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Паметта на България
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24 юни Рождество на Йоан Кръстител (Еньовден)
В народната среда празникът носи белезите
на един развит в миналото слънчев култ. В ранно
утро всички излизат по високите поляни, за да
наблюдават изгрева. Според поверието на този
ден слънцето се изкъпва в реката или морето,то
играе и поема своя обратен път към зимата. Затова казват, че св. Еньо си облича девет кожуха и
отива да моли Бог да доведе зимата. Жените берат цветя и билки, правят от тях голям венец и се провират през него
заедно с децата за здраве.

29 юни Свети апостоли Петър и Павел Петровден
Паметта на първоапостолите Петър и Павел се
чества тържествено в един и същи ден. Българите
вярват, че светците Петър и Павел са братя близнаци. Техният празник се предшества от двуседмичен
пост. На Петровден стар обичай във всеки дом се
коли най-младото пиле - „петровско пиле“.
Главен редактор
ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Петя МИТЕВА
Списанието е приемник на в. “Кураж”
Печат БОБ И КО
София 1000, ул. “Христо Белчев” №8, тел. 981 56 38
Ръкописи и снимки не се връщат
udpb@abv.bg; kuraj@abv.bg
www.disability-bg.org
Използва се илюстрация и от интернет
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Декларация за достъпност
По време на редовното си заседание на 14 април 2016 г. Столичният общински съвет прие с пълно мнозинство Декларацията
за достъпност. Така общинските съветници декларираха своята
съпричастност към гражданите с увреждания и поеха ангажимента да работят в посока подобряване достъпността на градската
среда в София за хора с увреждания, възрастни хора, майки с детски колички и т.н.
Декларацията за достъпност гласи:
“Водени от стремеж за реална и безусловна достъпност за хората в
неравностойно положение, включваща в себе си архитектурна и транспортна достъпност, достъпност до услуги, образование и информация,
ние, общинските съветници от Столичен общински съвет, сме твърдо
решени в рамките на мандата на настоящия Общински съвет реално да
защитим това неоспоримо право и потребност за всяко човешко същество.
Достъпността е за всеки и ние се ангажираме да организираме публични събития, на които ще се предоставя информация по въпросите
относно достъпността, като същевременно по този начин ще можем да
запознаваме обществеността с конкретните наши постижения в тази
област, а също така и гражданите ще имат възможност да изразяват
мнения и да правят предложения.
Водещо в нашата предстояща работа, касаеща осигуряване на реална
достъпна градска среда за всички граждани без изключение, ще бъде:
1.Прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 26 януари 2012
г. - ДВ,бр. 12 от 2012 г. в сила за Република България от 21 април 2012 г.;
2. Прилагане на Закона за устройство на територията;
3. Прилагане на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
4. Ще положим усилия за стриктен контрол по отношение на достъпността;
5. Ще положим усилия за осигуряване на възможност за участие на
представители на неправителствени организации на хора с увреждания при установяване на годността за ползване на строежи с обществено значение, които представители да имат съвещателен глас.
Ние, общинските съветници, изразяваме съпричастността си
към нашите съграждани, които по една или друга причина се намират в неравностойно положение и заявяваме, че ще работим в
полза на всички граждани на територията на Столична община.
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За един по-хубав живот
Това е заглавието, обединяващо идващата
информация от страната

   

Елена ЕНЕВА

разград

Любимото място за срещи, разговори и споделяне на лични
проблеми е клубът на инвалидите в Разград с председател Иванка Петкова. Ежедневно той бива посещаван от около 2030 човека. Сградата, която е на около 80 години - а инвалидите я
обитават от 25 - се нуждаеше от неотложен ремонт. И това се случи! Настъпи така дългоочакваното обновяване на клуба, макар и
през зимен период. В досадното почистване, с което всички сме
се сблъсквали, участваха активно много членовете и най-вече –
Иванка Петкова и Милка Драгнева.
21 април беше прелестен пролетен ден, в който откриването и
освещаването му от отец Цоньо
Цонев, стана факт след сериозната подкрепа на кмета на община Разград д-р Валентин Василев. Той участва в откриването
на обновения клуб като преряза трибагрената лента с помощта на председателката г-жа Петкова. Кметът бе посрещнат по
стар български обичай от момичета в автентична капанска
носия с питка, шарена сол и мед
и от членове на организацията,
допринесли за подготовката
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на празника. Кметът подари икона
на Богородица с младенеца, пейка
за отдих и две красиви естествени
борчета. Частен спонсор, също инвалид, бивш разградчанин, е доставил техника за работата в Клуба на
инвалидите. Приятни ще са вече
часовете, прекарани в уюта, създаден в обновения клуб! Нека членовете да ползват още дълго време
своя втори дом!
долна баня

Любомир КУЗЕВ

Пролетен, слънчев и пълен с инициативи беше
април за хората с увреждания  от СХУ ”Венетица” в Долна баня.
Започнахме с почистване и обновяване на малката си градинка. Затова, освен задоволството от свършената работа, питата на
Иванка Николова подслади доброто настроение на всички.
В такъв дух премина и следващата инициатива. Решихме на седянката да съчетаем отминалия вече празник на шегата с идващия
Ден на здравето и успяхме. Мария Спиридонова и Лиляна Иванчева се погрижиха за това. Красивите кошнички с цветя, изработени
от сръчните ръце на Мария Торошанова и Лиляна Иванчева, поднесени с поздравите на ръководството на самия 7 април, бяха нашият знак на уважение към
здравните работници.
С вълнение  си спомнихме
на 12 април за Юрий Гагарин и всички по-важни постижения в 55-годишния път
към звездите след неговия
полет.
В навечерието на Великденските празници подредихме в клуба специален
кът. Майсторството на Мария Торошанова е безспорно, но идеите на Лиляна Иванчева, Соня Костова и други членове
направиха витрината с яйца и таблото до нея истински празник на
великолепието и багрите.
Традиция стана, откриването и закриването на сезоните на се-

6
áðîé 6
юни 2016
долна баня
дянката ни да стават със срещи с представители на местната и духовната
власт в Долна баня. На 19 април гости
ни бяха председателят на Общинския
съвет в Долна баня Лиляна Драганова
и Петя Янева - директор на Средното общообразователно училище „Неофит Рилски“, общински съветник и
председател на Постоянна комисия
към местния парламент. Емоционалният   разговор за 140-та годишнина
от Априлското въстание и за част от
героите му, преминали през селището
ни, неусетно се превърна в разговор за  настоящето и бъдещето
на Долна баня, който затвърди у нас убеждението, че хората с
увреждания в селището ни не са забравени.
В първия ден от Страстната седмица Сдружението закри сезона на сбирките на дневната седянка. Скъп гост на инвалидите от
рилския град отново бе енорийският свещеник ставрофорен иконом Пламен Димитров, който разказа библейските сюжети от последните дни на Спасителя. Председателката инж. Светла Стоименова, след като благодари на отец Пламен, му връчи събраните
допълнително още 50 лв. за закупуването на четвърта камбана за
енорийската църква „Успение на Пресвета Богородица“ в рилския
град. Гост бе и председателката на пенсионерския клуб „Надежда“
в Долна баня Атанаска Лазарова, която подари на инвалидите красиво цвете за техния клуб. Цветя за отминалия имен ден получиха
и активните членове Лиляна Янкулова и Лиляна Иванчева.

Екатерина ХРИСТОВА
„Мис Тишина 2016” Велмира Стефанова гостува в Община
Търговище по покана на кмета Дарин Димитров и секретаря Христалина Халачева. Велмира е на 24
години и е от село Алваново. Тя
грабна короната в националния
конкурс, организиран от Съюза на
глухите в България, който се проведе през март в Бургас. Там тя спечели правото да представя България

търговище

в надпреварата в Чехия, където
ще избират „Мис Европа“ и „Мис
Свят“.
Перлата от Търговище е родена
глуха и няма. Получава пенсия от
110 лв. Майка й Румяна Митева е
безработна. Двете не биха могли
да осигурят нужните средства за
участие на Велмира в престижния
форум през юли. По тази причина
съселяните й потърсиха национа-
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свързал и управителят на фирма
„Понс”, който се е ангажирал да
закупи официален тоалет за моми-

чето от бутик в столицата. Същото
желание е заявила пред кмета на
Алваново Христина Атанасова от
друг магазин в София.
„Много съм щастлива и ви благодаря за подкрепата”, каза, чрез
майка си, Велмира. Тя разказа за
предстоящия конкурс и подготовката си, която включва репетиции
и тренировки. Разучава български
народен танц, с който ще се представи в Чехия. Приятели обещали
да й осигурят и носия. Тя танцува
от години и модерен балет, въпреки че не чува музиката.
Майка й Румяна също сподели
огромната си радост и каза: „Ако
не бяхте вие, всичко щеше да остане в тишината, какъвто е животът й. Горда съм с успехите й и съм
признателна за доброто и надеждата, които ни дадохте”.
Секретарят на Общината Христалина Халачева заяви желание да
подпомогнат Велмира и Румяна за
устройване на работа. Момичето е
завършило СОУ за деца и младежи
с увреден слух, има специалност
по мебелно производство. Работа
за хора с увреждания обаче трудно
се намира.

софия - район искър

Маргарита АНАСТАСОВА

С реализирането на проекта „Хиляди истории и
една мечта“ успяхме не само
да реновираме и оборудваме
Центъра, а също така, да облагородим района около сградата и
да създадем уютен дом за хората в неравностойно положение.
Това каза на 19 април кметът на

район „Искър“ Ивайло Цеков
при официалното откриване на
Центъра за предоставяне на почасови социални услуги в района.
„Благодаря на Столична община
за подкрепата при реализацията
на проекта, на членовете на Столичния общински съвет, които
предоставиха сграда и най-вече

лен всекидневник, който разказа
затрогващата история за живота
на красивото и талантливо момиче. Ежедневникът публикува материал в началото на април и събра
от дарители 900 лв. Сумата й връчи
лично кметът Димитров. Подкрепа
за Велмира оказаха управителите
на фирма „Сима” Румен Димитров
и на „Лора Х” Хамди Илиязов, депутатите Венка Стоянова и Тунчер
Кърджалиев. Г-н Димитров съобщи на Велмира, че с него се е
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софия - район искър
искам да благодаря на всички вас, които помогнахте заедно за сбъдването на една
мечта в район „Искър“.
Общинският съветник от
района и председател на
ПК „Опазване на околната
среда, земеделие и гори“ в
СОС Лорита Радева поздрави
ръководството
на района за
извършените в
кратки срокове
ремонтни дейности и подчерта, че от 24
района в София
район „Искър“ е
третият, в който вече е изграден такъв Център. „Пожелавам ви да сте
здрави и да успеете да създадете тук сплотена общност“, каза още Лорита Радева.
По време на официалната церемония отец Христо от църквата „Св.
Наум Охридски“ извърши освещаване на Центъра и благослови присъстващите. Кметът Ивайло Цеков и общинския съветник Лорита Радева
прерязаха лентата при откриването на Центъра заедно с малкия Цветелин Велинов. Той е едно от многото деца, на които ще бъдат предоставяни качествени, интегрирани социални услуги на психолог, логопед и
арт-терапевт.
От името на Съюза на инвалидите в България Емилия Владимирова благодари на ръководството на район „Искър“ за грижите,
които полага за хората в неравностойно положение. Ето какво
каза тя:

В България стават и хубави неща. Толкова хубави, че ти се
иска да се радваш на живота, макар и когато не е бил тъй справедлив към теб. Защото всички знаем, особено по време на Великден, че Създателят е този, който и любовта, и мъката, и
грешките, и правдата е сътворил. За да станем по-добри.За да
се обичаме.
Като израз на тази любов видях Центъра. Този дом за възраст-
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ни и деца в неравностойно положение. За тези, които са сътворили живот и са благодарни, че той продължава.
Ние, възрастните хора, обичаме да благодарим. И да плачем
понякога. Не е от вина, не е от чувство, че сме длъжни някому.
Благодарим на живота. Че създава хора, които оценяват нас,
инвалидите, възрастните, като равностойни личности, които
заслужават любов.
Тодорка ПЕТРОВА

СЕВЛИЕВО

В клуба на пенсионера „Васил Левски“ в. Севлиево се организира среща на рождениците
от първото полугодие, имаше обяд, музика
и танци. Различното е, че всеки път при подобни
срещи се провеждат и културни мероприятия
– този път бяха представени гоблените на Ценка Георгиева – дребна,
слаба, инвалидизирана
жена - откъде й се взема силата за толкова
много шиене на гоблени! Девет й били откраднати, въпреки това
е запазила усмивката и
позитивизма си. Да е
жива, здрава и все така
работоспособна и да
ни радва и занапред.
с. горна митрополия

Димитрина ГУНЧЕВА

Хуморът и сатирата са едни от основните проявления
на художествения талант. По случай този ден, който вече отмина, дружеството на СИБ в с. Горна Митрополия и читалището организираха голям концерт. Изявиха се клубовете на СИБ
от Пордим, от с. Божурица, от Плевен, клуб „Сан Стефано”,
клуб „Здраве”, вокалните групи „Надежда” и „Феникс” от Горна
Митрополия. Имаше много хумористични сценки и във всичко
се търсеше веселата страна, критичното отношение към несгодите и тежки жизнен път на народа ни. През цялото време
бликаше находчивостта на изпълнителите, които искаха да
докажат, че не са стадо овце, че искат да коват съдбата си.
Стигна им тази награда – аплодисментите от салона...
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Иванка НАЙДЕНОВА

замфирово

На 24.04.2016 в с.
Замфирово, община
Берковица, клубът на
пенсионера
празнува Цветница,
най-колоритния пролетен празник.

П о к а н е ни бяха
к л у б
„Диабетика от
с.Боровци с председател Иванка Найденова и певческа група от
с.Слатина с ръководител Кирил Иванов и председателя на пенсионерския клуб Владимир Георгиев. Сред гостите бяха и кметовете
на селата, съответно Ангел Ангелов, Валери Петров и Славейко
Давидов. Имаше и хора от с.Балювица. Гостите бяха посрещнати с
питка, шарена сол и китка здравец. Поднесоха се приветствия от
председателите на клубовете. Имаше изпълнения на певческите
групи на с. Слатина и тази на домакините, с които поздравиха празнуващите.Празникът
бе изпълнен с песни и
танци до късния следобяд. За веселото настроение се погрижиха музикантите братя
Шилови.

Снимки
Валери Петров
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Елена ЕНЕВА

разград

В християнската религия
Великден заема най-свято
място.
Такова
място му отделихме и ние.
Отбелязахме го по много начини, но едно от проявленията му беше
Градската Великденска изложба, разположена в една от най-големите
зали на бистро „Зайо Байо” в Разград. Изложбата е благотворителна и
събраните средства се предоставиха на абитуриенти в неравностойно
положение. Разбира се, активните членове от клуба на инвалидите в
Разград се отзоваха първи и както всяка година взеха дейно участие
в това крупно мероприятие. Председателката Иванка Петкова подготви всичко точно и прецизно и аранжира предоставените продукти.
По традиция най-красиво подредената и най-привлекателна маса
принадлежеше на клуб „Детелина” с неизменната икона на Света Богородица, с дървото, украсено от най-красивите Великденски яйца, не
липсваше и цъфналото Великденче, традиционната ни капанска китка.
кубрат

Светломир КИРОВ

По традиция на 6 май,
Гергьовден - Ден на
храбростта и празник
на Българската армия,
се състоя тържество в
Кубрат. Пред паметника на загиналите във
войните в парк Омол
се събраха кметът на
общината Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Н.Цонева и К. Великов, членове на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, на клуба на учителите-ветерани „Просвещение“, на Съюза на пенсионерите, на Съюза на инвалидите, ученици, граждани. Поднесени бяха венци и цветя. Тържеството бе открито от
секретаря на читалището Гинка Денчева. Поздравителни слова произнесоха кметът Бюрхан Исмаилов и председателят на Клуба на ветераните
от войните и техните наследници Велчо Велчев. Пред читалището бе поставена Гергьовска люлка, на която се люляха всички желаещи за здраве.
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На основание чл. 37(1) от Устава на СИБ, УС на
СИБ свика Общото (делегатско) събрание на 12 и
13 .04.2016 г. при дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на СИБ за 2015 г. и
Доклад за извършената работа в СИБ за периода
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
2. Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ за 2015 г.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на СИБ за
2015 г.

РАВНОСМЕТКА

р. 5

12

ДОКЛАД за извършената работа
в СИБ за периода
от 01.01. 2015 г. до 31.12. 2015 г.
През 2015 г. бяха изплатени от РО на СИБ целеви помощи за
834 250 лв. за придружител на 16 685 трудноподвижни и тежко
болни хора със степен на увреждане над 90 %, на основание чл.
53 от ППЗИХУ и договор между СИБ и АХУ. Разходите за изплащането на тези целеви помощи бяха изцяло за сметка на СИБ. С тази
делегирана от държавата дейност на СИБ най-добре се справиха
регионалните организации във Видин, Плевен, Пловдив и София-област, които обслужиха повече от 900 правоимащи лица.
Под възможностите си и потребностите на региона беше работата за оказване целева помощ на трудноподвижни хора с увреждания в областите Ямбол, Хасково, Търговище, Сливен и Пазарджик, където са обслужени под 300 правоимащи лица. Нереално
е твърденето за малък брой кандидати за услугата по чл. 53 от
ППЗИХУ хора. Тази констатация се повтаря вече няколко години за посочените регионални организации, макар че работата е
улеснена с въвеждането на електронна обработка на документите за плащания.
През годината в община Чипровци започна работа по изграждане на Център за предоставяне на социални услуги, с осигурена
заетост на 60 безработни граждани, а бенефициентите на проекта усвоиха близо 500 000 лв. по Програма “Развитие на човешките ресурси”, в Кубратска община стартира проектът “Независим
живот” на стойност 499 998 лв. В община Търговище се реализира проектът ”Има ни и можем” на стойност близо 17 000 евро;
в община Твърдица основната организация на СИБ изгради ин-
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формационно-консултантски център, със средногодишен капацитет на
услугите 172 броя.
Най-голямата РО на СИБ – Област София извърши следните социални
услуги: раздадени парични помощи - 6014.38 лв.; хранителни продукти
– 9 966 кг.; дрехи втора употреба – 4 211 бр.; общо остойностени услуги
- 308 765 лв. Продължи изпращането на групи от хора със специални
потребности на процедури в Рехабилитационен център “Св. Георги” гр. Поморие. Съвместно с БЧК регионалната организация на СИБ “Св.
София” в Столицата е подпомогнала 1020 социално слаби граждани с
увреждания с повече от 12 500 кг. хранителни продукти. Във Врачански регион продължи работата по проект “Домашни грижи за достоен
и независим живот” чрез който се осигури временна заетост за 28 безработни от общините Враца, Оряхово, Мездра и Криводол. В Община
Монтана бяха раздадени 10 000 пакета с хранителни продукти на хора
с увреждания, а Фондация “Хефест” – Пазарджик организира базар за
коледни картички с приходите от който бяха подпомогнати хора в неравностойно положение. През годината не беше решен проблемът със
съхранението на даренията, особено от хранителни продукти и хранителни добавки, транспортирането им до получателите, което би улеснило сътрудничеството с хранителните банки. Не успяхме да осъществим
програма за допълнително обучение на доброволци за работа с такива
помощи, не се осигури постоянна връзка със санитарните органи и медицинските практики по места.
През 2015 г. от структурите на СИБ са направени 311 предложения
за реконструкция и адаптация на обекти, от които са завършени 86
рампи, 25 странични перила и парапети, 19 приспособени санитарни
възла, а други 65 обекта са заложени с програмите за 2016 г. Активисти
и доброволни сътрудници на съюза са взели участие в 78 заседания на
общинските комисии за определяне на паркоместа за хора с функционален двигателен дефицит, в 34 заседания на комисии за транспортно обслужване на гражданите. Осъществява се обществен контрол за
достъпност на околната среда в 62 общини и населени места с участие
на представители на структурите на СИБ, като най-активни са регионалните и общински организации в Пловдив, Шумен, Хасково, Пазарджик, Сливен, Бургас, Ямбол и др.
През отчетния период са оказани информационно-консултантски услуги в направленията на социалното подпомагане и услуги на повече
от 158 000 хора със специфични потребности, като значителен процент
са многократни, съобразно динамиката на потребностите. Значителен
е ръстът на информационно-консултантските услуги за неорганизирани хора с увреждания или на членове на други неправителствени организации, особено в малките населени места. И през 2015 г. продължиха
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ДОКЛАД за извършената работа ...
на национално равнище напъните за въвеждане на доходни критерии
за социалните услуги, което може да се окачестви като пряка дискриминация спрямо част от ползвателите на рехабилитационни помощи
и услуги за хора с увреждания. Такива необосновани и некомпетентни
предложения постъпват от правителствения и неправителствения сектори. Не е допустимо доходните и други ограничителни критерии, да се
прилагат при разработването на проекти за специфични групи бенефициенти, включително и за хора със специфични потребности.
Б/ За подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административно-правни,
транспортни и други услуги, в т. ч. електронизация на връзките
между структурите на Съюза, обучение, квалификация и преквалификация, адаптациякъм конкретна работна и битова среда, увеличение на административния капацитет на кадрите и структурите на организацията, и други видове дейности бяха предвидени
и разходвани 138 280 лв. от бюджетната субсидия. Извършените
дейности обхванаха повече от 200 586 хора с увреждания, като
остойностените услуги в това направление достигнаха 942 475 лв.
Във формите за обучение, квалификация и преквалификация бяха
включени 3 225 съюзни члена, а чрез колективните и индивидуални
консултации броят им надхвърли 42 206 души. Продължи работата в
изградената партньорска трансгранична мрежа от “Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания”, а през годината се проведоха 3
регионални срещи с 63 участника, на които се представиха информационно-методически материали за проблемите на равнопоставеността
в страните от Европейския съюз и у нас. Обобщиха се положителните
нагласи в различните общности от граничните региони. В работата за
постигане устойчивост на проекта взеха участие регионалните организации на СИБ от Видин, Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали. Експерти на СИБ участваха в работни групи за промени в Закона за здравето и Закона за обществените поръчки, за изменение и допълнение на
Наредбата за медицинска експертиза; на Наредба за обществен превоз
на пътници и товари и др.
Чрез организационните форми за социален контакт над 2 565 хора с
увреждания получиха информация и консултация по повод предстоящото им освидетелстване и преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза. Бяха направени разяснения на 154-ма випусника
от средните училища – младежи и девойки с увреждания за облекченията при кандидатстване във ВУЗ и по време на следването. Организациите са придвижили и съдействали за решаването на 26 конкретни
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проблеми по достъпността в учебни заведения. Консултирани бяха 2
076 хора с увреждания по повод на пенсионирането им и възможностите за преизчисляване на отпуснатите инвалидни пенсии. Добра е организацията на информационните и консултантски услуги в регионите
София-град, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Плевен, Габрово, Шумен,
Велико Търново, Пазарджик, Враца, Смолян, Видин, София-област и др.
Продължи традицията за провеждане на работни срещи с представители на общински и областни социални и здравни служби по конкретни проблеми и проекти на хората с увреждания – за 2015 г. общо са
проведени 85 такива работни срещи. С подкрепата на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” беше реализиран проект “Да
дадем шанс на учениците със специфични образователни потребности
за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”. Центърът за социална рехабилитация и интеграция
на хора с физически увреждания при РО на СИБ в Шумен продължи
да обслужва месечно повече от 45 души с индивидуални занимания
в кръжоци, спортни занятия, компютърно и езиково обучение, и др.
Дневният център за деца с увреждания в Кърджали през миналата година е обслужил повече от 102 деца и юноши. Дневен център за хора с
увреждания организира тридневна екскурзия с познавателна цел за 63
хора с функционален дефицит. Центърът за услуги в домашна среда на
община Трявна е предоставил почасови услуги на повече от 60 човека
с увреждания за 12 месеца. Регионалната и Общинска организации на
СИБ в Пазарджик съдействаха на социалните служби при констатиране
и отстраняване на проблеми в Дневния център. В клуба на инвалида в
Ловеч изнесената приемна на Бюрото по труда - Ловеч веднъж месечно
оказваше помощ за трудова реализация на хора с увреждания, които
търсят работа. Християнска конференция “Рамо до рамо”, посветена на
грижите за хора с увреждания се проведе в София; общинският съветник в Чепеларе Кирил Кондакчиев - член на основната организация
на СИБ подпомогна с хранителни продукти 40 социално слаби съюзни
члена и др.
През 2015 г. продължи работата в структурите на СИБ за електронизация на информационните и консултантски услуги. Акцентът се постави
върху ползването на електронна поща и интернет услуги от възрастни
членове на СИБ. Обучението беше съобразено с възможностите и особеностите на слушателите, като постепенно надхвърли битовото равнище. Особени грижи се положиха за реализацията на доброволните
сътрудници в държавните и общински социални сегменти чрез пазара
на труда, предимно в по-малките общини. Все още, обаче, резултатите са незначителни, поради липса на млади доброволни сътрудници в
структурите на СИБ. На този въпрос трябва да се гледа като на елемент
от предстоящото въвеждане на “Електронно правителство” електрон-
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но, дистанционно гласуване, в резулат на проведения референдум.
В/ За допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими проекти, разкриване на нови работни
места, профилактика и преодоляване на подледствията от социалния страх у хората с увреждания, масови дейности и отбелязване
на годишнини, за подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността и
потребителските нужди на хората със специфични увреждания и
др., през 2015 г. бяха разходвани 142 500 лв. бюджетни средства,
с които бяха обслужени на повече от 34 261 хора с увреждания,
а остойностените ползвани услуги са 321 393 лв. Броят на ползвателите на услугите в този сегмент включва само участниците в дадено
мероприятие - състезатели, изпълнители и организатори, като в числото не се включва публиката, която е предимно от хора в медикосоциален риск. Не са отчетени разходите на партниращите организации
и общини, в съвместните мероприятия, което деформира картината за
ефективността на вложените бюджетни средства. Осигуряването на
равни възможности за спорт, отдих туризъм и участие в културния живот на хората с увреждания изисква значителни усилия, нестандартни
умения, знания и подход от кадрите в структурите на Съюза. При подготовката на националните и регионалните прояви през 2015 г. повече от
171 състава за художествена самодейност са имали публични прояви, с
което се мултиплицира ефектът от дейността им.
Чест за нас е, че един от българските параолимпийците е член на
организацията на СИБ в гр. Мадан. На световното първенство по лека
атлетика в Доха – Катар от 96 страни -участнички българските параолимпийци завоюваха 3 световни титли, 1 сребърен медал 3 бронзови
медала и 2 директни квоти за параолимпийските игри в Рио де Жанейро – Бразилия. В състезанието по майсторско кормуване в Ямбол се
включиха 20 екипажа; в клуба на инвалида – община Твърдица се проведе турнир по шах, табла и белот с 32 участника; на Панчаревското езеро - София 54 деца с увреждания се състезаваха по риболов; в Плевен
общинската организация на СИБ за 14-ти път проведе спортен празник
със 136 състезатели – членове на 11 съставни дружества; Албена Пенева от Поморие преплува за по-малко от 1 час 3 километра разстояние в
морето; Спортен празник “Отвъд ограниченията” се проведе в община
Първомай и др.
Групата за стари градски песни “Елпида” при ОО на СИБ – Поморие
участва в Международния фестивал “Сила за живот” и в Международния фестивал на хора с увреждания “Несебър без граници”, организи-
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ран от община Несебър и гр. Караганда – Казахстан. За ІV-ти път в гр.
Гулянци се проведе Общински събор на хората с увреждания “История
и бъдеще”. На високо художествено равнище преминаха Фолклорният
фестивал на хора с увреждания в Смолян, Многожанровият фестивал
в кв “Църква” – община Перник и др. С добри постижения се отличиха
самодейците от Хасковски, Габровски, Пазарджишки, Шуменски и др.
региони. РО “Св.София” осигури безплатни или частично платени посещения на културни спектакли и концерти за 1026 хора с увреждания.
Летен спортен празник с повече от 360 участника с увреждания беше
проведен край гребния канал в Пловдив.
Повече от 45 колективни и индивидуални члена на СИБ се представиха на Четвъртия Европейски панаир на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания в гр. Пловдив и в Националното изложение “Дни на равните възможности” – София. Експерти от СИБ участваха
в работата на 8 национални и общински работни групи за промяна в
нормативната уредба при спазване правата на хората с увреждания.
СИБ оказа съдействие на 202 лица с увреждания за започване на самостоятелен бизнес, наемане на търговски обекти и за получаване на
безлихвени и нисколихвени кредити. Консултирани и информирани
бяха 72 работодатели и 2 066 работника и служители относно правата
на хората с увреждания при работа в обичайна среда за защита от уволнение, за данъчни облекчения, за достъпна работна среда и др. Проведоха се работни срещи с експерти и ръководители от БТПП и АИКБ,
продължи партньорството с КНСБ, БТПП и НС на работодателите. Подобри се сътрудничеството на СИБ с Института за социално международно сътрудничество.
Общо през 2015 г. в структурите на СИБ бяха реализирани 32 проекта от национално, регионално и местно значение с повече от 3160
участника, съвместно с общините и други неправителствени организации или самостоятелно. Така например, в регионите Видин, Враца, Монтана и Търговище бяха реализирани общо 9 проекта по програмата за
самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Продължи
работата по проектите за възстановяване на засегнатите от природните бедствия домакинства на хора с увреждания. При реализацията
на проектите отново се проявяват някои слабости, като включване на
едни и същи хора с увреждания в реализацията на повече от един проект в едно и също време, не добра устойчивост и др. Информационното
обслужване на проектите трябва да бъде отворено за по-широк кръг
млади хора и да се предвиди по голяма прозрачност в дейностите и
определяне на бенефициентите.
Г/ За допълване на средствата, предназначени за социална
интеграция и интеграция чрез социални контакти, организаци-
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онно-масови дейности, дейности в национални и международни
организации; международни дейност, контакти и социални издания, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др. бяха усвоени 139 820 лв. бюджетна субсидия, а
общо дейностите са обхванали повече от 217 049 хора с увреждания на които са оказани услуги, остойностени за 1 336 782 лв. В края
на 2015 г. СИБ обхваща в структурите си общо 39 858 члена - физически
лица с увреждания и техни представители, разпределени в 28 регионални (областни), 174 основни (общински и районни) организации, 121
бр. съставни дружества в общинските и районните организации, 74 бр.
самостоятелни дружества в общините. Заедно с колективните членове и асоциираните структури Съюзът обхваща повече от 58 000 члена,
като организационното му присъствие е в 197 общини. През годината
РО на СИБ в Добрич възстанови членството си в СИБ, а РО на СИБ в
Кюстендил отново придоби статут на регионална структура. Организациите по места ползват базата на 242 клуба, от които 177 съвместно
с други неправителствени организации, предимно клубове на пенсионери, информационно-консултантски и рехабилитационни центрове.
Липсват единни критерии за базата на социалните услуги, поради което се ползват масово непригодени помещения, без възможност за ремонт и адаптация към нуждите на обявената дейност. Необходимо е да
започне изграждане на съвременна база за социалните услуги и дейности в общините според броя и особеностите на ползвателите, което ще
освободи средства от безкрайните козметични ремонти и саниране на
стари и амортизирани сгради и помещения.
През 2015 г. броят на информационно-консултантските и рехабилитационни центрове за хора с увреждания се увеличи със 7 и достигна
94 броя, но близо половината изпълняват функции само на клубове,
поради изключването им от системата за социални услуги на МТСП.
Целта на много общини и местни структури на неправителствени организации е да защитят субсидии за издръжка на клубната дейност, която
е важен елемент от рехабилитационния процес чрез социални контакти. Започна изграждане на Дневен център за предоставяне на социални услуги в сградата на Дирекция “Социално подпомагане” в Чипровци
на обща стойност близо 500 000 лв. В община Кубрат стартира проект
“Независим живот” на стойност 499 989 лв. Народният представител от
Монтански избирателен район доц. Борислав Великов направи дарение от 2 000 лв. за оборудване лекарския кабинет в кв. Кокошарник,
което допълни дарението от предходната година, включващо трансдюкер за ултразвуков ехограф, на стойност 2 000 лв. и др.
Продължи изграждането на система в СИБ за пряка и обратна връзка
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между организационните структурите в страната. Всяко тримесечие в
ЦУ се получават обобщени отчети за работата на регионалните и общински структури и за острите проблеми в социалното обслужване на
хората с увреждания. Качеството на отчетите продължава да е незадоволително, някои организации въобще не изпълняват задължението си.
Ежемесечно до всички структури на СИБ се изпраща Информационен
бюлетин с информация за промените в нормативната уредба, за обявени проекти и предстоящи събития, съобщения от организационен
характер, въпроси на международното сътрудничество. Продължават
да издават регионални информационни бюлетини организациите на
СИБ в Пловдив и Габрово. Новият формат и списването на изданието
на СИБ списание “Кураж” спомогнаха за неговото обогатяване и разнообразяване, като важна съставка на връзката с членовете и симпатизантите на Съюза. Списанието вече излиза във формат 40 страници.
Редовно постъпваха селективни публикации за рубриката “Организация на 2015 г.” Настъпи прелом в работата със сътрудниците, като броят
на активните дописници и кореспонденти надхвърли 60, тематиката се
обогати и разнообрази. Акценти в работата през 2015 г. бяха темите за
социалния статус на хората с увреждания, приближаване на социалните услуги до потребителите и разширяване на социалните контакти в
рехабилитационните процеси за хората с увреждания.
От ЦУ е изпратен писмен отговор на 383 запитвания и жалби на хора
с увреждания, съдържащи средно около 2.91 въпроса във всяко запитване (жалба). В централния и местния печат, и в електронните медии
беше инициирано публикуването на повече от 250 материала, в т.ч. са
проведени 21 журналистически разследвания.
През 2015 г. СИБ продължи активното сътрудничество с международните организации, в които е редовен член – Европейският форум
на хората с увреждания (EDF), член на борда на директорите на който
е председателят на СИБ; Световната организация на хората с увреждания (DPI); Европейската мрежа за независим живот (ENIL); Световната асоциация на хората с увреждания (IDA); Международна неправителствена организация ( FIMITIK). На крупни международни прояви
бяха изнесени 1 доклад, 2 съобщения, 2 изказвания и са отправени 4
запитвания от нашите представители на форумите. Ръководството на
СИБ даде своя принос в подготовката на заседанието на Борда на ЕDF,
на Конференцията на жените и децата с увреждания в Европейския
съюз под надслов “За светло бъдеще на жените и децата с увреждания
в Европейския съюз” и др. СИБ се придържаше към строг режим на
икономии, в момента организацията няма финансови задължения към
международните организации. Постепенно се преодолява започналият застой в работата за превръщането на СИБ в регионален водещ фактор в международното сътрудничество на организациите и на хората с
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увреждания. За създаването на Балканска федерация на организациите на хората с увреждания, като вече са дали съгласие организациите
на хората с увреждания от Хърватска, Словения, Сърбия, Румъния, Албания, Македония и Кипър.
През 2016 г. СИБ ще проведе VІІІ-я конгрес, който ще обсъди
нов, по-ефективен инструментариум за въздействие върху обществените процеси и техните организационни субекти. Като продължаваме работата по осигуряване нормални доходи за хората с
ограничени възможности от трудова дейност и тяхната социална защита, важна задача е да пренастроим съюзната работа към
проблемите на младите хора с увреждания и привличането им за
редовни членове на СИБ. Това ще позволи на организацията да
разполага с по-голям административен капацитет и да затвърди
ролята си на партньор и коректив на държавните структури. Стои
отворен въпросът за самофинансиране на някои основни дейности на съюза, което ще позволи провеждането на относително самостоятелна социална политика. По решително трябва да звучи
гласът на хората с увреждания при усвояване на националните и
европейските социални фондове за реализацията на атрактивни
социални проекти и програми. Необходимо е по-остро да се реагира на опитите за омаловажаване или игнориране на някои от критериите за национално представителство, с което се отваря път
за достъп до форуми на гражданското общество на самозвани и
комерсиални неправителствени организации, обслужващи политически, корпоративни или частни интереси. СИБ трябва да положи повече усилия за преодоляване на апатията и дистанциране от
обществените процеси на хората с трайни увреждания, причинени от ниския социален статус и липсата на видима перспектива за
личен просперитет. Като се стремим към единодействие с неправителствените организации на и за хора с увреждания, трябва да
поддържаме собствена физиономия на организацията и идеите и
същевременно да се отворим за нови идеи от политически и синдикални структури в рамките на разумен компромис в интерес на
цялото общество. Нужно е да издирим и въведем в съюзния живот
нови организационни форми и инструменти за работа с младите
хора с увреждания, чрез които да ги изведем на пътя за независим
живот и личностна изява в обществото.

Красимир Коцев – председател на СИБ
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Наскоро отчетохме дейността си за 2015 година и за
целия мандат на Управителния съвет - всички знаем колко
проблеми имахме, но и какво
преодоляхме. Затова имаме
желание да участваме в тази
рубурика и да дадем пример и
на други като нас - да се борят,
да успяват. На тази тема говорихме и на регионалната отчетно-изборна конференция...

ОПИТЪТ Е ПОЛЕЗЕН, АКО Е СПОДЕЛЕН
През отчетния 5-годишен период РО на СИБ-Благоевград обединява седем организации в Благоевград, Гоце Делчев, Кресна,
Симитли, Петрич, Якоруда и с.
Микрево. През 2013 г. е възобновена организацията в гр. Белица, която спря дейността си след
оттеглянето на предеседателя.
През 2014 г. към РО Благоевград
беше учредено дружество на инвалидите в с. Слащен (община Сатовча), което много бързо набра
членове и прерасна в общинска
организация. Една година преди
изтичане на мандата на този УС,
беше избран нов председател
на организацията, което оживи
контактите между членовете и
допринесе за подобряване на
работната среда. Успяхме да осъществим така чакания семинар за
всички председатели доброволни сътрудници на СИБ от региона
и за наша радост на поканата се
отзоваха всички. Вярваме, че подобни инициативи не само спло-

тяват малкия ни колектив, но и
повишават нашите познания в
борбата за защита правата на хората с увреждания и тяхното отстояване, подобряват качеството
на извършваните от нас услуги и
ни правят по-ефективни. Всеки от
нас е натрупал свой, специфичен,
опит, който обаче е полезен само
ако е споделен.
През отчетния период чрез
структурите на СИБ в региона
се обслужват правоимащите по
чл.53 от ППЗИХУ лица. Тази е и
една от основните дейности осъществявана от доброволните сътрудници. За миналата година
общият брой на правоимащите
лица, подали документи в структурите на СИБ в региона е 362.
Доволни сме, че местните общински власти в целия регион
откликват на призивите на доброволните сътрудници на СИБ,
предоставят безвъзмездно помещения за ползване и финансират
голяма част от инициативите на
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организациите. И всяка организация или дружество се утвърдиха
като надежден партньор и съюзник на местните власти.
В ООИ - Белица има избрано
ново ръководство. Председателят Костадинка Лардева е дългогодишен член на УС на организацията, нейн касиер и един от
най-активните членове. Дори и
малкото дейности, извършвани

както и читалището в Белица.
Там хората с увреждания използват компютрите в библиотеката,
служителите им оказват помощ
при попълване на различни документи. Отново благодарение на
читалището членове на организацията са включени в обучения
на Европейски информационен
център - Благоевград.
Организацията развива богата
социална дейност, но неизменно присъстват благотворителните

Новоизбраният Управителен съвет на РО на СИБ - Благоевград
от ръководството,са осъществени акции. И за миналата година УС
изцяло и благодарение на нея. е гласувал средства от събрания
Организацията е учредена през членски внос да бъдат предоста2013 г. с 24 членове, а днес те са вени в полза на нуждаеща се от
вече120. Заслуга отново на г-жа лечение жена. Проведени са все
Лардева е, че организацията на пак празнични вечери, в които са
СИБ е разпознаваема за всички участвали всички членове. Надяхора с увреждания в общината и ваме се, че новото ръководство
се радва на добро партньорство ще възроди социалните контакс общинска администрация в Бе- ти между тях, ще продължи да ги
лица, както и с местната структу- обединява и да им помага да отра на БЧК. Безрезервна подкрепа стояват правата си.
В ООИ-Благоевград през изоказват и от дирекция „Социално
подпомагане”, Бюрото по труда, миналата година имаше нов, вре-
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менно изпълняващ поста председател, който обаче не успя да
обедини хората с увреждания в
общината и да допринесе за задълбочаване на контактите между тях. С помощта на координатора и на доброволни сътрудници
беше организирана екскурзия до
Рилския манастир, както и събиране за членовете по случай новогодишните празници. За сжаление понякога в организацията
водещ е консуматорският принцип, който не само пречи, но и
демотивира хората, които осъзнават принципите на доброволчеството и се ръководят от тях.
Надяваме се новото ръководство
да се обгради с нови хора, които
да имат желание да помагат на
другите.
През изминалата година членове на организацията се включиха
в няколко инициативи и проекти
на други организации. От фондация МС общество беше проведена благотворителна изложба на
картини, както и здравен семинар на който присъстваха и работодатели, желаещи да наемат
хора с увреждания. По покана на
спортен клуб „Достоен живот”
30 членове участваха в три обучителни семинара по техен проект на следните теми: програми
и услуги за хора с увреждания,
предоставяни от Агенция по заетостта; социални права на хората
с увреждания и разясняване на
гражданските права на хората с
увреждания.
В ООИ - Гоце Делчев традиционно много се веселиха и дос-

та попътуваха през изминалата
година в страната и в чужбина.
Всички лични, национални и църковни празници членовете на организацията празнуват заедно,
а често организират и концерти,
на които всеки е добре дошъл.
Изключително добро сътрудничество има между ръководството
на организацията и общинската
администрация. Няколко пъти в
годината се провеждат Кръгли
маси, на които представители на
Дирекция „Социално подпомагане”, Бюрото по труда и местното
общинско ръководство дискутират ежедневните проблеми на
хората с увреждания. Всички тези
срещи и преди всичко сътрудничеството с институциите личи и
от облика на града, който е почти напълно достъпен за хора с
двигателни проблеми. През изминалата година организацията
участва и в проект по Програма
за трансгранично сътрудничество България-Македония, където
успя да осъществи контакт с македонски организации на хора
със специални потребности. Ръководството полага усилия да
информира хората с увреждания
за възможностите и правата им,
както и неотлъчно им помага при
решаването на конкретни проблеми.
Ръководството на ООИ -Петрич и през изминалата година
продължи да се бори да бъде
извършен неизбежният вече
ремонт на предоствения от общината клуб. В тазгодишната
справка за членския състав се
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ОПИТЪТ Е ПОЛЕЗЕН...
наблюдава значително повишение, което показва, че силната
някога петричка организация отново набира сили и съвсем скоро
в нея ще кипи бурен обществен
живот. В лицето на новото кметско ръководство организацията
има силен съюзник и съмишленик, но често пъти ограничените
бюджетни средства пречат на реализирането на идеите и постигането на общите цели. Голяма е
необходимостта от закупуване на
автомобил, който да е подходящ
за придвижване на хора с увреждания, не по-малко необходима
е и достъпната градска среда. Все
проблеми, които новият УС на организацията ще продължи да среща, но и надяваме се ще разреши
за в бъдеще. Усилия от страна на
доброволните сътрудници се полагат и за обогатяване на социалния живот на хората с увреждания в общината. Провеждат се
сбирки, на които членовете имат
възможност да разгледат списание „Кураж” и да научат всички
законови промени, отразени в
ежемесечния Информационен
бюлетин на СИБ.
Всички знаете, че освен председател на РО Благоевград, съм
председател и на ООИ - Симитли
и то още от зората на създаването на подобен тип обединение на
хората с увреждания в общината.
През годините, заедно с останалите членове на УС, полагахме
усилия да приобщим всички хора
с увреждания не само в гр. Сими-

тли, но и в малките и големи селища, да им помагаме и да улесняваме контактът им с различните институции. Винаги сме се
радвали на разбиране и подкрепа от страна на местното кметско
ръководство, на общинската администация и Дирекция „Социално подпомагане”. Стремим се не
само да помагаме на хората с увреждания, но и да ги зарадваме,
за да внесем малко светлина в сивия им делник. В стремежа си да
повдигаме духа на нашите членове провеждаме почти ежедневни
събирания в клуба, на които споделяме радостите и тревогите си.
Отбелязваме заедно рождените,
именните си дни, радваме се, когато в нечие семейство се роди
наследник и също така заедно
тъжим, когато загубим близки
хора. През изминалата година от
община Симитли продължиха да
ни съдействат и с тяхна помощ
успяваме да създадем уютен и
удобен клуб с всичко, което ни е
необходимо. Неоценима е подкрепата отново на кмета, който
не пропуска да ни поздрави и винаги отделя от средствата на общината, за да можем да отпразнуваме заедно Международния
ден на хората с увреждания. Ежеседмично клубът ни се посещава
от медицински сестри, които измерват кръвното налягане, дават
здравни съвети и насочват хората към съответните специалисти.
Миналата година организирахме
две екскурзии – до Рилския манастир и до Рупите и то със средства
на организацията. Като председа-
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тел искам да споделя, че членовете ни застаряват. Всеки от нас
се нуждае от помощ, а малко са
ония, които желаят да помогнат
на другите. Полагаме усилия да
привличаме млади хора, но, за
съжаление, те не се интересуват
и дори се срамуват от действителността. Основен проблем е и
безработицата сред хората с увреждания, които все още могат
да бъдат полезни, както за себе
си, така и за обществото ни.
ООИ - Якоруда продължава
да се намира в тежък период вече
почти от две години. Председателят на УС многократно се обръща
с устни и писмени молби до кмета на общината и до общинската
администрация с искане на организацията да бъде предоставено клубно помещение, но и към
днешна дата гласът му е глас в
пустиня. И това доведе до отлив
на членовете. Според последната
годишна справка организацията се състои от едва 52-ма души,
повече от половината от които
първа група с чужда помощ. За
миналата година със средствата
от членския внос ръководството
успя да организира почерпка за
17 човека в местен ресторант по
случай 3 декември. Вярваме, че
председателят и членовете на
УС ще продължават да се борят
и в най-скоро време ще получат
клубно помещение и че съвсем
скоро в организацията в Якоруда
ще има интересен живот.
Основната цел заради която
е учредено дружеството на
СИБ в с. Микрево е да се из-

гради колектив от хора с еднакви
съдби и интереси, да се обогати
тяхното всекидневие. Роководсотовото подчинява цялата си дейност в изпълнение на тази цел.
Винаги са готови и да помогнат на
нуждаещите се. Активно участват
не само във всички инициативи
на селото и общината, но и като
доброволци към БЧК. Посещават
най-тежко болните хора и им помагат. Заедно отбелязват всички
празници. За тази година в дружеството са получени хигиенни
материали, протектори, и дрехи,
които са раздадени на най-нуждаещите се. Освен това има дарения от хранителни продукти,
одеяла, инвалидни колички, помощни средства. Към дружеството има певческа група, която си е
поставила за цел да издири, съхрани и предаде на поколенията
богатството на специфичния фолкор на малешевския край и ежегодно участва на традиционния
фестивал в с. Микрево „Малешево пее и танцува”. През миналата
година за участието си във фестивала „В планината на Орфей”
в Смолян получиха Диплом първо място за отлично представяне
и медал. За миналата година са
организирани няколко екскурзии
у нас - в Златолист, Роженски манастир, Рилски манастир, София,
както и в чужбина – Солун, Охрид
и Скопие. Много активен контакт
имат членовете на дружеството с
клуба на пенсионерите в гр. Берово (Република Македония), като
често си разменят визити, заедно
танцуват и се веселят.
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позиции и резултати
из отчета на УС на столичната РО на СИБ
„Св. София” за мандата 2011 -2015 г.
...Това беше време, през което се проведоха важни политически събития - избори за президент и кметове; VII Конгрес
на Съюза на инвалидите в България и
др., които дадоха възможност СИБ да постави пред обществеността много остро
въпросите, свързани с правата на хората с увреждания, с осигуряването на повисок жизнен стандарт и качество на живот...
...На среща с г-жа Йорданка
Фандъкова - кмет на столицата –
и ръководители на националнопредставителните организации
на и за хора с увреждания беше
сключено и подписано ЕТИЧНО
СПОРАЗУМЕНИЕ за следното:
1.Партньорство
със
Столична община за постигане на по-висок стандарт на
живот и по-качествени социални
услуги за хората с увреждания;
2. Защита на правата на хората
в неравностойно положение и
открито противопоставяне в случай на дискриминационно отношение към тях в сферите на:
здравеопазване - създаване
на условия и възможности за медицинска рехабилитация;
Транспорт - увеличаване
броя на специализираните транспортни средства за хората с увреждания и активни действия за
осигуряване и адаптиране на
градския транспорт;

Благоустройство - адаптиране на тротоари, обществени
сгради, паркове, градини, спортни
площадки; Спорт - поощряване
развитието
на
спортни клубове за хората с
увреждания; Социални услуги - разширяване на мрежата от социални услуги за деца и възрастни с
увреждания; Асистент за независим
живот - предоставяне на единствената засега в страната такава
социална услуга; Социални трапезарии и други социални политики.
Колко от тях са изпълнени и
дали тези, които се изпълняват,
отговарят на нашите нужди и изисквания? Дали отговарят на условията от подписаната от правителството през 2012 г. Конвенция
на ООН за хората с увреждания ?
На среща с Президента г-н Росен Плевнелиев отново бе изложена позицията на неправителствените организации, в т.ч. и на
СИБ, за нерешените проблеми на
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хората с увреждания, за очакванията им от Президента на Република България. Той от своя страна бе поканил тези организации
да участват в разработвания от
него национален план „България
-2020“, където част от средствата,
дошли с инвестиции или от еврофондове, да бъдат насочвани
към интегриране на хората с увреждания. Не така стоят нещата
по отношение предприетите от

се подобрят социалния статус,
рехабилитацията и лечението,
мобилността и др. фактори в живота на нашите членове, но и на
многото неорганизирани хора с
увреждания. Пред нас, доброволните сътрудници, стои задачата
да бъдем коректив и партньор на
държавната и местна власт в процесите на социалната политика и
социалната интеграция на хората
с увреждания.

правителството
антикризисни
мерки с преобладаващ фискален
характер и непопулярни реформи в социалната сфера, засягащи
предимно социално слабите слоеве на населението.Механично и
безкритично се пренасят социални практики от други държави,
без да се отчитат особеностите в
прехода на нашата страна. Подновиха се и опитите за дискредитиране на неправителствените
организации и в частност тези на
инвалидите, даже и с това че сме
с многоброен числен състав.
За това ви приканвам за поактивен диалог с местната власт
и държавните институции, за да

...Въпреки тази неблагоприятна обстановка УС на РО „Св.София“ изпълнява поетите ангажименти към хората с увреждания
на територията на София и някои
от околните села, обединени в
Районна организация „Приятели”.
Към 31 Декември 2015 г. съгласно постъпилите в СИБ годишни справки за броя на членския
състав и постъпилите като членски внос средства, е валидно
следното:
- Брой дружества - 29; - Общ
брой на членския състав - 1848
От тях: - до 70% намалена трудоспособност - 238
до 90% - 633
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позиции и резултати
над 90% без чужда помощ - 350
над 90% с чужда помощ - 454
работещи - 33
без ТЕЛК – 149
Потвърди се тенденцията в
ръководствата на дружествата
да работят едни и същи хора и
когато по различни житейски ситуации те отпаднат от активния
организационен живот, самото
дружество става със затихващи
функции. Не се привличат свежи
кадри, които да дойдат с нови
идеи, да разнообразят дейност-

беседи. Провеждат екскурзии по
интересни маршрути в страната
и в сьседните дьржави.
УС на РО не изпьлни свое решение от 23.02.2012 г. за преструктуриране, така че на територията
на столичните райони, където
има няколко дружества, но всяко
с малоброен членски състав, непозволяващи провеждането на
осезаема дружествена дейност,
да се пристъпи към окрупняване
чрез учредяването на предвидените по Устава на СИБ Районни

та. Има и изключения: ДИ „Роза“
с новия си председател Аничка
Стефанова; ДИ „Дружба“ - Маргарита Анастасова; „Младост 3“
- Лиляна Ковачева. Останалите
дружества успяват да провеждат сравнително добра дейност:
провеждат ежемесечни сбирки, свързани с отбелязване на
национални дати и празници,
чествания на рожденици и юбиляри сред своите членове, организират здравни и исторически

организации. Такива дружества
има в Люлин, Младост, Красна
поляна.
Общият брой на членовете се
е запазил през мандатния период, защото в организационната
структура се включиха по различно време дружествата съответно
с председатели: „Бели брези“
- Светла Христоскова и активно
помагащата й Елена Зографова,
APT- клуб „София“ - Маргарита
Крачева; „Златна есен“ - Лозе-
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нец - Бонка Минчева, „Свобода“
- Елена Киселова, а тази година и
„Райна княгиня“ - Орландовци Красимира Динкова и „Казичене“
- Богомилка Велкова
УС на РО препоръчва на ИБ от
всички софийски дружества на
СИБ да преминат към по-широко
приемане на нови съюзни членове, с оглед към 31.12.2016 год.
РО да има не по-малко от 2400
членове, като се използа и потенциалът, скрит в дейността по чл.
53 от ППЗИХУ. По-значителният
числен състав на организацията
ще позволи и по-широко представителство в общите (делегатски) събрания на СИБ и по този
начин ще даде възможност да
предложим свои представители
в ръководните органи на Съюза
на инвалидите в България. В този
си състав организацията има 3
само трима делегати.
...През настоящия мандатен период Общото /делегатско/ събрание на РО „Св. София“ се състои
от 46 делегати, представители на
Софийските дружества на СИБ. За
да е ползотворна и по-добре организирана дейността на УС е необходимо седалище в центъра на

града, за да е удобно и достъпно
за членовете ни от всички общини в столичния град. До сега не
успяхме да постигнем решение
на проблема. Много е трудна комуникацията и сътрудничеството
ни със Столичната община, а там
видимо има представител на нас,
хората с увреждания - г-жа Албена Атанасова, с ранг на зам. кмет
в общината.
...В почивната база на Община
Перник в с. Рударци проведохме
обучение на доброволни сътрудници от дружествата - председатели, касиери и членове на КРК.
Смятам, че това е добра практика
за обучение в съюзната работа в
дружествата. Надявам се, че организацията е била добра, че сте се
опознали помежду си в свободното от занятия време и че сте се
насладили на потъналата в есенни багри Витоша. При финансова
възможност УС ще се постарае
да организира подобна проява и
през следващия си мандат.
На 24 Юни се организира и
провежда ежегодно - вече за
10-и път - лекотуристически излет до Витоша за отбелязване на
Еньовден. На заседания на УС се
приема Наредба за провеждане
на проявата и се предвижда дофинансиране със средства на
организацията. Голям принос в
подготовката и провеждането
на тази проява има дружество
„Бъкстон“ с председател г-н Георги Ляпов, което е „домакин“ на територията на планината, където
е местността Дендрариум. Гости
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са били кметове на община „Витоша“ и експерти от Парк „Витоша“.
Излетът включва и туристическа
разходка по рехабилитационната пътека за хора с увреждания
и приятна художествена програма. През 2015 година изневерихме на традицията и отбелязахме
празника в местността Камбаните. Домакини бяха дружествата в „Младост“, а гост - кметът на
района г-жа Авджиева. Причината беше -финансова - нямахме
възможност да заплатим исканите 1250,00 лева от общинска фирма „Земляне“ за превоз на 200
души, за 10 км до м. Дендрариума“ на Витоша. Столична община
не прави нищо за това достъпът
до планината да е удобен и по
джоба на столичани.
На „Камбаните“ се проведе и
Прегледът на Художествената
самодейност за състави и индивидуални изпълнители от дружествата за четвърти път. Победителят в прегледа има право да
представлява РО в Националния
фестивал на хората с увреждания, провеждан ежегодно в кв.
Църква, Перник. Представяли
са нигрупи: „Млади сърца“ - ДИ
X. Димитър“, „Хризантеми“ - ДИ
„Младост“, групата на РаО „Приятели“ и всички те са били награждавани с медали за своите изяви.
Районна организация „Приятели“ с Председател Стоянка
Петрова: организира ежегодно
отбелязване на празника Илинден канят се гости и членове от

софийските дружества, кметове
и други представители на общинската администрация, осигурява
се празнчна трапеза и веселие.
Столичните дружества организират посещения на музеи,
манастири и други природни забележителности в нашата страна.
Често в групите се привличат за
участие членове от няколко дружества. Активни в тази дейност
са ДИ „Бъкстон“ с председател г-н
Георги Ляпов, ДИ „Младост 2“ с
председател г-жа Донка Нейкова,
ДИ „Воля за живот“ с председател
г-жа Донка Узунова, ДИ „Сердика“
с председател Пенка Филчева и
др.
В много от дружествата се организират кулинарни изложби по
случай Коледа и Великден, също
и изложби на изделия, изработени от сръчните ръце на наши членове. Пресъздават се и обичаи за
Бабин ден, Първи Март, посещават се детски домове и градини,
старчески домове, самотно живеещи хора.
Международният ден на хората с увреждания се отбелязва
с посещението на постановки в
ДМТ „Стефан Македонски“.
През изминалия период софийските дружества организирано и
системно посещаваха и продължават да посещават (безплатно
или на преференциални цени)
представления в столичните театри, концерти на Софийската
филхармония. Като свои зрители
под шапитото си приема наши
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членове и цирк „Балкански“.
С решение на МС бе създадена Българска хранителна банка.
Това е институцията, която събира и преразпределя помощите, предоставени от спонсори.
Многото природни бедствия в
различни райони на страната,
бежанската вълна, принуди ресурсите на БХБ да бъдат насочвани към по-нуждаещите. Но банката не останаха безразлична и към
изпадналите в беда наши членове. ДИ „ Бусманци“, ДИ „Младост“,
съвместно с граждански организации от районите си, изпратиха
в пострадалото от наводнения
население на Мизия почистващи
препарати, храни, постелъчно
бельо, дрехи. Така в труден за хората момент им вдъхнаха КУРАЖ

Председателят на СИБ Красимир Коцев запозна делегатите
от столицата с проблемите, с
които всички членове на СИБ
предстои да се сблъскат - за тази
цел те трябва да бъдат единни,
решителни и последователни в
отстояването на своите човешки права.

и ПОДАДОХА РЪКА, за да почувстват, че не са сами в бедата, която ги сполетя.
Подписаната в началото на
2012 година /след многогодишно отлагане/ от Народното
събрание Конвенция за хората
с увреждания ни даде надежда,
че всичко, записано в нея, ще се
прилага и в нашата страна, но все
още сме много далече от подобаващото отношение на обществото, на общинските и държавни
органи.
Не е необходимо да се противопоставят млади и възрастни,
да се настройва обществеността
срещу нас. Всеки има достойно
място в живота -ние, възрастните, с опита и мъдростта си, а младите - с тяхното дръзновение, за
да постигнат повече. Натрупали сме с годините болести, но и
много, много мъдрост, без която
в сърцата на младите хора и на
цялото общество би останала
празнина. Възрастните имат нужда не само от хляб, но и от обич,
от уважение, от подкрепа.
Основен извод: Не трябва
да отстъпваме, а да изискваме от изпълнителната власт да
приема комплексни мерки, които да гарантират достоен живот и равни права на ощетените от съдбата свои граждани.
Председател на
новоизбрания УС на РО
на СИБ „Св. София”
е досегашният Светла Николова
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
За ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Ние, членовете на Общинската организация на СИБ в гр.
Белово, изказваме искрената си благодарност на кмета на общината за отзивчивостта и ангажираността му към нас. От
2011 г., благодарение на моралната и материалната подкрепа
на инж. Костадин Варев, на клуба на организацията бяха осигурени условия да развива своята дейност и да помага на хората с
увреждания, да обогатява техния културен живот и да им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. За тези
пет години, в които клубът е подкрепян, ние достигнахме и
дори надминахме в развитието си много от клубовете в област
Пазарджик. Посетихме много манастири и културни забележителности в България, участвахме в регионални художествени
фестивали, откъдето получихме и много престижни награди.
Вече отпразнувахме и 10-я си рожден ден.
Изказваме благодарност и на председателя ни г-н Лазар Цветанов, и на г-жа Елинка Георгиева-председател на КРК за всеотдайния им труд в полза на хората с увреждания.
Благодарим на всички, оказващи подкрепа на нашия клуб!
Господин
кмете,
бъдете жив и здрав,
успех във всички начинания!

С уважение,
членовете
на клуб „Надежда“
Белово
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО В СРЕДЕЦ
Е ВИНАГИ НАСРЕЩА
През март ОО на СИБ «Надежда» в гр. Средец, регион - Бургас,
проведе отчетно-изборното си
събрание. Сега организацията наброява 130 членове. Ръководейки се от Устава на СИБ и указанията на РО на СИБ, през последните
години пристъпихме по-смело

към приемане на сътрудници и
съмишленици, хора без експертно решение, но с желание да
работят безвъзмездно за каузата ни и да помагат на болните си
съграждани.
В работата на събранието взеха участие г-жа Дъмбулова - зам
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-кмет на общината,
отговаряща за социалните дейности и
г-н Георги Станилов
- секретар на общината. Г-жа Дъмбулова даде много добра
оценка за работата на
УC и обеща да помага
още повече според
възможностите, които
има общината.
Зам. кметът на общината поздравяВ словото си и г-н Става председателката на организацията
нилов, показа, че вниПредседателката
благодари
мателно е следил изнесеното в
сърдечно от името на всички члеотчетните доклади и плануваното
нове на УС за вниманието и отза бъдещата работа, отговори на
ношението на ръководството на
зададените въпроси и също обеобщината и лично на кмета инж.
ща да съдейства за осигуряване
Иван Жабов за всичко, което прана автобус всеки вторник за инвят за хората с увреждания.
валидите, за да могат да отидат
Събранието избра ръководни
до основни обекти - като аптека,
органи, председател отново е Каболница, пазар и др. И изпълни
линка Стойчева, председател на
обещанието си още в първата
КРК е Донка Сталева.
седмица след събранието.
Регионалната конференция на РО на СИБ – Велико Търново,
проведена на 25.04.2016 г., взеха участие г-н Красимир Коцев –
председател на СИБ, г-н Георги Георгиев – председател на ЦКРК
и г-н Стоян Манолов – специалист в ЦУ на СИБ. Конференцията
преизбра за председател на РО г-жа Йотка Вълева, а за председател
на РКРК беше преизбран г-н Станислав Добрев. За делегати на VІІІ-я
конгрес на СИБ бяха избрани г-жа Йотка Вълева, г-н Станислав Добрев и г-н Калин Дървеняшки.
Регионалната конференция на РО на СИБ - Габрово се проведе на 25.04. т.г. с участието на г-н Красимир Коцев – председател
на СИБ, г-н Георги Георгиев – председател на ЦКРК и г-н Стоян
Манолов – специалист “ОМКД” в ЦУ на СИБ. Конференцията преизбра за председател на РО г-жа Стефка Рачева, а за председател на
РКРК беше преизбрана г-жа Денка Узунова. За делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ бяха избрани г-жа Стефка Рачева и г-н Васил Грънчаров.

34
áðîé 6
юни 2016

ЮБИЛЕИ
На 30 март Веска Младенова навърши достолепната
възраст от 70 години. Макар и
на инвалидна количка повече
от четири десетилетия, нейният живот е абсолютно пълноценен. Тя е учителка, съпруга,
майка, баба. Същевременно
е забележителна спортистка
и изявена общественичка от
регионален и национален мащаб. Късо постригана, вечно
усмихната, лъчезарна. И лаконична. Да, като истинска математичка, тя не е особено многословна. Не обича да „разтяга
локуми”, макар че четвърт век
е с много публични роли. Все
пак, въпреки нейната неподправена скромност, успях да
изтръгна отговорите на моите
8 въпроса.
Вашето образование?
Образованието ми е висше педагогическо, математика и физика.
Къде сте учителствали?
Започнах в село Стряма,след
това в село Поповица по заместване. После работих в пловдивските училища “Георги Бенковски”, “Пейо Яворов” и “Яне
Сандански’
Семейството Ви?
От 12 години съм вдовица,
имам син и двама внуци, които живеят в Торонто, Канада.

ВЕСКА МЛАДЕНОВА

съвсем
изненедващо
на 70 !
Кога получавате увреждането?
През 1972 година при транспортна
злополука
получих
травма на гръбнака и останах
в
инвалидна
количка.
Вашите обществени роли?
През 1989 година участвах в
учредяването на Съюза на инвалидите в България (СИБ),станах
член на Централния съвет на СИБ
в първия му мандат. През 1992 година учредихме Основна органи-
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зация на СИБ -Пловдив,на
която бях в началото зам.
председател,после
председател за три мандата. А през 1991
г. станах председател на секция
”Спорт за инвалиди” в България, за хора в инвалидни колички, параплегици. Провеждахме
спортни лагери в Павел баня за
дисциплините тласкане на гюле,
хвърляне на копие, мятане на
диск и бягане 100 метра, които завършваха с Републиканско
първенство. През 1994 г. пробягах маратона в Ню ЙОРК, 42
км и 195 метра и се класирах на
четвърто място при жените с колички. Пробягах и полумаратона
в гр. Ситгес, Испания, 21 км през
1996 г. и бях на призова позиция.
Кога създавате сдружението “Надежда за достоен живот”?
През 2007 г. го регистрирахме,
председател съм му и в момента.
Как отбелязахте Вашия
юбилей?
Не обичам да празнувам рождените си дни, напомнят ми,
че младостта си отива безвъзвратно. Този юбилей отбелязаха колегите ми по съдба и
съмишленици от Управителния
съвет на Сдружението “Надежда за достоен живот” на годишното събрание в Кафето, където се събираме всеки вторник.
Пожеланията ви към читателите?
Пожелавам да се отнасят към
другите така, както искат другите
хора да се отнасят към тях - златното правило от Библията...

христо стойчев

радослав няголов

Не, не си четат
поздравленията за
навършените 70 лета,
защото не им ги
изпратихме...Но юбилейна
за тях е цялата 2016-та!
Затова им пожелаваме
да са здрави и все така
амбициозни в работата си
в Силистра и в Разград!
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Пею ПЕЕВ

С П Р А В О Ч Н И К

KОН

СУЛ
І. През м. май т.г. НадзорниТА
ят съвет на НОИ взе решение
какъв ще бъде процентът на
актуализация на пенсиите от 01.07. 2016 г. В края на миналата година предварителните разчети показваха 2.5 %. Според
председателя на Надзорния съвет г-н Бисер Петков, очертава
се възможност на основание прогнозния осигурителен доход и
данните за инфлацията, процентът на увеличението на пенсиите
в т.ч. инвалидните, да бъде 2.6 %. Средната пенсия сега е 360 лв.,
а след 10 години размерът на новоотпустатите пенсии ще бъде
36 – 40 % от сегашния осигурителен доход. Това ще наложи преразглеждане на тежестта на 1- годишния осигурителен доход. По
предварителни разчети коефициентът за корекция на осигурителния годишен доход за пенсиите, отпуснати до 31.12. 2015 г., от
01.01. 2017 г. ще стане 1.013. вместо сегашния 1.01.
От 01.07. 2017 г. според прогнозите на Министерството на финансите пенсиите ще нараснат с 1.6 % , през 1918 г. – 3.6 %, през
2019 г. – с 2.9 %. След 10 години новоотпуснатите пенсии ще бъдат
с около 40 % по-високи от сегашните.
По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход по
чл. 70, ал. 4 от КСО е в размер 743.25 лв и служи за изчисляване
на индивидуалния пенсионен коефициент за м. февруари 2016 г.
Средномесечният осигурителен доход по чл. 70, ал. 2 от КСО
за периода 01.03. 2015 г. –29.02.2016 г. е в размер 733.59 лв. и
служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии с
начална дата през м. март 2016 г.

ЦИЯ

ІІ. Чл. 319 от КТ предвижда работниците и служителите с
трайно намалена работоспособност 50 % и над 50 % да ползват основен платен годишен отпуск не по-малко от 26 работни дни. Този отпуск се ползва на специално правно основание и
в 26-те работни дни се включват и 20-те работни дни, предвидени в чл. 155, ал.4 от КТ. По-голям размер от предвидения в чл. 319
на КТ може да се ползва при наличие на друго правно основание,
предвидено в колективния трудов договор или в индивидуалния
трудов договор.
Чл. 155, ал. 2 от КТ предвижда постъпилият за първи път на
работа работник (служител) да получи право на платен годишен
отпуск след придобиване на 8 месеца трудов стаж, независимо
от броя на работодателите и времето на отработване.

37
áðîé 6
юни 2016

ПОКАНА

10

за участие в юбилейния (
)
РЕПУБЛИКАНСКИ ФЕСТИВАЛ
на хората с увреждания
6 г.
ПЕРНИК- 09- 10 юли

201

Във фестивала могат да участват всички лица с увреждания с
изявен талант в областа на всякакъв вид музика, / с изключение на
чалгата/,танци, литературни творби, обичаи, занаяти и други, класирали се до трето място на регионалните фестивали.
Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи
до 29 год. до 35 год. над 35 год.
Изисквания към участниците в музикалния жанр:
А. За групови изяви (до 12 човека)- две песни - общо 7 мин.
Б. За индивидуални изяви дует или трио - една песен от група. Участниците подсигуряват сами музикалния съпровод. Не се допуска плейбек. От група - само по едно индивидуално изпълнение.
Изисквания за танцови изпълнения.
А. По два танца до 12 човека с осигурен съпровод - общо 4 мин.
Изисквания към художествения и занаятчийски занаят - тази година
ще има алея на занаятите. Участниците трябва да подсигурят масички и
приспособления за закачване на изделията.
В заявките се вписват:
- Трите имена, ЕГН, № на лична карта - на ръководителите и телефон
за обратна връзка.
- Имената на творбите, с които ще се представите.
- Желание за деня на изявата - 09.или 10.07. 2016 год.
Организаторите ще се съобразят с Вашите предпочитания според
възможностите, за което ще бъдете уведомени. Очакваме вашите заявки на адрес.
Перник, кв. ‘’Църква’’, Клуб на инвалидите
Тел. 0894 764 790 и домашен (само вечер) 076/ 690676.
Уважаеми колеги,
Традиционният фестивал на художествената самодейност в
регион Плевен тази година ще се проведе на празничния за с. Бреница 9 юни 2016 г.със съдействието на община Кнежа.
Фестивалът е с награден фонд.
Желаещите да участват трябва да направят своята заявка
най-късно до 27 май 2016 г. на тел. 0886 374137 и 0885 644805 –
Михал Кончарски
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юни - някои от международните и световните дни
20 юни - Световен ден на бежанците (приет с резолюция
на ООН през 2000 г., отбелязва
се от 2001 г.)

1 юни - Международен
ден на децата

4 юни - Световен ден
в защита на децата,
жертви на агресия

5 юни - Световен ден на
природата (обявен с резолюция на ООН през 1972 г.)
14 юни - Световен ден
на кръводаряването
17 юни - Световен ден срещу
опустиняването и сушата

21 юни - Международен ден
на скейтбордиста

26 юни - Международен ден
против употребата на
наркотици и търговията
с тях (приет с резолюция наООН през 1987 г.)

26 юни - Международен ден в
подкрепа
на
жертвите на изтезания (приет
с резолюция наООН през 1987 г.)
София ще се оцвети в ярките цветове на
Холи традицията за трета поредна година
- Фестивалът на цветовете ще се проведе
на 25 юни 2016 г. За предстоящото издание организаторът Коко ейджънси готви
нови изненади за почитателите на една
от най-старите индийски традиции.
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КРЪСТОСЛОВИЦА

Съставил Иван МАНЧЕВ

ВОДОРАВНО: 1. Наш
комедиен артист (19251963). 7. Летописи. 8.Тежка лекоатлетическа дисциплина. 10. Село край
София. 11. Горско дърво
от рода на върбите. 12.
Бозайник от разред
хищници. 14. Разказ от
А. Куприн. 15. Героиня
на Е. Зола от едноименен роман. 18. Лирическо стихотворение за
възхвала. 19. Нисък женски или детски глас. 21.
Град в Пернишки окръг.
23. Изображение на божество или светец. 24.
Граблив бозайник, подобен на рис.
ОТВЕСНО: 1. Едногодишно зеленчуково растение с шушулков плод.
2. Голяма железопътна
спирка. 3. Стихотворение от Р. Бърнс. 4. Вид
вълнен плат с накъдрен
мъх на лицевата страна.
5. Химически елемент,
сивобял, мек, ковък и пластичен метал. 6. Роман от Л. Станев. 9. Френски
кинорежисьор “Черно и бяло в цвят”. 12. Иглолистно дърво от сем. борови. 13. Къса горна спортна дреха от непромокаем плат. 14. Река в Чукотска област на РСФСР. 16. Река в Италия, приток на р. По. 17. Героиня
на Ст. Савов от драмата „Драгойци“. 19. Остра психоза, изблик на силна
лудост. 20. Риболовна мрежа за ловуване от кораб. 22. Стара мярка за
тежина.
ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 5
1. Атаман.2. Марина. 3. Ракети. 4. Екипаж. 5. Парола. 6. Донори. 7.
Родина. 8. Тарани. 9. Карате. 10. Камора. 11. Мароко. 12. Статори. 13.
Сократ. 14. Кратер. 15. Комета. 16. Амонал. 17. Лавина.

ЮЛИ

•27. - 170 г. от
рождението на
Георги Данчов
Зографина –
български
живописец,
график и
обществен деец,
един от първите
български
фотографи
(1846-1908).

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

27. - 1100 г. от смъртта
на св. Климент Охридскибългарски книжовник,
ученик и пръв помощник
на братята Кирил и
Методий, създател на
Охридската книжовна
школа (ок. 840-916).

Свети Климент Охридски
е първият епископ,
проповядвал на старобългарски
език. Счита се за създател
на кирилицата, от своя страна
адаптирана от глаголицата.
Православната църква
го тачи като един от
Светите Седмочисленици.

