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ТОВА ОСТАВА В ДУШИТЕ НИ...
Петър Захариев
В столичното дружество на СИБ „Хаджи Димитър” в община
Подеуне с председател Атанаска Велинова се отделя много внимание на родолюбивите изяви. Всяка година се изнасят лекциии,
свързани с важни събития и годишнини от нашата история, правят
се екскурзии до интересни исторически места. Така и за 140-та годишнина от Априлското въстание и подвигът на Ботевата чета още
през октомври миналата година дружеството реши да се монтира
паметна плоча, отразяваща саможертвата на Никола Дончев Войновски – организатор и военен ръководител в четата на Ботев – на
едноименната улица в района. Нашата идея срещна пълна подкрепа от кмета на район Подуене г-жа Ева Митова.
Кой е Никола Дончев Войновски? Той е роден на 9 ноември 1849
г. в Габрово и израства в будна патриотична среда. След като завършва училищното си образование заминава за Русия, в Одеското
военно-пехотно училище, защото осъзнава, че за освобождението
на България ще са необходими военни командири. След пълния
курс на обучение е пуснат в отпуск преди да му бъде присъдено
първо офицерско звание. В България узнава, че Христо Ботев събира чета, Войновски заминава за Румъния.
Оценявайки неговите военни знания, командирски умения и
горещия му патриотизъм, Ботев го прави военен ръководител на
четата си и пръв свой заместник. Войновски проявява наистина талант, разработва плана за завземането на парахода „Радецки” и
бляскаво го осъществява. Ръководи и успешното дебаркиране на
Козлодуйския бряг, превръща четата в боеспособна военна част.
После организира и похода й към Враца, преодолявайки турските
засади и водейки успешни отбранителни сражения при с. Баница и
на височината „Милин камък”. После организира мощния пробив
на четата през турските позиции и я извежда на връх Веслец през
нощта на 18-19 май (стар стил)1876 г. Там той обучава четниците
за предстоящите сражения и ги извежда успешно към Врачанския
Балкан, за да организира и отбраната на връх „Камарата”.
След убийството на войводата Никола Войновски събира остатъка от четата и формира отряд, който преминава р. Искър южно
от с. Зверино и през Ботевградския Балкан се насочва към Тракия
в помощ на въстаниците. Проявявайки истинско мъжество и след
трезва оценка на обстановката, той успява да преведе група въстаници, въпреки дъжда, пресечения терен и глада към Троянския
манастир, след като разбира, че Априлското въстани е потушено.
По пътя към манастира в землището на с.Чифлик, Троянско, на
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ТОВА ОСТАВА...
13 юни 1876 г. в сражение с турска потеря, Никола Войновски загива геройски.
На 6 юни 2016 г. в присъствието на кмета на община Подуене Ева Митова, на директора, учители
и ученици от 42 СОУ „Хаджи Димитър”, членове
на дружеството на СИБ
„Хаджи Димитър” и граждани, тържествено беше
открита паметната плоча,
отразяваща подвига и саможертвата на Никола Войновски за свободата
на България.
На фона на патриотични и възрожденски песни, прозвучаха безсмъртните стихове на Христо Ботев, рецитирани от ученици. Една от ученичките произнесе пламенно слово за живота и подвига на Войновски, а
оркестърът на училището изнесе музикална програма. След това г-жа
Ева Митова и зам.председателят на дружеството на СИБ Петър Захариев
откриха паметната плоча. С много цветя бе изрзена почитта и признателността на днешните българи към подвига и героичната саможертва на
Никола Войновски.
САМОКОВ

София СОТИРОВА

В клуба на ОО на СИБ в Самоков с ръководител Боньо Тодоров отдавна назряваше идеята за екскурзия, посветена на 140-годишнината
от Априлското въстание. За реализацията на тази идея певческата група към клуба на инвалидите с ръководител Борис Стрински
старателно подготви няколко революционни песни.
И така денят дойде. На 12 май група от 30 членове на организацията
потегля по маршрут: историческата местност Оборище, Панагюрище,
Тракийските гробници край Старосел и Хисаря.
В приповдигнато настроение и тръпнещо очакване пристигме в
местността Оборище. Спираме и всички, които могат да се движат, поемаме по екопътеката. Неусетно изминаваме 800-те метра до заветното
място. По пътя се спираме до всеки паметник с изписани мисли на нашите възрожденци, посветени на свободата. Правим много снимки за
спомен. На самото Оборище се издига паметникът на участниците, обявили Априлското въстание. Паметникът е обсипан с цветя, явно много
хора преди нас са се поклонили пред подвига на тези велики българи.
Отново запечатваме момента с фотоапаратите...
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Групата се събира в готовност да продължи към Панагюрище, а Лиляна черпи със собственоръчна баница...
Тръгваме и след минути пристигаме в Панагюрище. Една от нас – Кунка - е родом от града и благодарение на нея бързо намираме забележителностите и отново потегляме. Борис Стрински разтяга акордеона
и групата запява патриотичните песни. Настроението е незабравимо...
Следващата ни цел е Тракийската гробница при село Старосел, после
разглеждаме Четиньовата могила, датираща от V-ти век преди Христа.
Пътьом минаваме и покрай винарния комплекс Старосел, едно добро
място за отдих и спа туризъм. Остана да стигнем и до Хисаря - намираме археологическия музей и влизаме да го разгледаме, успяваме да
видим и останките от крепостните стени на града на Диоклециан.
Такива екскурзии остават в душите ни за цял живот. Дай Боже да ги
има винаги.
долна баня

Ръководството на Сдружението
на хора с увреждания „Венетица”Долна баня подари на най-активните участници в седянката един
незабравим ден из Пазарджишкия край.

В ранното утро на 12-ти май потеглихме към село Паталеница.
Отбихме се през нанизаните като
родопска броеница села – Семчиново, Симеоновец и Варвара.
Близо до последното село, сред
прохладните сенки на гората,

Инж. Светла СТОИМЕНОВА
спряхме на място, събрало историята на траки, римляни, ранни и
по-късни християни, заедно с лечебната сила на водата - аязмото
на Св.Марина. И тук пак видяхме
намесата на двата вида човешки
ръце: едните съзидателни
– изградили и съхранили
още от стари времена до
днес това кътче и другите
– постарали се да потрошат част от керемидите и
пещите, вписвайки своята
безотговорност.
Много скоро се озовахме в центъра на едно от
най-големите села в този
район – Паталеница. Искахме да посетим старата
църква от 11 век – „Св.Димитър”.
За да я спасят от поругаване при
нахлуване на турците през 14
век, местните хора я затрупали с
пръст за почти 5 века. Разровена
била едва през 19 век. И днес
е известна като „Куртулещица”
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долна баня

(Отърваната, спасената църква).
Много „реставратори” са оставили следите си, така че част от стенописите са отмъкнати, но силата на духовната й енергия струи и
те изпълва, където и да застанеш
под сводовете, а очите на Христос те следват с благословия по
същия начин – навсякъде.
За това чувство допринася и
младата жена, която отваря църквата и скромно се представя като
„Ани - чистачката на читалището”. По длъжност е така, а всъщност по призвание е знаещ и амбиционен екскурзовод. С радост
и гордост ни показа малкото, но
подредено с вкус читалище и етнографската сбирка в кметството.
Дойде ред и на друго, не помалко свято за района място –
Баткунският манастир. Тук някога е било едно от най-големите
средновековни селища – Баткунион. Днес попадаш в един подреден, изпълнен с цветя и песни
на екзотични птици двор, с 500 –
годишна лоза и църква, изписана
и искряща като в приказките. ПоСалим САЛИХ

среща ни приветлива жена, която, след като разбира откъде сме,
ни дава възможност да запалим
свещичка от Благодатния Великденски огън и ни разказва невероятната история на манастира
и монасите му. Освен че познава
сем. Митреви от Долна баня, разбираме, че неин духовен учител
е нашият съгражданин епископ
Нестор.
Разделяме се и потегляме по
живописното Чепинско корито
към Велинград. И тук имаме цел
– Регионалния исторически музей. Посреща ни млада уредничка, която ни показва, че за всички, които с чисто сърце са градили историята, трябва да има място – от Вела Пеева - до Николай
Гяуров; от древния поминък на
хората от този край – до майсторите на писаните яйца.
Красивата Юндола, окъпана
от всички нюанси на зеленото и
слънцето и живописният път към
Белово, поставиха последния
щрих към едно чудесно преживяване и гордост, че България я
има.
ХИТРИНО
Хората от ОО на СИБХитрино, верни на традициите си и през тази година
започват летните си
турнета из България и
съседните ни държави. Група от 36 души беше на посещение в третия по-големина
град на Румъния – Констан-
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ца. Хубавото и слънчево време позволи на инвалидите да посетят забележителности с историческа и археологически стойност - Музея за
национална история и археология, Татарската джамия – Махмудиа,
площад „Август“ с паметника на римската вълчица и Ромул и Рем, Катедралата и манастира „Св. Андрей“ – най значимият религиозен и поклоннически център за цяла Добруджа,
църквата Свети Мина – изцяло от дърво,
крепостта „Томис“. Оттам групата се отправи към Казиното – „перлата на града“,
построено през 1909 г. в стил арт деко по
проект на казиното в Монте Карло. Пешеходната зона около него е любимо място
за двойки и семейства, особено при залез
слънце. Посетени бяха още и Аквариумът, Генуезкият фар, Музеят на
народното творчество и Природо-научен комплекс „Констанца“, включващ атрактивните делфинариум, аквариум, планетариум, микроделта и
зоопарк. През цялото време инвалидите бяха придружени от Цветелина Димитрова – студентка IV курс в Университета в Констанца – внучка
на членове на организацията в Хитрино. Тя ни превеждаше от румънски на български език, или обратното. Ръководството й благодари за
тази помощ.
първомай

На 12.05.2016
г. група от 40
членове на ОО
на СИБ - град
Първомай посети източни-

те Родопи. Прекараха един
незабравим ден запознавайки се с историята на траките в музея в Александрово.
Посетиха комплекс ,,Приказките” в Харманли, църквата
в с. Узунджово, монумента на

Света ,,Богородица” в Хасково
и извора на ,,Нимфите и Афродита” в с. Каснаково.
Всички присъстващи благодариха на Златка Кирева и УС
на организацията за чудесно
избрания маршрут. Посещавайки тези свети места, всички се завърнаха заредени с положителна енергия и желание
да видят и други исторически
места в родината България.

8
áðîé 7
юли 2016
пазарджик
Колективен рожден ден
вдигнаха на 18 май в клуб «Надежда» на СИБ 15 души, родени в първото тримесечие на
годината. Всички са на възраст
от 60 до 80 години, но това не
им попречи да се отдадат на
купона и да си подарят хубави изживявания с приятелите
си от организацията. Всички с
усмивки разнасяха бонбони и
почерпка, като
приемаха приятелските пожелания за здраве
и много късмет.
Гостите на празненството бяха
над 40 души.
В кулминационния момент по
предложение на акордеониста, грижещ се за най-веселата
част, всички станаха на крака и
заедно си пожелаха с песен „На
многая лета“. Певческата група
подгря настроението с популярни песни, като „Лудо младо
сън засънило“, а после самородна поетеса от клуба внесе
доза смях в колектива с не-

Веска МЛАДЕНОВА

Нена БИВОЛАРСКА
стандартните си произведения.
Новият председател на клуба
Иван Ангелов и колегите му разказват, че не за пръв път правят
колективен рожден ден за хората си. Наесен имало подобен
купон, на който празнуващите
били близо 50 души, а гостите над 65 човека. Само с мизерните се пенсии те не могат да по-

черпят всички, тук идва ролята
на спонсори. Представители на
местния бизнес дават подкрепа
за такива събития, дарявайки
сладкиши, дсара, безалкохолни. Други осигуряват ориз, лютеница, чорапи и бельо, но тези
продукти се раздават на лежащо болните - ходят им на гости
или на свиждане в болницата,
никога не ги забравят.
пловдив

Традицията е традиция, за да се спазва, затова вече
трета година пролетната вечер се превърна в бал с маски, с много танци, смях и изненади ! С усмивка и добро желание проблемите стават
лесно поносимо изпитание и си заслужава да го забравим тази вечер !
На хорото стъпките са важни, но по-важни са усмивките и играта на сърцето, на дългото хоро, кръшно и ситно!
Следват валс, танго и рок - за всеки според темперамента....
Журито беше затруднено, но все пак направи класация и на-
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и томбола. , А с подкрепата и
насърчението на дисководещия
при нас винаги е весело...
Незабравимата вечер завършва с шумни закачки в микробусите, които отвеждат
хората до домовете им....До
следващия път !

гради победителите с найкрасиви и интересни маски
- Мария Георгиева, Ивайло Денев, Севда Стайкова, Калинка
Димитрова и Ангелина Лечева.
За всеки присъстващ на
тържеството имаше подаръци, козметика, богато меню
Елена ЕНЕВА

РАЗГРАД

Ние, хората с увреждания от клуб „Детелина“, бяхме поканени
от приятелите ни от клуба на пенсионерите в Тутракан
да им гостуваме в средата на май. С голямо нетърпение дочакахме деня, в който топло и сърдечно ни посрещнаха нашите приятели.
В широките добруджански сърца имаше място за гостите - около 300
души от почти всички градове от Североизточна България - и всички
бяха обградени с особено внимание. Нашите приятели – Елена и Георги
ни бяха подготвили подаръци-изненада и направиха срещата изключително забавна и интересна. А за да са бели и чисти и ние им подарихме
подходящо за повода бяло цвете. Богатата и съдържателна литературно-музикална програма развесели и млади и стари. Благодарим Ви от
сърце, приятели!
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Вельо ДАНЧЕВ
Зимни и пролетни празници
имаше много за хората с увреждания в нашия град. На 13
февруари се проведе поредният старопланински събор
„Да стоплим сърцата с
вино и любов”. Имаше участници от цялата страна, а на организацията на СИБ „Надежда” гостуваха колеги от Старо Железаре,
Дълбок извор и Градина и също
участваха със своите фолклорни групи в празника. Раздадени бяха много награди – за най
добро бяло и червено вино, за
най-добро мезе, за най-младо
семейство, за най-хубав Вазов
мустак. След празника поканихме нашите гости в клуба за
почерпка, дадена ни от кмета
на общината.И отново имаше песни и танци и пожелания за
нови срещи.

СОПОТ

Пепа Башлийска

Заредиха се и пролетните
изяви в организацията на СИБ
„Надежда”. На 24 март НЧ „Иван
Вазов” организира кулинарна
изложба с постни ястия. Наши
членове взеха първо и второ
място в класацията.
На 4 април проведохме трудов ден в нашия манастир „Св
Спас”.
Група наши членове участваха в обучение на добровлци от
БЧК на тема „Лобиране и права
на възрастните хора”.
На 23 април певческата
ни група участва в изявите в Клисура по повод 140-та годишнина от
Априлското въстание и бяха наградени с почетен плакет и грамота. Любезните домакини ни поканиха и за следващо участие.
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Маргарита минкова

лозница

В червената зала на читалище „Пробуда”в гр. Лозница се
състоя вълнуваща среща на членовете на местната Общинска организация на СИБ – Лозница с писателя Иван Дойнов от
Разград. На кафе и раздумка писателят ни запозна със своята
творческа дейност,с интересни моменти от своя жизнен път.
Докато очаквахме гостите, с интерес четяхме негови стихове, но с още по-голям интерес изслушахме самия автор да чете
своите произведения. Срещата завърши с творческото запознанство на писателя с Р.Стоянова, членуваща в организацията, която също пише стихове. Г-н Дойнов подари две от своите
десет книги на библиотеката в читалището
Благодарим на председателя на читалището за организираната среща, както и на поета Иван Дойнов и на неговите придружители. Предвижда се и обсъждане на книги по-нататък.
исперих
В Исперих е състоя традиционната среща с деца-инвалиди от общината и техните
родители по случай Първи юни –
Международния ден на детето. Тя
беше организирана от Областния
и Общински съвет на БЧК, съвместно с община Исперих и с активното съдействие на агенцията за
весели тържества и ритуали „Теди

Ангел НИКОЛОВ

арт” ЕООД. На срещата в заведението „Соло -ес”присъстваха деца
от Дневния център и от Центъра
за настаняване от семеен тип,
дойдоха и заместник-кметът инж.
Николай Николов, директорът
на дирекция „Хуманитарни дейности” в община Исперих Сали
Назиф, началникът на отдел „Закрила на детето” в ДСП Исперих
Стела Грозева, активисти на БМЧК
от гимназия „Васил Левски”.
Сред гостите беше независимият депутат от Исперих Гюнай
Хюсмен, който подари и тази година на всички деца с увреждания много лакомства. За всички
БЧК осигури сандвичи, десерти
и безалкохолни напитки и други
подаръци.
Айджан Бейтулла – председател на Общинския съвет на БЧК
в Исперих и заместник-кмет поздрави децата и им пожела по-
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исперих
вече кураж, висок дух и добро
здраве. Освен почерпката имаше
и голямо веселие за малчуганите,
които играха танци и бяха съпричастни към дошлия специален
гост Смехурко, в ролята на който
се беше превъплътила жизнерадостната Теодора Ръбачева. Имаше въртене на обръчи, дуелиране
с дълги балони и други игри. Настроението на децата и родителите бе приповдигнато за няколко
часа. Всички си тръгнаха доволни
и пожелаха отново да се срещнат в такава приятна обстановка, въпреки трудностите, които преживяват.
ивайловград
НА 4 ЮНИ ГРАДЪТ СТАНА ЧАСТ
ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
„ВОЛЯ ЗА СПОРТ”. Националната
кампания се проведе и в градовете Стара Загора, Своге, Созопол
и Свищов с подкрепата на Минис терството
на младежта и
спорта в
лицето
на
министър
Красен
Кралев,
както и
на Министърпредседателя
г-н Бойко
Борисов.

Кметът на град Ивайловград Диана Овчарова също се включи в
празненството с поздравление
към всички участници в спортните състезания.
„Воля за спорт” за хора в неравностойно положение стартира от
град Харманли на 26 април, тази
година. Участниците се включиха в надпревара по шах, табла,
канадска борба, тенис на маса,
баскетбол и бадминтон. Състеза-
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нията се проведоха на спортната площадка в
кв. „Дружба’’, а на
финала бяха раздадени купи на
победителите и
медали на всички
участници.
Към „Воля за спорт“ в Ивайловград се включиха певиците Бриана Пантелеева, Рени от Х Фактор, Джина Стоева, двукратният световен шампион на скок на дължина за хора с увреждания Михаил Христов и както и
дизайнерката Катя Роуз.

Таня Бораджиева

гълъбово

Второто регионално спортно състезание за хора с
увреждания в Гълъбово се състоя на 18 май в спортна зала
„Енергетик“. Участие взеха отбори от Гурково, Казанлък, Чирпан, Николаево, с. Обручище, с. Главан, Стара Загора, Раднево, Габарево и
Гълъбово. Мероприятието се провежда за втори път с подкрепата на
община Гълъбово и „Контур Глобал Марица Изток 3“.

Гости на състезанието бяха: Пламен Бараков – заместник-кмет на
община Гълъбово, Валентина Борисова – Председател на РО на СИБ
- Стара Загора и Невена Димитрова – специалист комуникации „Контур Глобал Марица Изток 3“.
С няколко думи към присъстващите се обърна Веселина Борисова – председател на ОО на СИБ - Гълъбово. Тя благодари специално
на общинското ръководство и на екипа на Контур Глобал за реализацията на това събитие. Приветствие отправи и г-н Бараков, който
официално постави началото на спортните игри.
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гълъбово
Състезанието съвпадна с официалното откриване на спортната зала и
отборите победители бяха наградени
лично от кмета на Гълъбово Николай

Тонев и Гари Лесли – директор на „Контур Глобал Марица Изток 3“.
На тържественото награждаване се
присъединиха още: Светла Боянчева
– Председател на Общински съвет –
Гълъбово, заместник-кметът Димитър
Василев, общински съветници, кметове и кметски наместници на селата в
Общината.
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Ето и победителите:
Първа награда в играта „Дартс“ спечели отборът на Николаево
със 123 точки. Във втората игра „Боулинг“ най-добър резултат имаха
казанлъчани. В състезанието с колички най-бърз се оказа Божидар
Бобев, а победители на „Дърпане на въже“ безспорно бяха участниците от Николаево.
Награда за атрактивно участие получи отборът на с. Обручище, а
Купата на спонсора замина при децата от Дневния център за деца и
младежи с увреждания в Гълъбово.
Най-резултатният отбор бе този на Чирпан, които събраха общо
150 точки.
Наградите на участниците бяха осигурени от Контур
Глобал.

Иванка Найденова

с. боровци

На 13 май
2016 г. участвахме
във
Певческата ни
група
„Росен
здравец”
към
клуб
„Диабетика” – с. Боровци, община
Берковица,има
честта да открие програмата на ХХ Старопланински
събор „Балкан
фолк 2016”, .Велико Търново, който се проведе на 13 май т.г. Завърнахме
се с Диплом за отлично представяне, с Препоръка за участие в Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк Жива вода” в гр.Хисаря. Получихме и диск със стари градски песни от фестивала.
Благодаря на Община Берковица в лицето на кмета инж.Милчо Доцов, ,че ни осигуриха транспорт, както и на Валери Петров, кмета на
с.Боровци, затова, че бе с нас и изготви снимков материал на изявата
ни!
И, не на последно място, благодаря на участниците в групата, затова, че отделят от свободното си време, за да се подготвят и достойно
да ни представят, нас като клуб, селото ни и общината.
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ДОВЕРИЕ ЗА ИВАН ЛАЗАРОВ
ЗА ОЩЕ 5 ГОДИНИ
Марияна Дончева

РАВНОСМЕТКА

р. 5
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Той е начело на ловешката регионална структура на СИБ още от самото й
създаване през 90-те години. На годишното
събрание, за което бяха дошли 17 делегати
от петте общински организации в областта, беше издигната само неговата кандидатура и той получи доверието на всички присъстващи. А зад това доверие стои
продължителна и упорита работа.
В отчетния доклад Лазаров направи обзор на изминалия мандат с много дейности в полза на хората с увреждания.
„Консултираме по социални, трудови, строителни въпроси и
съдействаме за решаване проблемите на всеки, който търси нашата помощ, дори да не е член на СИБ”, каза председателят. Доказват го цифрите от отчетния доклад. Повече от 15 хиляди човека са консултирани през изминалия петгодишен мандат, на 2500
човека са окомплектовани документите и са изплатени целевите
средства за чужда помощ по чл. 53 от ППЗИХУ. Остойностени услугите за хора с увреждания, оказани от СИБ-Ловеч, надхвърлят
300 хил. лв.
„С активната си действия сме завоювали своето авторитетно
място в живота на обществото, партнираме си с местната власт,
с представителите на държавните институции и различни организации за повишаване качеството на живот на нашите членове”,
посочи Лазаров.
На отчетното събрание присъства областният управител Ирина
Митева, която им пожела „да продължават да отстояват правата
си” и гарантира своята подкрепа за решаване на техните проблеми. Там беше и председателят на СИБ Красимир Коцев и изказването му стана повод да се обсъдят
много актуални проблеми на хората с
увреждания.
След като изслушаха отчета на Иван
Лазаров, своята добра оценка за работата си с него дадоха и представителите на общинските организации
от областта. Те използваха гостуването на г-н Коцев, на Георги Георгиев,
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председател на ЦКРК и на Стоян Манолов, специалист в организационния отдел на СИБ, за да поставят редица въпроси – за ниския размер на
интеграционните добавки, за източването на държавни пари с помощни средства, без да се отчита индивидуалната потребност на всеки, за
недостъпната среда и пр.
„Българското законодателство е синхронизирано с европейското, но
липсва контрол и институциите не изпълняват задълженията си. Проблемите на хората с увреждания най-добре се решават там, където те
живеят, затова трябва да изискваме от местната власт да спазва законодателството и да изпълнява задълженията си”, посочи Красимир Коцев.
Според него бизнесът и работодателските организации не проявяват
социална отговорност. Вместо да борят „сивия сектор” в икономиката,
те се захващат с инвалидните пенсии и мислят, че така ще решат проблемите на пенсионната система.
„В съседна Гърция, която е в тежка икономическа криза, човек с увреждане получава 770 евро за месец, в добавка от 100 евро за гориво,
и то, независимо дали има пенсия или заплата. У нас максималната добавка за един месец е 32, 50 лв. Здравеопазването пък се превърна в
търговска дейност, затова не получаваме нужните грижи и лечение. За
последните 26 години в България бяха направени повече грешки, отколкото бяха верните решения, затова и ситуацията е такава” обобщи
председателят на УС на СИБ.

хората намират общ език помежду си,
и имат общи интереси
Илка Банкова
На 04.04.2016 година Великотърновската основна организация
на СИБ проведе своето годишно отчетно - изборно събрание.
Присъстваха 78 души. След като
се установи че има необходимия
кворум, събранието беше открито от Станислав Добрев – избран
за водещ.
След изслушване на изчерпателния доклад от председателя
на организацията Величка Накова
имаше изказвания за живота в организацията. Радостно е, че хора-

та намират общ език помежду си,
познават се почти всички и имат
общи интереси. Организацията е
много задружна и всички проведени мероприятия са на ниво.
Много хора отправиха благодарности за цялостната работа
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хората намират...

на управителния съвет. Тъй като
всички членове на организацията са доволни от
всеотдайната работа на членовете
на ръководството,
затова с малки изключения УС запази своя състав.
За председател
беше преизбрана
Величка Накова.

Йотка Вълева остава Председател на РО на СИБ
- Велико Търново за още 5 години
Тя бе преизбрана с единодушно мнозинство на общото отчетно-изборно събрание на Регионалната организация на СИБ, която се проведе на 25 април. Официални гости на конференцията
бяха: Председателят на СИБ Красимир Коцев, Георги Георгиев
- Председател на ЦКРК, Стоян Манолов, специалист в СИБ. На
събранието присъстваха и 30 от избраните 32 делегати от цялата област. Освен председател на събранието бяха избрани и
трима делегати, които да представляват великотърновската
структура, това са Йотка Вълева, Станислав Добрев и Калин
Дървеняшки. В залата присъстваха и други гости.
Йотка Вълева е на 42 години и е родом от град Ябланица. Завършва икономически техникум за хора с увреждания в гр. Луковит, а борбата с болестта започва още на 16 години, когато й
откриват ревматоиден артрит и коксартроза на двете тазобедрени стави. Към момента е с 94% инвалидност, но без пожизнен ТЕЛК, което я подлага на непрекъснати изследвания,
снимки и нерви. Въпреки трудностите, Йотка никога не губи
сила, воля и желание за работа и живот. Дълги години работи
като главен счетоводител в родния си град. След като намира
любовта на живота си във ВеликоТърново, се установява завинаги в Старата столица. Отново работи, като счетоводител,
но този път в общината. В момента се е отдала само на хората с увреждания и не случайно е преизбрана за втори мандат.
Тя самата твърди, че това е единствената работа, която й
доставя удоволствие.
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И в Разград бе преизбран
Радослав Няголов

Ангел НИКОЛОВ
Гости на Общото делегатско
отчетно-изборно събрание бяха
Красимир Коцев – председател
на СИБ, Георги Георгиев – председател на Централната контролноревизионна комисия,
Стоян Манолов – специалист в Централното управление на СИБ.
Отчет за дейността на
УС за периода 20112016 година направи
Радослав Няголов –
председател на РО на
СИБ - Разград.Членовете на водещата организация в страната вече наброяват
2541 в 7 общини. Организацията
беше определена през 2015 от
Управителния съвет на СИБ за организация на годината.
В изказванията бе обърнато
внимание на проблемите, свързани с клубната база, с работещите
инвалиди, с финансовата дейност,
с увеличаването броя на членския
състав, с извършените дарения от

Румяна Милева

членовете за полезни дейности,
с участието на състави в конкурси и фестивали. Висока оценка
за организационната дейност на
регионалната организация даде

председателят на СИБ Красимир
Коцев. Той призова хората в неравностойно положение да отстояват своите права и да бъдат
достойни граждани в обществото.
Беше избран нов УС от 9 души, а
за председател бе преизбран Радослав Няголов. Четирима души
бяха избрани за делегати на осмия конгрес на СИБ, който ще се
проведе в София.

Акценти от Пловдив

Изминалата 2015 г. бе обявена за Европейска година за развитие. Мотото на кампанията бе „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. ЕС определи глобална програма за
развитие, която да доведе до трайна промяна и помощ да се
доближим до нашата крайна цел: достоен живот за всички - но
на практика всичко което се случи през годината бе в разрез с
обявеното.
Преминалата в историята 2015 г. бе последната година от изтичащия
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Акценти от Пловдив
5-годишен мандат в СИБ. На 21 април 2016 г. се проведе Общото годишно отчетно-изборно събрание на Общинска организация „Пловдив”СИБ, членовете на която към 31.12.2015 г. наброяват 938 човека. При
направения анализ за възрастовия състав на организацията е констатирано, че 64% от членовете са над 65 г.
Гост на събранието бе г-жа Пенка Чаушева, гл.експерт в Дирекция
„Социална политика” към община Пловдив. Понеже предварително бе
поканен г-н Божиков – Председател на Национална Асоциация за защита на пациента, преди събранието той разясни новите изисквания при
посещение в болниците за балнеолечение и рехабилитация – Рудозем
и Несебър, за правата на членовете на Асоциацията и доставка в клубовете на храна на преференциални цени. След това събранието започна
своята работа.
УС на ОО „Пловдив” е провеждал редовно заседания, на които е приеман отчетът на касата,
разглеждани са молби за прием
на нови членове, както и такива
за отпускане на парични помощи от ЦУ на СИБ за лечение и
възстановяване,
взети са решения по организационни въпроси
и
възникнали
задачи, запознавани са членовете с промените в
основните документи на СИБ и с Решения на УС на ЦУ на СИБ. За същият период са извършени проверки от КРК на Общинска организация
„Пловдив ”, от РКРК – РО Пловдив, от ЦКРК на СИБ и Община Пловдив,
отдел „Система за Финансово Управление и Контрол”.
Дейността по оказване на информационно-консултантски услуги на
лица с увреждания и тяхното организационно обезпечаване са заемали водещо място в съюзния живот на организацията и съответно за
мандата са предоставени следните услуги:
- информации по телефон – 64 217 броя на 12 697 лица
- консултации по телефона – 29 825 броя на 7 211 лица
- присъствена информация – 56 179 броя на 14 041 лица
- присъствена консултации – 25 245 броя на 5 414 лица
В сферата на социалните помощи и услуги акцентът на работата е по-

21
áðîé 7
юли 2016
ставен върху изпълнението на целевите помощи за хората с увреждания, произтичащи от член 53 от ППЗИХУ и отчитането на дейностите,
съгласно изискванията на Агенцията за хората с увреждания. Броят на
трудно подвижни лица с увреждания, нуждаещи се от чужда помощ и
обслужени ежегодно за периода са средно 500 членове.
Следващата насока за работа бе създаване на социални контакти,
чрез организиране на масови мероприятия за празниците и 12 екскурзии в страната и чужбина. Вече втора година откакто ОО Пловдив
има придобивка – обновената зала на РО Пловдив. Откриването бе с
участието на представители от всички клубове на инвалиди и пенсионери в Пловдив. А сбирките ни там се очакват с нетърпение. Отбелязват
се традиционните празници, изнасят се беседи на здравна тема, канят
се фирми за помощно-технически средства, за хранителни добавки и
здравословни храни и много други, обменят се мисли и актуална информация от сп. ”Кураж” и Бюлетина на СИБ. За периода са проведени
48 сбирки с участието на 1440 човека.
Още много обществено полезни дейности бяха отразени в отчета и
подкрепени със задоволство при изказванията на членовете. След добрата оценка за работата,
преизбрани бяха членовете
и на УС ,и на КРК.
Новият мандат се откри с
участието ни в кръгла маса
на тема „Ролята на възрастните хора в обществото”,
организирана
от
Областен съвет на БЧК Пловдив.
Участие в събитието взеха
директорът на Дирекция
„Социална политика” г-жа
В.Ботева, кметът на р-н Централен г-н Г. Стаменов и гл. експерт „Соц.
Дейности и здравеопазване” Р. Еленкова. Като дългогодишни и добри
партньори организацията на БЧК покани г-жа Харутюнян да направи
презентация за обществено полезните дейности предоставяни от организацията. Тя не пропусна да отрази работата на сдружението ни по
повишаване на информираността на обществото за проблемите на хората с увреждания и лобиране за техните права, за приемствеността
между поколенията, за некоректното отношение от страна на медиите
и противопоставяне на обществото срещу лицата с увреждания.
В заключение се планираха съвместни мероприятия с БЧК за насърчаване на живота на възрастните хора и лицата с увреждания, за достойното им участие в „Пловдив – Европейка столица на културата 2019
година“.
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В Търговище
Екатерина ХРИСТОВА

Досегашният
председател на
Регионалната
организация на СИБ
г-н Благоев
бе преизбран за нов
петгодишен мандат

Отчетно-изборната
конференция на РО на СИБ се проведе
на 1 юни. В Клуба на инвалидите в областния град се събраха
делегати от трите основни организации в района – Търговище, Попово и Омуртаг, за да се
отчете дейността за 2015 г. , за
изминалия 5-годишен мандат
и да се гласуват предвидените
дейности за настоящата година.

на организацията Цонка Димитрова изрази удовлетворението на съюзните членове от подкрепата, която им оказва общинското ръководство в лицето на кмета Людмил Веселинов.
От липса на разбиране и съпричастност от местната власт пък

На събранието присъстваха
председателят на СИБ Красимир Коцев, председателят на
КРК Георги Георгиев и Стоян
Манолов - специалист към отдел „Организационна - методическа и координационна дейност” към Съюза.
Представителите на организацията в Попово, която е наймногобройната в региона, говориха за честите срещи, които
сами си организират. Касиерът

се оплакаха от организацията в
Търговище. Ваня Караиванова,
която е председател на основната организация в областния
град, спомена за няколко разговора и официални писма, адресирани до бившия кмет на града Красимир Мирев, отправени
и в по-скоро време към новия
кмет Дарин Димитров. Членовете на структурата от години
се борят тротоарът пред Клуба
на инвалидите да бъде скосен
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за удобство на хората в инвалидни колички. Нещо на пръв
поглед съвсем елементарно и
логично, което обаче е поредното препятствие и неудобство
за тези хора. Те все още очакват
категоричен отговор от сегашните управници дали е възможно това да се случи. „Най-силно
желаем да не бъдем игнорирани, да не бъдем маргинализирана група хора. Нека проблемите
ни срещат разбиране” – бе пожеланието на г-жа Караиванова
към членовете на СИБ.
Хубавото, което се е случило
в организациите напоследък е,

След отчета на
УС и КРК на ОО
на СИБ – Карлово
ръководството,
начело с г-жа
Генова, остава в
същия състав

Гости бяха Смиляна Запрянова – кооординатор за региона
и председател на РО на СИБПловдив, Борис Костадинов,
член на УС на РО на СИБ-Пловдив,
Петя Найденова, ръководиел на
Дирекция за соцални дейности,
здравеопазване и култура в община Карлово.
След изнасянето на докладите,
съгласно дневния ред, започнаха
разискванията. Девет души взеха думата и всички най-напред
благодариха за разрешаването
на редица проблеми, за отношението към хората, които са имали

че през изминалата година както в Търговище, така и в Попово
са били назначени сътрудници
по общински програми.
След отчета на дейността за
изминалата година, представителите на организациите от
Търговище, Попово и Омуртаг
гласуваха и си избраха ново ръководство, поради изтичане на
петгодишния мандат на предишното. Стана ясно, че новият
председател на регионалната
организация на инвалидите за
Търговище на практика остава
същият, след като делегатите
преизбраха Пламен Благоев.
В карлово
Златка Ечева
трудности, за проведените интересни инициативи – чествания,
празници, екскурзии, за уредените почивки, за осигурената
безплатна храна на 15 души от
организацията и пр. Затова в изказването си г-жа Запрянова заяви, че е възхитена от всичко,
което е чула от доклада и изказванията и благодари на УС и
специално на г-жа Генова за положените усилия да се помага на
хората с увреждания и да се разнообразява животът им.
При избора всичките 151
присъстващи, припомнили си с
много настроение за хубавите
дни и часове, в които са били заедно, гласуваха единодушно за
преизбирането на ръководните
органи за следващите 5 години.
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в името на човека

БАЛКАНСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР
ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ
Турнирът се проведе от 12.05. до 15.05.2016 г. в столицата на Румъния и съвпадна с Националния ден на донорството и трансплантациите в северната ни съседка.
Участваха отбори от Румъния, България, Хърватска и
Молдова. Организатори на събитието бяха Агенция по
трансплантации, Фондация за трансплантации, в Партньорство с Футболния съюз и Асоциацията на трансплантираните пациенти – всички от Румъния.
Турнирът в Румъния е продължение на зародилата се в
България идея за насърчаване на донорството на органи и
тъкани и промяната на обществените нагласи към темите „Донорство и трансплантации” чрез привличане на
легендарни футболисти от близкото минало, като част
от състезателните отбори. Той е символична трибуна
за почит и поклон пред
хората, дарили живот,
чиито имена не са записани в златните страници на историята,
но оставят незаличима следа в съзнанието
на хората с продължен
живот и в неписаната
история на Доброто.
БАЛКАНИАДАТА в
нашата северна съседка
е второто по рода си спортно мероприятие след проведения на 02.05.2015 г. в София, под патронажа на Министърпредседателя Бойко Борисов ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН
ФУТБОЛЕН ТУРНИР В ПОДКРЕПА НА ДОНОРСТВОТО.
Както през изминалата година така и сега, редом до
трансплантирани пациенти, живи донори и лекари, застанаха и бивши футболни величия – Сашо Ангелов, братята Адалберт и Мартин Зафирови, Венцислав Велинов,
Мартин Горанов, Милен Николов. Амбицията на всички
организатори и съорганизатори е Балканският футболен турнир да се разрастне отвъд своите граници и да
се превърне в Европейски, като по този начин ще бъдат
въвлечени повече страни-участници, повече изявени спортни лица.
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Изпъл н и т ел н а
агенция
по трансплантация
и
Съюзът
на трансплантираните в
Бълг ария
благодарят на Министерството на младежта и спорта и на Българския
футболен съюз за финансовата и морална подкрепа при обезпечаване на участието на българския отбор в тазгодишния
турнир. Специални благодарности отправяме и към футболистите и пациентите, взели участие в надпреварата в името
на една благородна кауза – спасяването на човешкия живот.
Надяваме се, че създаденото партньорство между институциите ще продължи и занапред, защото „Частица от теб може
да бъде за някого целия свят.”
ПРЕСЦЕНТЪР НА ИАТ

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
100 семейни пакета за първа
медицинска помощ осигуряват на
нуждаещи се в областите Видин и
Монтана народните представители от Реформаторския блок проф.
Вили Лилков и доц. Борислав
Великов в рамките на кампанията
„Домашна аптечка“. Аптечките
съдържат по 20 артикула за реагиране по спешност, както и за
санитарно-хигиенни нужди – бинтове, марли, кислородна вода, йод,
пасти и четки за зъби и др.
Основната цел на кампанията е
да подсигури медицински материали за първа помощ на социално слаби лица, самотно живее-

Иван ДИМИТРОВ

домашни аптечки
за първа помощ в
отдалечени села
щи възрастни хора и многодетни
семейства в села, отдалечени от
болници и аптеки, най-напред в
Северозапада, а после и в други
райони на страната, където се подеме инициативата от местните
общности. С предимство ще са
отдалечени и недостъпни селца
с под 200 души население - границата, под която се смята, че населеното място е от изчезващ тип.
Идеята за кампанията се родила преди около година след мно-
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

го срещи с хора в тези села, които
живеят забравени от държавата,
с почти никакъв достъп до здравеопазване. В тези села няма постоянно лекар, фелдшер, няма
наблизо аптека дори. Животът е
труден и усещането за самота и
забрава у хората е силно. Джипи
или фелдшер минава по няколко
пъти в месеца да нагледа пациентите си, а през останалото време
хората са оставени на грижите
на Господ. Дори да искат да отидат до града или до по-голямо
селище в общината за лекарства,
възрастните хора не могат да го
направят, защото са трудно подвижни, а всички останали нямат
или средства, или транспорт.
До тези села се стига по разбити пътища, завои, след отбивки,
където не минават коли с часове
и дни. За линейките е трудно да се
придвижват през зимата, която в
някои райони на Северозапада е
сурова, често с тежи снежни навявания, разказаха депутатите.
Мащабната инициатива стартира едновременно в с. Търговище,

община Чупрене, Видинско, и в с. Дългоделци,
община Якимово, област
Монтана.
В село Търговище живеят 102-ма души, от
които само 10 са под 60
годишна възраст. Аптека
нямат дори в общинския
център Чупрене, налага се да ходят до Белоградчик или до Видин. Лекарят
минава два пъти в месеца, през
останалото време се викат линейки, които идват понякога късно,
или се търсят собствени коли, за
да закарат някого по спешност в
болница.
В село Дългоделци с около 700
жители, 90% от активните хора

живеят на социалните помощи.
Община Якимово е рекордьор
в страната със 71 % безработни.
Назначените по проекти за субсидирана заетост и тези, които имат
пенсионери в домакинството макар и с минимални пенсии, се смятат за щастливци. Те имат лекар,
но са далече от болница и аптека.
Десетки такива села има във
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Видинско и Монтанско. Един от
най-бедните региони на България
- Северозападният, се обезлюдява, но там все още живеят хора
в нужда. Много от тях са жени и
мъже, прехвърлили 70-годишна
възраст. Те населяват селца с по
50, 100 жители.
„Има и такава България - забравена, обезлюдяваща, чезнеща. България от покрайнините. За
нея съществува тъжен термин в
държавно-управленската стилистика. Там, където някога е кипял
живот, отглеждани са родолюбци
и славни традиции на доброто,
сега са останали т. нар. изчезващи
села, с жители под 200 души, предимно възрастни хора. Много от
тях – самотни, болни, страдащи,
примирени. Изчезващите трябва
да престанат да се чувстват обречени”, казва проф. Вили Лилков. Той е основен инициатор на
дарителската кампания под надслов „Домашна аптечка”, замислена да покаже модел, по който
всички можем да станем солидарни в решаването на един толкова сериозен проблем.„Докато
възможността за мобилна аптека
на колела не е уредена в закона,
ние помагаме на хората с лични
усилия. В аптечката не можем да
сложим и лекарства сега, тъй като
законът го забранява, но в момента лекари и кметове са принудени
полулегално да доставят лекарствата на хората по селата. Ние ще
поставим въпроса на министъра
на здравеопазването д-р Петър
Москов за законодателно уреждане на мобилните аптеки.

Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване и образование плюс сигурност ще задържи и върне постепенно хората в
нашия край. Тази наша инициатива заедно с проф. Вили Лилков е
част от грижата ни за съживяване
на Северозапада – един прекрасен край, с прекрасни дадености,
но хората ако се разбягат, няма да
има нужда и от асфалт”, заяви доц.
Борислав Великов. Доц. Великов
подсигурява аптечка за всяко от
23-те села в община Монтана, която ще стои в кметството за спешни случаи, както и за семейства в
затруднение.
В кампанията „Домашна аптечка” се присъединяват представители на бизнеса и обикновени хора, БЧК, благотворителни
и дарителски организации. Те са
убедени, че освен добрите преки ползи, тази инициатива ще се
превърне постепенно в лаборатория за създаването и на други
доброволчески каузи в страната.
Медиен патньор е БНТ и предаването „Зелената линейка”, което
показа подробно старта на кампанията в Дългоделци и с. Търговище на 20 май. Медийни партьори са още списание „Мениджър” и
други национални медии.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Йорданка ТАСЕВА

АКЦИЯ В
БОСИЛЕГРАДСКО

Популярната със своята
благотворителна
дейност
г-жа Лили Шмидт, почетен
гражданин на Кюстендил,
проведе Великденска акция в
Западните покрайнини със
съдействието на сдружение
„Кураж” и читалище „Зора”
– Кюстендил. Посетени бяха
14 села в околията на Босилеград, Република Сърбия и на 30
души - самотни, социално слаби и възрастни – бяха раздадени
великденски пакети. Списъкът на нуждаещите се бе изготвен
от Културно-информационния център в Босилеград с председател Иван Николов. Хората благодариха със сълзи на очи, защото досега никой не се беше сетил за тях - живеещи самотно, на
километри един от дург, в полуразрушени стари къщи...
Великденско дарение получиха и лекуващите се в кюстендилската болница.
Лилия НИКОЛОВА

ДЕЦА ДАРЯВАТ
НА ДЕЦА
Приключи Детската благотворителна изложба под наслов „Деца даряват на деца” с
весело детско тържество, с много настроение и блеснали очи на деца и възрастни. Изложбата беше организирана като съвместна
инициатива на ръководството на НЧ „Бели
брези-2007”, ЦДГ „Брезичка”, район Красно
село, София и Столична библиотека. Чудесните великденски картички, весели зайчета, пиленца, украсени яйца, красиви цветя и
още много, много предмети, изработени от
децата от детската градина – от най-малките
до най-големите, изпълнени със слънчеви багри, пъстрота и детска фантазия, бяха
експонирани в Мраморното фоайе на Столична библиотека. С всеотдайната подкрепа
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на ръководството на Столична библиотека беше
организирана благотворителна разпродажба на
експонатите, приходите от
която са предназначени
за откриващата се в ЦДГ
„Брезичка” група за деца
със специфични образователни потребности.
Децата, изработили с
много любов прекрасните великденски украшения, искаха
по този начин сами да съберат средства, с които да закупят специални
дидактични игри, с които като добри
домакини да посрещнат своите нови
приятелчета. Едно изпълнено желание – всеотдайно и благородно, достойно за възхищение и уважение! И
за пример, и за подкрепа от страна на
възрастните. Защото само чрез възпитаване на децата от най-ранните им
години в чувство на състрадателност,
благородство и желание да помогнеш
на нуждаещия се със своя труд, чрез
своите възможности, ще расне в нашата страна поколение, достойно да носи
името БЪЛГАРИН.

Да празнуваш 80-ия си рожден ден
с усмивка в дом за стари хора
Росица ПРИМОВСКА
В Дома за стари хора в село
Фатово домуващата Ганка Чернева преживя един красив ден,
свързан с 80-ия й рожден ден. Настанена е тук преди 5 години, затова на празничната маса покани персонала, за да им благодари.

Лична покана имаше и председателката на РО на СИБ в Смолян
Захаринка Славчева, която има
специално отношение не само
към Ганка, която е член на организацията на СИБ, а и към всички в
този дом за стари хора.
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Да празнуваш...
На празничната трапеза 80-годишната Ганка Чернева поиска
за всеки да има шампанско, а чашите да се вземат за спомен. Изключително приветлива дама и
усърдна за добрия общ живот в
дома. Доскоро бе активна за разнообразния и културен живот в
дома, споделяше интересни четива с другите баби, бродираше
гоблени. Сега обича да се усамотява и да чете. Има си електронен четец и 350 книги в новия
лаптоп, подарък от дъщерята и
внука. Казва, че, благодарение на
директорката Петя Пампорова,
в стаята си има интернет и вечер по скайпа общува с близките
си в София.
За първата среща с нея си спомня социалната работничка Мария Шукерова. Ганка дошла в дома
с огромна бяла торта и голяма
кашпа здравец от градината си.

Прочела в пенсионерски вестник
за три дома в страна, които приемат възрастни хора, тя избрала
по нюх Фатово.
Радвам се, че всички, които ценя,
са тук, включително и компютърния специалист със съпругата
си, който ми поддържа лаптопа,
каза в началото на празника рожденичката. Допълни, че в дома се
чувства много добре, персоналът
е внимателен, денонощно се грижи за настанените тук.
Ганка Чернева е инженер, завършила
Химико-технологичния
институт в София и останала
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на работа в Министерството
на леката промишленост. Работила е предимно за стопанските
обединения „Пирин” и „Рила”, найвече за доставка на нови машини
от немски, италиански и руски
фирми. Дъщеря й е икономист,
през май и тя ще има празник
- ще навърши 60 години. Внукът
е учил в Американския колеж в София, Американския университет
в Благоевград, а след това завъ-

ршил магистратура в Холандия.
С тях се чува всеки ден по телефона или по скайпа.
Близките се изненадали, когато им съобщила, че иска да дойде във Фатово, но не я спрели. Тя
самата казва, че в определен момент възрастният трябва да се
оттегли и младите да останат
сами да живеят. Обмислено и целенасочено е взела това решение
и е доволна.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
И..НЕДОВОЛСТВО
Екатерина ХРИСТОВА
Център за почасови услуги за хора с увреждания бе открит в Търговище – той е част от проект „Нови хоризонти”, който реализира община
Търговище. Целевата група по проекта са лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. като се акцентира върху предоставянето на грижи за
хора с невъзможност да се обслужват сами или са поставени пред социална изолация. Заявления за включване в интегрираните здравно-социални услуги са подали 392 души от общината. Въз основа на тяхното
състояние и потребности, комисия е подбрала 165 от тях. Бе уточнено,
че 79 от одобрените потребители са от града, а 86 са от селата на общината. Над 65-годишна възраст са 95 човека, останалите 70 са с увреждания, като 18 от тях са деца. За всички тях ще се грижат около 80 асистенти и помощници, с които вече са преведени интервюта, предстои те да
бъдат обучени и след това да бъдат сключени договори.
Одобрените за лични или социални асистенти и домашни помощници, както и близки на имащи нужда от подпомагане хора, обаче протестираха пред сградата на общината, тъй като не са удовлетворени
от условията и възможните на този проект. Тогава те дори влязоха в
общината и се срещнаха със зам.-кмета Емине Якубова, за да търсят отговори. Г-жа Якубова няколкократно опита да обясни, че този проект е
за допълващи грижи.
От друга страна асистентите имат определен по един час дневно
(рядко по два), в които ще им бъде заплащано да изпълняват своите
задачи в помощ на потребителите. Имало и случаи на хора, които имат
решение на ТЕЛК с 80 и повече процента неработоспособност , но не са
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И...
включени в програмата или пък са попаднали сред резервите. Тяхното
недоволство не спира. Вече има подадени писмени жалби, които предстои да се разгледат от специално назначена комисия.
И при откриването на Центъра за почасови услуги имаше няколко души, които
поставиха пред общинското ръководство
своите потребности и споделиха защо не
са съгласни със случващото се. Стана ясно
още, че има и потребители, които писмено
са се отказали от услугите по проекта.
„Знаем, че всички имате нужда от повече, че състоянието на вашите близки и роднини е тежко, но по този проект възможностите бяха
такива” – каза още Якубова и уточни, че ще се търсят нови начини за
подпомагане на хората в неравностойно положение в региона.

Майки гледат деца с увреждания
само по 2 часа дневно
Нена БИВОЛАРСКА

Родител на дете с увреждания трябва да се грижи за него само
по 2 часа на ден, според новия формат на програмата „Личен
асистент”. Този парадокс заведе жени от Пазарджик при народния представител от ГЕРБ д-р Дончо Баксанов в приемния
му ден. Депутатът им обеща да провери как са разпределени
средствата по програмата в общината и има ли възможност
да се получат допълнителни средства за увеличаване на броя на
часовете.
Програмата “Личен асистент“ е на социалното министерство, осъществява се съвместно с общините, а финансирането
идва по европейски фондове, обясни народният представител.
Всяка община индивидуално се кандидатства по проекта и се
разпределят часовете и хората, които трябва да бъдат назначени по програмата. Д-р Баксанов припомни още, че близо 6
милиона лева по схемата “Независим живот“ ще бъдат насочени от министерството допълнително към общините, в които
има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и
домашни помощници.
Пред народния представител граждани от Пазарджишко поставиха още свои проблеми, свързани с липсата на заетост и
трудностите при намиране на работа.
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Празник на приятелството
и българския фолклор

На 9 юни в небезизвестното село Бреница,
община Кнежа, се проведе поредния XIV фестивал
на самодейността за хора с увреждания
в Регион Плевен

АРТ-СЕДЯНКА

Николинка Димитрова

Според народния календар тази година това беше Спасовден.
На този ден е събора на селото, тъй като местната църква, построена 1870 г., се нарича Възнесение Господне и прави курбан
за здраве и благополучие. Освен хората с бренишки корени,
дошли от различни места да споделят празника с близките си,
площадът бе изпълнен и с участниците във фестивала, преминал
под мотото „Бреница пее и танцува“.
Първите звуци в слънчевото утро бяха на химна на Република
България. След него се понесоха трелите на емблематичната песен „В село Бреница с вино карат воденица“. След това се извиха
в кръшно хоро децата от Танцова формация „Веселяче“ с р-л А.
Андреев към местното НЧ „Народно съзнание 1897“. Михал Кончарски, председател на наскоро създаденото дружество на СИБ
в селото, обяви имената на гостите - представители на местната
и държавна администрация.
Пръв взе думата за приветствие към участниците Илийчо Лачовски, кмет на община Кнежа и главен „виновник“ за провеж-
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Празник на приятелствОто...
дането на фестивала в Бреница.
След него поздравление отправи
кметът на селото Пламен Лъжовски. Иванчо Атанасов – регионален председател и координатор на
СИБ - Плевен
изк а з а
задоволството си
и пожела
успешно
предс тавяне
на
изпълнителите.
Народният предс т а в и те л
Владислав Николов се обърна с думите:
„Бъдете здрави, щастливи и все
така сърцати” към многобройните участници в ХIV Регионален
фестивал . Областният управител
Ралица Добрева подчерта, че форуми като настоящия освен, че
дават поле за творческа изява,
са важен фактор в опазването на
българските фолклорни традиции и тяхното предаване на поколенията.
Сценичните изяви започнаха
с изпълнение на домакините –
Фолклорна група „Росна китка“
при дружество на инвалидите
с. Бреница с р-л и съпровод на
акордеон Асен Кунчев. След тях
се заредиха участниците от структурите на СИБ в региона. Присъстваха и много гостуващи състави

от различни краища на страната.
Събитието, организирано от ОО
на СИБ на СИБ и община Кнежа,
събра над 400 участници. От тази
година благодарение на подкре-

пата от кмета г-н Лачовски, форумът вече има конкурсен характер. И като патрон на събитието
той заяви готовността на местната власт да продължи да подкрепя
тази инициатива, така че тя да се
превърне в традиционна за региона. И обяви, че община Кнежа и
село Бреница от днес насетне ще
бъдат постоянен домакин на фолклорния форум.
А докато журито вземаше своите решения, всички се хванаха на
пъстрото хоро.
За всички участници, а и за публиката, ХIV Регионален фестивал
„Бреница пее и танцува” остана
едно незабравимо преживяване,
преминало под знака на приятелството, науу багрите и звуците на
българския фолклор.
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Хората с увреждания и всички структури на СИБ от
регион Плевен изказват своята искрена благодарност на
кмета на община Кнежа Илийчо Лачовски, на кмета на с.
Бреница - общ. Кнежа Пламен Лъжовски, на Михал Кончарски
– председател на дружество на СИБ с. Бреница за любезното
им домакинство и безрезервната им подкрепа и съдействие
от всякакъв вид за провеждането на XIV Регионален фестивал на художествената самодейност за хора с увреждания.
Благодарност и към Областния управител Ралица Добрева и
народния представител Владислав Николов за отношението
към участниците в събитието. Благодарим на всички местни хора, които спомогнаха участниците във фестивала да се
чувстват като желани гости.

Трето място за кубратска
вокална група
Светломир КИРОВ

Поредна успешна изява имаше вокалната група към клуба на
СИБ „Здравец“ в Кубрат с председател Нина Костадинова и художествен ръководител Гинка Денчева. Групата участва във фестивала в Бреница и в оспорваната надпревара с още 30 състава се класира на трето място и бе наградена с почетна грамота.
На другия ден групата, водена от председателя на РО на СИБ - Разград Радослав Няголов, посети и разгледа с голям интерес Плевенската панорама. Всички участници се завърнаха радостни от постигнатото и доволни от видяното и преживяното през тези два дни.
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ЮЛИ

международни и европейски дни

2 юли – Международен ден на неидентифицираните
летяще обекти
6 юли – Световен ден на целувката
7 юли – Европейски ден на шоколада
8 юли – Световен ден за борба с алергиите
11 юли – Световен ден на населението
26 юли – Международен ден за борба с наркоманията
Международен ден в подкрепа на жертвите
от изтезания
29 юли – Празник на системния администратор
Ден на занаятите

Празници и имеНи дни
Свети безсребърници Козма и Дамян
01 Юли - Имен ден: Дамян, Кузман
Свети безсребърници Козма и Дамян. Възвръщане честните мощи
на преп. Йоан Рилски чудотворец. Първият ден на юли е празник на
всички лечители. Набраните от тях в нощта срещу Енювден билки, се
разпределят и сортират.
Връщане на мощите на свети Иван Рилски
Този празник на св.Иван Рилски е от 1469 г. когато
мощите му били върнати от Търново в Рилския манастир. Обновителите на мастира - тримата синове на
Крупнишкия митрополит Яков - приели монашество,
след като овдовели. Издействали разрешение от султан Мехмед II с ходатайството на неговата майка.
Неделя на всички български светии
03 Юли - Имен ден: Асен, Аспарух, Крум, Панайот, Румен, Румяна, Чавдар
Неделя след Петдесетница – на Всички български светии и на всички
преподобни и богоносни отци от Св. Гора Преп. Давид Солунски.
05 Юли
Празник на
Министерството
на вътрешните работи.
07 Юли - Имен ден: Неделин,
Неделина, Неделчо, Недялка,
Недялко
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14 Юли - Имен ден: Орлин, Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноап. велик княз Владимир
15 Юли - Имен ден: Владимир, Владимира, Господин
16 Юли - Имен ден: Юлия, Юлиян
17 Юли - Имен ден: Марина, Марин, Маринчо, Маринка, Маринела,
Марин, Марчо
В народния календар денят на св.Марина е известен като Маринден.
Това е един от трите най-горещи дни през годината – 15, 16 и 17 юли.
Затова им казвали „горещници” и се празнували в чест на огнената
слънчева стихия. Първият ден наричали
Чурлига, вторият – Пърлига, а третият – Огнена Марина.
20 Юли - Имен ден: Илия, Илиян, Илияна,
Илкo, Илкa, Илчо
Ревностен последовател на Бога и яростен изобличител на идолопоклонничеството, пророк Илия живял по време на цар Ахав
и царица Йезавел, които се
кланяли на езическия бог
Ваал. Разгневен от нежеланието им да спазват заповедите
на истинския Бог, светецът
опитвал да им посочи правилния път чрез заплаха ...
22 Юли - Имен ден: Мадлен, Мадлена, Магдалена,
Магда,
Миглена
Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане честните мощи на Св. свщмчк
Фока
25 Юли - Имен ден: Анна, Анка, Ани, Анани, Яна,
Янула, Янина, Блага, Добри
Християнската църква отбелязва на 25 юли Успение на Света Анна - блажената смърт на света Анна
или както канонически се нарича - Успението й. Св.
Анна била потомка на Аароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания светицата се приема и почита.
31 Юли - Имен ден: Евдоким, Евдоки, Дочо
На 31 юли се чества Свети ЕВДОКИМ. Евдоким е име от гръцки произход и означава похвален.
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ЧЕСТИТО!
За журналиста Любомир Кузев от Долна баня, отразяващ
новини и събития от региона, бе отличен от Областния управител на
Софийска област Росица Иванова
като „Най-изявен журналист от регионална медия през 2016 г.” в знак
на признателност за дългогодишната
му и всеотдайна творческа дейност
за развитието на културата и медиите
в Софийска област и за активната му
гражданска позиция.
40 паметни творчески години с перо, микрофон и камера. Това е найкраткото представяне на журналиста Любомир Кузев от Долна баня.
Началото е на паметната дата 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта на България, когато на тържествен митинг-заря на Братската могила е диктор. На събитието присъства и Генади Станев – завеждащ отдел „Кореспонденти” на вестник „Софийска
правда”. “След като се запознахме, той ме помоли да напиша дописка.
Приседнал в зелената „УАЗ”-ка, откъдето четяхме имената на загиналите герои, на колене написах първата си кореспонденция за честването
на 2 юни в Долна баня”, спомня си днес Любо Кузев. Дописката излиза
на първа страница. Така започва дългият му път в коловоза на журналистиката.
... И ЗА ДИМИТЪР ГРУДЕВ от Пловдив!
Съорганизатори на Националния конкурс за хумор и сатира в Кубрат са общината, БНР – програма „Христо Ботев”,
Народно читалище ”Св. Св. Кирил и Методий -1891” и Клуб на хумориста „Жарава”. Конкурсът има три раздела: карикатура, разкази, стихотворения, фейлетони
и епиграми, афоризми и миниатюри. Още
с появата си той отключва голям интерес
в страната и до днес в него са участвали
над 1100 творци. През 2012 и 2013 година
в литературния проект “Пощенска кутия за приказки” по зададена тема
със свои творби участва и Димитър Грудев - човек с тежки соматични
увреждания - и попада веднъж в десятката, а в следващата година без-
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магическа фигура
Съставил Иван МАНЧЕВ

ВОДОРАВНО И
ОТВЕСНО:
1.Готвач на кораб. 2.Наш
драматичен филмов артист
(1923-1973) - „Рицар без броня“. 3. Слабо изпъкнало скулптурно изображение и орнамент върху равна повхност.
4. Непочтени, долни хитреци, измамници. 5. Историко-географска област в Централна Европа, по горното
течение на р. Одра и Висла.
6. Вещество или предмет, от
което се прави нещо (мн. ч.).
7. Българска парична единица. 8. Каменна стена пред
пристанище за спиране на
вълните. 9. Герой на Елин Пелин от повестта „Гераците“.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 6
ВОДОРАВНО: 1. Багаров (Енчо). 7. Анали. 8. Маратон. 10. Яна 11.
Ива. 12. Енот. 14. „Але” . 15. Нана. 18. Ода. 19. Алт. 21. Радомир. 23.
Икона. 24. Каракал. ОТВЕСНО: 1. Бамя. 2. Гара. 3. „Ана”. 4. Ратине. 5.
Олово. 6.”Вината”. 9. Ано (Жан Жак). 12. Ела. 13. Анорак. 14. Анадир.
16. Ада. 17. Илина. 19. Амок. 20. Трал. 22. Ока.
апелационно е в тройката на башмайсторите за този жанр. И тази година е сред наградените. Разбира се, Грудев пише също така талантливо
и нехумористични къси разкази, но те сякаш досега не са бивали обект
на високопрестижни национални награди. Впрочем, разказът му “Анабиоза” бе отличен на Националния литературен конкурс през 2006 година в Пловдив, по случай 50-годишния юбилей на предприятието за
слепи в този град. Журито се председателства от поливалентния журналист Стефан Стойчев и включва още Галина Петрова и Данчо Данчев.
По-голямата част от разказите на Димитър Грудев са публикувани в
списанията “Зари” и “Звук и светлина”, а някои от тях са намерили място
и в неговата втора книга, с малко причудливото заглавие “Светла вест”.
Г-н Димитър Грудев е на 69 години и въпреки здравословните проблеми, пише като професионален писател.

Ангел СОТИРОВ

Снимка: Гален Иванов

август

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•07. -140 г. от излизането
на в. “Стара планина”
в Букурещ, под редакцията на Стефан Бобчев
(1876-1917)

•07. - 80 г. от рождението на
Стефан Цанев – български поет
и драматург (1936)
•13. - 190 г. от рождението на Неделя
Петкова (Баба Неделя)
– българска учителка,
работила за разпространението на девическото образование
(1826-1984)
•17. - 80 г. от
рождението на
Никола Гюзелев – български оперен
певец със
световна известност (1936

•17. - 1030 г. от победата на
войските на цар Самуил
над Василий II при Траянови
врата – 986 г.

•26. - 115 г. от
рождението на
Александър Жендов –
български художник, илюстратор, карикатурист (1901-1953)

•28. - 130 г. от рождението на
Дора Габе – българска писателка
и преводачка (1886-1983)

•28. - 120
г. от рождението на
Димитър
Цолов – архитект, изработил заедно
с арх. Васильов проекта
за Народната библиотека
“Св.св. Кирил и Методий”
(1896-1970)

