който му поднася много разочарования. Всеотдаен баща и любящ съпруг - така пък го определя съпругата му Ганка. Генчо и Ганка имат двама сина, които отглеждат с много любов и възпитават в честност и трудолюбие. Родом Генчо е от село
Долни Върпища - село, кацнало върху билото на скалния масив Боруна над Дряновския манастир. Името на селото идва от това, че то е
разположено върху пещери, а землището е пропито от история и ле-
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генди. Генчо се ражда в семейство на потомствени строители - прадядо му е майстор Геню Белчев - Светогореца, наречен така защото
е строил български манастир в Света гора на Атон. Строил е множество къщи, църкви, манастири и крепости из цялата османска империя. С 300 майстори от Дряновския район,оито работят ангария, строи
крепоста „Калето“около Силистра. Останал доволен, валията на градаИбрям Паша му подарява „врано конче“ и го препоръчва на Високата
порта в Цариград. Следващите години заминава с 3000 души за строителството на Цариградското
кале. Завръща се в България
само с 300 души - другите умират от холера. Най-голямата
гордост на майстор Геню е
построената през 1845 година църква в Дряновския манастир. Старата е вкопана 20
стъпки в земята - по тогавашния закон. Новата е издигната във височина с 3 кубета,
в нея майстора прилага нови архитектурни елементи от Дряновската
архитектурна школа. Съдбата на тази църква е известна, тя е срината до основи през Априлското въстание, при обсадата на четата на
Бачо Киро и Поп Харитон в манастира. Няколко дни след опожаряването на манастира майстор Геню се качва на близката до манастира скала Боруна. Гледката била потресаваща. Сърцето му се свило
от мъка.... Когато се съвзел, вдигнал ръце към небето и отправил молитва към Бога да му даде сили и живот да възстанови манастира.
Денят бил мрачен, тъмни облаци пълзяли над тлеещите руини.В този
миг слънчев лъч пробил облаците и озарил руините на манастира.
За прадядо му това било Божие знамение. След възстановяване на
разрушената църква,след нейното освещаване игуменът на манастира Пахомий дарява на майстор Геню свещена книга - Библия, една
от петте книги, спасени от опожарения манастир. Тя е дарена на майстора с послание да бъде дарявана на всяко поколение от рода, за
да знаят и помнят потомците за онези велики дни на геройство и
безсмъртие. Днес Библията се намира в историческия музей при Дряновския манастир, дарена от правнука на Светогореца Генчо. Майстор Геню почива през 1901 г. на 120 години, 14 години след възстановяване на манастира.
„Хората в напреднала възраст живеят със спомените си - казва моят събеседник. - Но аз не обичам да се връщам в миналото,
то ми носи само болка и разочарование. Животът ми беше напрегнат, суров и труден. Всичко, което съм постигнал, беше плод на по-
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ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ
стоянен и упорит труд. Съдбата нищо даром не ми е дала,освен неочаквани възходи и падения. Но това бяха най-важните уроци в живота,
които ми даваха сили да се боря с него“.
Трудовата дейност на Генчо започва като електротехник във вагонния
завод в Дряново. След студентството е разпределен в текстилна фабрика “Бачо Киро“. Новата му работа съвпада със започване на основното преоборудване на фабриката. Това е голямото изпитание за младия инженер и неговия отдел, но те се справят достойно и получават
висока оценка. 1974 г. е повратна в неговия живот. Започват структурни
промени в промишлеността. Така модерната просперираща фабрика
става цех в новата комбинатска структура. Предлагат на Генчо работа
в Габровски машиностроителен завод и той приема.
Но съдбата слага бариера. Извикват го в „Белия дом“- сградата на
Общинския комитет на партията. Приема го лично първият секретар.
Без много увъртания му наредил: “Никакво Габрово, от утре започваш
работа в новия Дряновски Инструментален Завод, който ще бъде открит тия дни. Това е решение на партията, а ти, млади момко, трябва
да знаеш, че партията в тоя град съм аз, каквото кажа, това става“.Това
е диалогът, който променя живота на Генчо. Той благодари за „специалните грижи“ към него, но отказва. Възникналият конфликт довежда до това, че е обявен за „безотговорен тип“ и „антинароден елемент“,. Изхвърлен е от кабинета със заплахата, че работа на друго
място за него няма да има. Така Генчо се озовава на улицата. Въпреки че има малко дете, изхвърлят багажа му от служебната квартира.
Следват едни от най-тежките месеци. За да изкарва прехраната си, е
принуден да работи на частни строителни обекти или като докер
на гарата. След девет месеца ходене по мъките, най-после го приемат на работа в мина „Лев“ край гара Кръстец, първата мина за добив на въглища в България. Три години доказва себе си. Упоритият му и ефективен труд, отношенията му и работата с хората
не остават скрити за комбинираното ръководство на Балканбас.
Предлагат му работа в Сливен. Семейни проблеми стават причина да не приеме. Разделя се с колектива на мината и започва работа в Габрово в предприятие от Военно-промишлен комплекс. Попаднал
в средата на номенклатурните кадри, съдбата му вече се управлява от външни фактори. След 5 години е назначен за директор на новостроящ се завод в с. Царева Ливада. След 11 години странстване се
завръща отново в Дряново. Със свито сърце прекрачва прага на кабинета, от който е изхвърлен на улицата и сяда на стола на този, който доскоро диктува съдбата на града. Каква ирония на съдбата!
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Тогава си спомня една източна мъдрост: “Не можеш ли да пълзиш,
не се качвай нависоко, оттам винаги болезнено се пада...Годините показват, че притесненията са основателни. След 10 ноември Генчо отново е на улицата, но вече знае пътя за мината. Приемат го веднага като стар изпитан кадър, но за кратко време остава разочарован.
„Демокрацията“ отприщва недоволства и вълнения на работниците. Из
мината буквално вилнее новосъздаденият миньорски синдикат “Подкрепа“. Много от ръководните кадри, като стари номенклатури са подменени. В такава обстановка работи 6 години, които оставят траен
отпечатък върху здравето му. При трудова злополука чупи крак и получава травми, които оставят траен отпечатък върху неговото здраве.
Ненормалните отношения в мината се отразяват зле върху работата и
производството. Мината изпада в несъстоятелност. За да придобие стария си облик, синдикатът прави допитване до работниците в мината кой
е способен да поеме ръководството, за да заздрави рудника. Почти всички посочват Генчо. Но това далеч не е всичко. След няколко дни, когато се завръща от работа, пред жилището му го чака делегация от
завод КПЗ. Настоятелно го молят да се завърне и поеме ръководството
на завода. Оставят му няколко дни за размисъл...Но без да се колебае Генчо постъпва по най-неочаквания начин - започва да събира
документи за пенсия...Мисълта за здравето му не му позволява друго решение.
И пенсионерските му години не минават в безделие. Диагнозите не претъпяват стремежа му да прави нещо интересно и полезно. Отново започва да пише и рисува. Наема се и с нелеката работа
да довърши родословното дърво, започнато от неговия дядо, както и
да проучи и пропагандира потомствените строителни родове от района - майстори от Дряновската строителна школа, които заслужават известност, уважение и признание. Има вече публикувани над 20
очерка за майстори-строители от Върпишкия район. Мечтае да издаде книга за живота на хората, преживели втората епопея на Дряновския манастир - неговото възстановяване. Не забравя и своята съдба
- мина“Лев“, многото своеобразни човешки образи и характери, необичайните случаи и странни преживявания и събития...
Но все по-често в душата му се промъква тревога. Тревожи го днешната безпътица, отчуждеността, безразличието и омразата в държавата, но твърди, че вярва в хората. “Искам хората да са щастливи, да не
падат духом. И да помнят,че „СЛЕД ДЪЖД ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕ!“.
България е много хубава страна, трябва да създаде условия за развитие на младите хора и всички, които са в чужбина, да се завърнат.
Що се отнася до мен, аз ще продължавам да пиша, докато мога. Човек трябва да остави някаква диря след себе си!“- така завършва разказа си един достоен за уважение българин!
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ПЕТ ТИПА ВРЕДНО ПОВЕДЕНИЕ,
КОЕТО НЕ ТРЯБВА ДА ТЪРПИТЕ!
Ако искате да живеете по-добре, няма да е лошо да внимавате
с какви хора се обграждате, тъй като поведението на другите
често може да е вредно за вас. Вредното поведение не е просто
дразнещо. То заразява със своя негативизъм, който нараства
като снежна топка, за да се стовари върху
различни сфери в живота ви. Трудно е да
бъдеш оптимистично настроен и позитивен, ако взаимоотношенията, които поддържаш, не се отразяват добре на душата ти.
Разбира се, на всеки от нас му е позволено
отвреме-навреме да бъде негативен. Така че, не очаквайте хората около вас да са перфектни. Важно е, обаче, дали долуизброените неща са типични за човека или спорадични.
1. Клюки Избягвайте взаимоотношения, в които клюките
са основна тема на разговор.
Казано е: „Големите умове обсъждат идеите. Средните умове
обсъждат събитията. Малките
умове обсъждат хората“ (Елинор Рузвелт). Качествените взаимоотношения са базирани на
обмяна на идеи и въодушевление от споделянето на планове.
Именно това ни помага да растем, да се развиваме, да постигаме мечтите си.
2. Подигравки Повечето
от нас са се сблъсквали с хора,
които правят двусмислени комплименти или се подиграват, уж
под формата на шега (например
забележки като „Харесва ми, че
не ти пука как изглеждаш“). Тези
прикрити обиди идват от хора,
чиято енергия вибрира много
ниско. Не забравяйте: здравословните отношения ви карат да
се чувствате по-добре, не по-зле.

3. Съревнование Нездравата конкуренция, която усещате от страна на другия, е вредна
за вас. Нямате нужда от хора, които непрекъснато се сравняват
с вас. Хората, които са уверени
в себе си, ще се радват за вашите успехи, няма да ги мерят със
своите. Именно те могат да ви
зареждат с позитивна енергия.
Защото трябва да се съревноваваме само със себе си.
4. Едностранчивост Човек, който идва при вас, само
когато му е изгодно и удобно,
или който настоява нещата винаги да стават по неговия начин,
ви кара да се чувствате недостатъчно ценени. Хубавите взаимоотношения са непрестанна
демонстрация на баланс в компромисите и взаимното уважение.
5. Поучаване Ако човекът
има навика да вади “мръсните ви
ризи”, да ви критикува, да сочи с
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пръст грешките ви и да ви поучава, най-добре прекратете отношенията си с него. Истинските
приятели се съсредоточават
върху вашите най-силни, найдобри черти, тези черти, които
повишават увереността и усеща-

нето, че можем да се справяме
успешно с живота. Не на последно
място истинските приятели се
интересуват от това как се чувствате и няма да си позволяват да
сипват сол в раните ви...

Ако по някакви причини ви е трудно да прекратите окончателно отношенията си с такива хора, поне
се опитайте да се дистанцирате от тях. Заслужавате нещо по-добре: важно е да го помните! Заслужавате да прекарвате повече време с
хора, които влияят положително на душата
ви! Заслужавате да бъдете уважавани! Заслужавате да бъдете щастливи! Всеки, който ви
кара да се чувствате по друг начин, трябва да е поне на ръка
разстояние от вас.

Съществуват различни версии за произхода
на деня на шегата
Една от версиите за началото на традицията да се шегуваме е свързана
с Франция, по времето на Луи 14-ти и смяната на Юлианския календар
с Григорианския. Кралят издал закон, с който въвежда датата 1 април за
начало на календарната година на мястото на 1 януари. Френските поданици се възпротивили на тази идея и в знак на протест на следващата година изпратили новогодишни картички на 1 април. Законът не
влязъл в
сила, но изпращането на картички се запомнило
като шега, свързана с датата 1 април. През
следващите години французите продължили да измислят различни шеги, които се правели в този ден.

Друга история разказва,

че празникът на хумора се е родил в Англия през 1860 г. Английски
джентълмени били поканени на тържествена
церемония
по „изкъпването на белите лъвове“, която трябвало да
се проведе на 1 април. Англичаните не се усъмнили в странната церемония и завели и съпругите си на посоченото място. За тази шега се
говорело дълго време след това, а 40 години по-късно 1 април бил наречен Денят на глупците.
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ако ви интересуват тези ДНИ през април...
1 април - Международен
ден на птиците
2 април
- Световен ден
за повишаване
информираността
на обществото
по проблемите на
аутизма
7 април Международен
ден на
здравето
8 април
- Световен ден срещу генномодифицираните организми
- Международен
ден на ромите
11 април
- Световен ден за
борба с шизофренията
- Световен
ден за борба
с болестта
паркинсон
- Професионален празник на
зъболекарите
- Международен ден на
пострадалите от фашизма и
войната
16 април - Ден на
Конституцията и празник на
българските юристи
17 април – Световен ден
на хемофилията

18 април
- Световен ден на пациента
- Международен ден за
опазване паметниците на
културата
22 април
- Международен
ден на Земята
- Европейски
ден за борба с
наднорменото тегло
24 април
- Световен ден на
лабораторните животни
25 април
- Международен ден
на борбата с шума
28 април
- Международен ден
за безопасност на
труда
29 април
- Европейски
ден на
солидарност
на поколенията
- Международен
ден на балета

30 април
- Международен
ден на джаза

39
áðîé 4
април 2016

Съставил:
Иван МАНЧЕВ

М А Г И Ч Е С К А Ф И Г У РА

ВОДОРАВНО
И
OTBEСHO: 1. Чехословашки
космонавт.
Пещера в старопланинския прелом на р.
Искър. 3. Двете имена
на френска киноартистка, родена през
1938 г. - “Съвременна
история”. 4. Система
от норми за нравствено поведение. 5. Изкуствен воден път, по
който се движат плавателни съдове. б. Голям
православен
манастир с привилегии. 7.
Сбирка от географски
и исторически карти. 8. Село в Добричка община. 9. Радиоактивен елемент от групата на благородните газове. 10. Град в Томска област на
РСФСР край р. Чулим. 11. Село в Бургаски окръг, Несебърска община.
12. Лице, което се занимава с атлетика. 13. Място, където човек се загубва: лабиринт /книжовно/. 14. Прочут хунски вожд и завоевател. 15.
Епически произведения. 16. Морски разбойник. 17. Народен дървен
духов музикален инструмент. 18. Пръстеновидни коралови острови.
ОТГОВОРИ НА
КРЪСТОСЛОВИЦАТА от бр. 3
ВОДОРАВНО: 1. Баба /Хоми/. 5. Атол.
8. Аламана. 9. Корт. 11. Оран. 13. Ски. 14.
Ара. 16. Ака. 17. Отава. 19. Арани. (Янош)
20. „Авала“. 21. Илири. 23. Ена. 25. Ади
(Ендре). 26. Ода. 28. Лава. 30. Аман. 31.
Анализа. 32. Кила. 33. Арад. ОТВЕСНО: 1.
Вокс. 2. Бари. 3. Алт. 4. Омара. 5. Ано (Жан
Жак). 6. Тара. 7. Луна. 10. Окарина. 12.
Аколада. 14. Атила. 15. Авари. 17. Они.
18. Ави. 22. „Иде ли”. 23. Елек. 24. Авал.
26. Омар. 27. Анод. 29. „Ана”. 30. Аза.

Ако сте
пропуснали да
се абонирате за
КУРАЖ, МОЖЕТЕ
ДА ГО НАПРАВИТЕ
ДО 15 АПРИЛ ВЪВ
ВСИЧКИ ПОЩЕНСКИ
СТАНЦИИ В
СТРАНАТА.
КАТАЛОЖЕН НОМЕР
1410.
ЦЕНАТА ЗА ЕДИН
БРОЙ Е 0,50 ЛВ.

МАй

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•05. - 140 г. от излизането
в Букурещ на в. “Нова
България”
под редакцията на
Христо Ботев, 1876 г.
•08. - 100 г. от смъртта
на Лука Касъров
– публицист и
лексикограф,
съставител на
първата
българска
енциклопедия
(1854-1916)
•17. - 60 г. от присъединяването на България
към ЮНЕСКО
– (1956) През
2007 г. страната стана
член на Изпълнителния
съвет на ЮНЕСКО
•31. - 150 г. от рождението на
д-р Кръстьо
Кръстев –
български литературен критик, теоретик,
философ, редактор на сп. “Мисъл”
(1866-1919) ;

На 20 април 1876 г.
Бенковски е
в Панагюрище
заедно с повечето други
апостоли. Когато разбира,
че в Копривщица вече се бият, той
обявява въстанието и в Панагюрище, след което бързо
сформира чета и тръгва да
вдига и околните села. Хвърковатата чета, с която неуморно обикаля целия регион
и успява да мобилизира
много въстаници, играе централна роля във военните
действия на въстанието.

След жестокото потушаване
на бунта в региона, Бенковски и четата се отправят
към Тетевенския балкан,
където на 25 май след предателство от страна на дядо
Въльо пада в река Костина,
пронизан от куршума на башпотеряджията Рюзгяр Хаджи Ахмед ага. Главата му е
пратена в Ботевград, а след
това в София. Тези събития
са документирани от Захари
Стоянов в „Записки по българските въстания“.

