фестивално лято
Първи в Лудогорието,
Десети - юбилеен - в Перник...
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МТСП започна консултации
за подобряване на социалната политика
за правата на децата в България
Министър Зорница Русинова и нейният екип проведоха консултации
с представители на НПО и УНИЦЕФ за подобряване на социалната политика за правата на децата в България. Предстоят срещи по темата и
със социалните работници от отделите „Закрила на детето“, Националното сдружение на общините и други заинтересовани партньори. Министерството предвижда законодателни промени, насочени към решаването на натрупани с годините проблеми и призова НПО да изпратят
своите писмени предложения заедно с анализ и обосновка.
Сред основните предложения за промени е концепцията, че МТСП
не е отговорно само за грижите за децата в риск и от уязвимите групи,
а трябва да насочи своите усилия към гарантиране правата на всички
деца в България. В момента голяма група деца и семейства са изключени от достъп до консултативни услуги от отделите „Закрила на детето“
или до социални услуги, като семейно консултиране, психологическа
подкрепа, услугите за ранно детско развитие и ранна интервенция и
други.
МТСП ще предложи и промени в Семейния кодекс и други нормативни актове, свързани с осиновяването. Сред най-съществените е предложението за създаване на Съвет за национално осиновяване към МТСП
и закриване на съществуващите 28 регионални съвети към РДСП. Това
ще облекчи и съкрати процедурата по осиновяване, ще ускори разглеждането на отделните случаи, ще гарантира по-голяма обективност
и прозрачност, както и ще даде възможност за по-голям обществен
контрол. Предвижда се и преструктуриране на системата за правата на
децата, която разграничава ясно формирането на политики от осъществяването на контрол по правата на децата. Министерството отчита,
че контролът по правата на децата у нас не е достатъчно ефективен и
понастоящем не е гарантирана неговата независимост, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.
През ноември т.г. предстои внасянето на Закон за социалните услуги,
с който ще се регламентират редица нови възможности за подкрепа
на децата и семействата. В закона ще се регламентира и механизъм за
предоставяне на социални услуги от частни доставчици с държавно финансиране.
МТСП ще ускори и мерките за подобряване квалификацията на социалните работници от отделите„Закрила на детето“, които са най-важните
участници във всички етапи на подкрепата за децата и семействата.
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НЕКА ДА Е ЛЯТО...

   

София

Георги ЛЯПОВ

Навръх Еньовден имах възможността и удоволствието да поздравя РО на СИБ „Св. София“ - всяка година част от нейните членове
се събират сред природата, за да почетат този
ден, на който, според народните вярвания, при
изгрев слънце тревите и билките имат найголяма лечебна сила и се свързват с небесното
светило. Съборът се осъществява за 12-ти път,
като тазгодишното издание събра над 200 души
в местността „Камбаните“.
Празникът беше открит от г-жа Светла
Николова – председател на
УС на РО на СИБ. Приветствие
поднесе д-р Цветана Авджиева
– кмет на Район “Младост”.
Домакините – дружествата
на СИБ от Район “Младост”подготвиха програма с
участието на деца от 59 ОДЗ
“Елхица” с директор Виолета
Коцева - те
пресъздадоха
част от обичаите
на празника и
поднесоха своя
музикален подарък към представителите на
СИБ.
За доброто настроение се погрижиха вокална група
с ръководител Георги
Йорданов, самодейци
от кварталите Казичене,
Локорско,Чепинци,Бели
брези и акордеонистката
Александра Филипова.
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Иван СЛАВЧЕВ
В
ресторант
„Талисмана” в с.
Градина, община
Първомай,
на 16.06.2016 г.
се
отпразнува
10-годишния
юбилей от учредяването
на
дружеството на
СИБ. Поздравления към присъстващите отправиха гостите – кметът
на селото г-н Балев, г-жа
Смиляна
Запрянова,
координатор и председател на РО на СИБ
- Пловдив, г-жа Иванка Врачева,
председател на ОО на СИБ в Сопот, председател на ОО на СИБ
в Първомай Златка Кирева - те
връчиха цветя и подаръци. Независимо от влошеното си здравословно състояние, на тържеството
дойде и първият председател на
организацията в Първомай г-н
КАРЛОВО
Екскурзия до манастира „Св. Кирик И
Юлита” организира за
50 свои членове ръководството на ОО на СИБ през
юни. Когато стигнахме в
Асеновград, проведохме
среща с хората от Дома
за инвалиди, запознахме
се с живота им и им подарихме стенен часов-

с. градина
Георги Стоев. Спомените за изминалите
години и проявеното
към него уважение го
развълнуваха и това
пролича в просълзените му очи.
Концертната програма изпълнениха
местни музиканти и
певицата
Даниела
Иванова,
която повдигаше
настроението в горещия ден. Председателката на дружеството г-жа Танка Атанасова и
членовете на ръководството бяха
създали отлична организация в
празнично украсения ресторант.
Богатият обяд, песните и танците предразполаожиха хората за
оживени и нестихващи приятелски разгвори до късно следобед.

Златка Ечева
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КАРЛОВО
ник и Тефтерчето на
Левски. След това се
отправихме към Горноводенския
манастир, който е на 3 км.
от града. Настаниха
ни в блестящо чисти
и удобни стаи, а след
това излязохме, за да
си проведем запланувания спортен полуден на прекрасната поляна.
Състезавахме се по дърпане на въже, вкарване на топка в кош, лицеви
опори, коремни преси и игра с кегли. На победителите бяха раздадени
символични награди.
Извън манастира накладохме огън и сварихме курбан, с който вечеряхме и закусихме на другия ден. При огъня се извиха хора – нали
имаме хубава музикална уредба, дарение за организацията...
Вечерта пристигна свещеник от Асеновград, който освети курбана,
за да бъдем живи и здрави. А на сутринта след църковната служба, свещеникът освети за нас вода и ни поръси пак за здраве. После се разходихме в гората и си набрахме билки. Манастирът бе посетен и от митрополит Николай, от който бяхме благословени. И се снимахме с него
за спомен.
После си изпекохме на скарата отвън и рибата, която си носехме,
обядвахме и потеглихме обратно. Така изминаха два незабравими дни,
които ще ни радват много време – до следващата ни сбирка.

София СОТИРОВА

самоков

И тази година
клубът на инвалидите в Самоков с
ръководител инж.
Боньо Тодоров организира своя летен
празник,
посветен
на
Еньовден. Посетихме отново Ресиловския манастир.
Разположен
непо-
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средствено в подножието на
Рила, сред зеленина и прохлада, този манастир ни привлича с нещо необяснимо, за да не
пропускаме и тази година да
го посетим. Църквата е изцяло обновена и доставя радост
не само за очите, а и за душата. Всеки със своята молба
към Бога, притаили дъх, усещаме вътрешно успокоение...
Извън обителта поляните
ни очакват с нацъфтелите си
билки. Всеки търси билката за своята болка. Бързо пълним
торбите си с ухаещите дарове на природата. И така, пречистени духовно и обезпечили здравните си проблеми за през
зимата, се отправяме към красиво изградените навеси за отмора и почивка край манастира. Водата идва направо от
Балкана и тече в изобилие, студена и пивка, разхлаждаща ни
в горещия ден. Разстиламе трапезите. С пожелания за здраве
и в добро настроение преминават обедните горещини. Отпочиваме и не след дълго поемаме обратно към Самоков. Всички
сме доволни от добре преминалия ден и си пожелаваме тази
традиция да продължи и в бъдеще.
Цанка ОДАЖИЙСКА

габрово
За втора година ОО на СИБ-Габрово
ни организира в почивна станция „Релакс” в Шипковски минерални бани
7-ДНЕВЕН ОТДИХ, за да се възстановим от сериозните си ортопедични
заболявания и да отдъхнем и повдигнем духа си сред приятели. Лично
ни посрещна управителят Велизар
Хинков и неговата красива съпруга.
Прегледа ни внимателно Д-р Нина
Драгойска. Сестрата Анка Боровска
ни измери кръвното налягане и получихме индивидуални карти за лечение.
Наред с всички хубави моменти,
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ГАБРОВО
изживях и нещо неочаквано, защото уредничката
ни Спаска Стефанова ми
беше подготвила изненада по случай 77-годишния
ми рожден ден. Беше донесла специална уредба
от Габрово, с която лично

ме поздрави, а певиците Пенка,
Лалка, Спаска и всички присъстващи, освен с песента „За многая лета”, ми изпяха и други песни и
повдигнаха настроението ни. Няма да забравя красивите мигове и при
посещение на църквичката в Шипково, която е в книгата на Националните музеи.
Запознахме се с г-жа Камелия Грозева от фондация „Милосърдие” от
Сливен. Тя водеше група от Дневен център на хора с увреждания, а те
се оказаха все млади хора. Изнесоха ни концерт и станахме приятели.
Връщайки се, внимателният ни шофьор Цветан ни беше подготвил
специален песенен концерт, за което му благодарим. Благодарим от
сърце на любезните домакини и работещите в „Релакс” за радушния
прием, вкусната храна и лечебни процедури, които облекчиха болежките ни и с удоволствие ще се върнем пак следващата година, ако Бог
пожелае да продължи живота ни.

Елена ЕНЕВА
„Нека да е лято!” – възкликнахме ние от ОО на СИБ Разград.
В края на богатия на мероприятия
месец юни, нашата председателка Иванка Петкова ни подготви
изненада, като ни органиризира

РАЗГРАД
тридневна почивка в с. Кранево. Незабравими и изпълнени с
много положителни емоции ще
останат дните, прекарани на брега на морето в кокетен хотел. Там
се срещнахме и обменихме опит
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със сродна организация от гр. Белене, с председател Рени Петкова.
Времето се изниза
неусетно и с нежелание трябваше
да се връщаме обратно, но не и без
да посетим нашите
скъпи приятели от
Дългопол и Девня.
Дълго шарено хоро се изви
пред клуба на хората с увреждания в Дългопол, което ни отведе
непринудено в самия клуб. Пред-

седателката Ася Николова и членовете на организацията ни посрещнаха приятелски – с много
белене

От 28 до 30 юни 2016 г. хората с увреждания от община
Белене реализираха превърналата се в традиция тридневна екскурзия из
красива България. Този
път маршрутът бе: Белене –
Плиска – Кранево и морската
столица Варна.
Първо спряхме в старата

цветя и искрени благопожелания.
А в Девня! Думи не намерихме
да благодарим на председателя
на ОО на СИБ – Димитър Димитров за голямото човешко сърце,
което носи в себе си,
за неговата скромност и човеколюбие.
Благодарим ви много,
скъпи приятели, за
прекрасните минути,
прекарани заедно, за
вашата гостоприемност! В родното място
се прибрахме заредени с много положителни емоции и
мили спомени от нашите приятелски организации.

Рени ПЕТКОВА

столица Плиска и разгледахме
забележителностите там. А
вечерта стигнахме в Кранево,
където се срещнахме с група
от сродна организация – ОО
на СИБ – Разград - и успяхме
да споделим опита си по проблеми, свързани с дейността
на организациите, както и
насоки, възможности и пер-
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БЕЛЕНЕ

спективи за развитие.
Вторият ден беше свободен
и се възползвахме от възможността, която предоставя
прекрасното ни българско Черноморие. В третия ден спряхме в морската столица на

Калинка КОВАЧЕВА

България - Варна, за да разгледаме Аквариума, разположен в
морската градина.
Заредени с положителни
емоции, групата се отправи
към родното градче Белене,
за да разкажем за видяното и
преживяното, което ще запазим дълго в сърцата си.

пловдив

От 04 до 09 юли 2016 г. в Пловдив се проведе световен празник
за сляпо-глухи, включващ първо световно първенство по шах,
спортна табла, канадска борба, дарц, боулинг и лека атлетика. В този
период се проведе и преглед на художествената самодейност.
Добричкият спортен клуб „Устрем” към Териториалната организация
на сляпо-глухите участва с шест състезатели. Общо се извоюваха 28
медала, от които седем златни, седем сребърни и четиринадесет бронзови. Благодарим от сърце на спортистите Радка Великова, Марийка
Атанасова, Ваня Петкова, Калинка Ковачева, Димитър Кънчев и Илия
Костов. Те проявиха завиден борбен дух, давайки всичко от себе си. Ентусиазмът им бе заразителен.
Във фестивала – преглед на художествената самодейност - доказахме, че силата на духа премахва всички препятствия пред успеха.
Благодарим от сърце на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов
и неговия екип за това грандиозно събитие! Ние успяхме да завържем и
нови приятелства и макар и за кратко, се почувствахме истински щастливи хора. Не на последно място благодарим на кмета на община Добрич, в чието лице срещаме разбиране и приятелска подкрепа.
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пазарджик

Нена БИВОЛАРСКА

РЕГИОНАЛНА Библиотека «НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ»
оборудва работно място за колежка с увреждания по проект „Библиотеката-достъпно работно място”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика на стойност 9 546
лв. По проекта бяха подменени прозорци в заемната на първия
етаж, бе поставена нова ПВЦ-врата и портал, както и бе обособено работно място за библиотекар в неравностойно положение. Благодарение на отпуснатите от Агенцията средства
служителката, която работи на това място, вече ще обслужва
читателите на ново бюро, съобразено с нейното здравословно
състояние и потребности. Доставено бе и ново и техническо
оборудване.
Екатерина ХРИСТОВА

търговище

Подходът на община Търговище, в съчетаването на центрове и звена за нуждите на
всяко семейство и дете, е изключително добър. Това заяви
при посещение в Комплекса
за интегрирани здравно-социални услуги Министърът на
труда и социалната политика
Зорница Русинова и поздрави кмета Дарин Димитров за
възможността за подпомагане на специфичните им нужди. Пред журналисти тя сподели, че предстои изработването на ново законодателство за социалните услуги. В
момента текстовете се подготвят от работна група.
Министър Русинова поздрави и екипа на Комплекса в Търговище,
подчертавайки, че трябва да се показват добрите примери на екипите,
които се грижат за деца със специфични потребности. И допълни, че
освен програмата за лични и социални асистенти, трябва да се ползват
и възможностите на дневни и седмични центрове за деца с увреждания
за осигуряване на пълноценна грижа.
След посещението в Комплекса социалният министър проведе работна среща с кмета Димитров за обсъждане възможностите за разширяване и надграждане на социалните услуги, които се предоставят от
общината.
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Елена ЕНЕВА
На 18 юни в Разград се проведе национален фестивал на
хората с увреждания под патронажа на кмета на община
Разград д-р Валентин Василев. Стартът на дълго подготвяния фестивал даде архиерейски наместник отец Георги, който благослови мястото, присъстващите и началото на чудесната инициатива. Фестивалът беше открит от д-р Василев,
на „Ронда“ в градския парк – място, подходящо и прохладно.
Традиционно първи на сцената, за да открият фестивала, се
качиха домакините – Вокална група „Детелина”. Гостите бяха посрещнати по стар български
обичай с хляб и сол и по друг
обичай – със стръкче здравец,
за здраве и късмет. На сцената излязоха групи от Тутракан, Дългопол, Дулово, Девня,
Трявна, Кубрат, от селата Проф.
Иширково, Красен, Иваново,
Тетово, Ценово – всички от Русенско, от Добротица – Силистренско, Беловец – Разградско, от ДЦВХУ „Подай ръка“ – Разград и др.
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Публиката истински
се забавляваше с
Рап-бабите от Трявна. Песни, ритуали,
лично творчество,
танци, забавляваха
публиката до късния
следобед.
От
някои
о р га н и з а ции присъстваха по
няколко
състава.
Продължението
на деня се
вплете
в
празнична вечеря – концерт,
през която напрежението отстъпи място
на веселбата и тогава,
като че ли всичко си
дойде на мястото. Оркестърът и солистката
от Капанския ансамбъл
Нина Богданова се грижеше за доброто настроение на присъстващите. Поздравления,
подаръци, изненади и
отлично
настроение
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беше истинската характеристика
на вечерта.
Всички решиха, че фестивалът
поставя началото на много други
следващи срещи. Председателката на ОО на СИБ Разград – Иванка Петкова вложи много сили и
сърце за подготовката на
фестивала и
резултатите показаха,
че
нейният
труд е възнаграден. Това
можеше
да
се прочете в
очите на присъстващите в залата.
Всички бързо станаха много близки и между тях се зароди истинско
и непреходно приятелство. Благодариха за стройната и перфектна
организация и твърдо обещаха да
се върнат отново.
Групите, останали да нощуват,
на следващия ден, заедно с организаторите Иванка Петкова и
Милка Драгнева, посетиха забележителностите: обновения център

на града, музей „Абритус“ и археологическите разкопки на древното селище Абритус, „Етнографски музей“, където се запознаха с
живота и бита на капанския етнос.
Целта на фестивала беше участниците да се докоснат до непо-

вторимия български дух, песните
и танците от различни фолклорни
области и невероятните български носии. И успешно тези идеи,
заложени във фестивала, бяха реализирани - всеки си тръгна, зареден с искрица топлина от героичното Лудогорие, за да я отнесе в
своя красив роден край.
Чакаме ви с отворени обятия!
До нови срещи, скъпи приятели!

15
áðîé 8
август 2016

„С очите си видях бедата“
Дете от Центъра за настаОлга ВЕЛЕВА
няване от семеен тип „Дъга“
в кв.Черноконево, Димитровград, се класира на второ място в Областния конкурс за
рисунка – Хасково, „С очите си
видях бедата“. 11 - годишният Ахмед Халил участва в категория „Ученици от специални училища и домове за деца
в неравностойно положение“.
Награждаването се състоя
в читалище „Заря“-Хасково,
а творбите на отличените
бяха наредени в красива изложба. Възпитаникът на Центъра за настаняване от семеен
тип вече е бил отличаван в общински конкурси през миналата
година, но това е първата му победа на областно ниво.

ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ
Михал Кончарски
Малкото селце Бреница в бедната Северозападна България е
запазило традициите на своите
предци. И те
са живи, защото са споделени. Само през
юни в селото се
проведе традиционния събор
на Спасовден,
едновременно
с него – и ХІV
фестивал на хората с увреждания
за региона. Още не преминала
радостта от фестивала, певческата група на дружеството на СИБ
„Росна китка” с ръководител и

акордеонист Асен Кунчев взе участие и във фолклорен фестивал
„Ехо от Северозапада” в с. Сухаче.
Групата се представи блестящо
и взе златен медал за групово
изпълнение и
купа, сребрен
медал взе Мария Бранчовска
за изпълнение
на автентичен
фолклор, сребърен медал взе за
народно пеене и Малина Миланова. Групата бе поканена и за
70-годишния юбилей на доц. Д-р
Георги Хинов.
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десети - юбилеен многожанров фестивал на
хората с увреждания
9-10. 07. 2016 г.
Перник, кв. Църква,
организиран от СИБ под патронажа на кмета
на Перник г-жа Вяра Церовска, финансиран
от общината и от СИБ
Фестивалът бе посветен и на 25-годишния
юбилей на изданието на СИБ - КУРАЖ

За откриването присъстваха председателят на СИБ
Красимир Коцев, Областният управител Александър
Александров, кметът на община Перник Вяра Церовска,
председателят на общинския съвет Иво Савов и други
представители на общинската администрация

Както винаги интересът към тази традиционна за СИБ изява беше огромен.
Участваха над 1400 души от страната
- два дни те се изявяваха с народни песни, танци, стари шлагери, джаз, рап,
хумор и литературно творчество.
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Поздав към участниците във
фестивала отправи г-жа Церовска:
- Скъпи гости, приятели, добре дошли
в нашия хубав град! Ние сме готови да ви
приемем пак на тази страхотна проява! Поздравявам ви за куража да покажете себе
си и затова, че с вашите умения, с всичко,
което ще покажете, ще отправим едно послание и всеки ще го отнесе в родното си
място: Да изразим своето уважение, своята подкрепа към хората с увреждания!
Нека всички заедно да го направим! Обръщам се и към тези, които ще гледат тази прекрасна проява, поздравете
участниците и заедно с тях споделете емоцията им! Желая ви успех!
Поздравление отправи и председателят на СИБ
г-н Красимир Коцев:
- Уважаема г-жо Церовска, г-н Александров, Мими и Развигор, скъпи
приятели, членове и симпатизанти на нашия съюз, дошли от цяла
България! Убеден съм, че вие, както и досега, ще покажете най-доброто
от себе си и ще получите високи оценки от журито. Пожелавам на всички успешно и най-важното – приятно и щастливо участие дне с и утре!

Поздравителни адреси до организаторите
и участниците във
фестивала бяха получени от народния
представител Ирена
Соколова, от МТСП Министър Зорница
Русинова, от Националния омбудсман
Мая Манолова

И тази година след официалното откриване на фестивала
към небето полетяха бели гълъби, а над всички прелетя песента на Емил Димитров „Моя страна, моя България...“
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десети – юбилеен ...
Журито на юбилейния фестивал беше оглавено от
поп-певицата Мими Иванова с членове композиторът
Развигор Попов, Олга Миленова, Людмила Николова и Лили
Тодорова. Фестивалът бе открит от състава в с. Калище.
ФестивалЕН АЛБУМ

19
áðîé 8
август 2016

20
áðîé 8
август 2016

десети – юбилеен ...
Междувременно председателят на СИБ г-н Коцев обиколи шатрите, в които бе показано интересно и оригинално
творчество на приложниците-самодейци
ФестивалЕН АЛБУМ
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десети – юбилеен ...
ФестивалЕН АЛБУМ
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десети – юбилеен ...
ФестивалЕН АЛБУМ

Една от най- възрастните участнички във фестивала - 85-годишната Петра Станчева от с. Професор Иширково, Силистренско
и съпругът й Йордан Станчев. Тя
разказа интересни неща от живота си в разговор с г-н Коцев. Имала
внуци, правнуци и пра-правнуци...
Баба Петра спокойно може да стане лице на българската природна
козметика, на българската жена,
прекарала живота си в труд, труд,
труд... И много песни!

- Добре мина и този път нашия
фестивал, нали?
С това се съгласи и кметът на
кв. Църква г-н Румен Петров и с
гордост подчерта, че кварталът
е бил гласен дори за град преди
години...А фестивалците от СИБ
са винаги добре дошли тук, на
специално пригодената открита
сцена в центъра на квартала.
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След края на състезателната програма г-н
Коцев връчи Специална
грамота и вимпела на
СИБ на един от организаторите на фестивала
години наред - г-жа
Анита Тараланска.Изказана бе благодарност и
на спонсорите – Ирена
Соколова и сем. Георгиеви. Принос за успешната 10-годишна история на фестивала има и г-н Георги
Георгиев, доскорошен председател на РО на СИБ – Перник.
Фестивалът в кв. Църква тръгна по негово време. Благодарение на авторитета,
с който се ползваше и в общината, и в
региона, той успя да привлече съмишленици на идеята за фестивала и впоследствие да осигурява спонсори, да организира комфортен престой на участниците
и незабравимото им прекарване в двата
фестивални дни години наред. Сега за
пръв път г-н Георгиев беше само зрител...
Но ръководството на СИБ не е пропускало да покаже на всички и на самия него
признанието си за положените неимоверни усилия на бившия председател на
РО на СИБ –Перник.

За наградените фестивалци в следващия брой!
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Ентусиастите от Велико Търново
Илка Банкова
За да разнообразим скучното си ежедневие, двадесет души - ентусиасти от ОО на СИБ – Велико Търново преди 5 години решихме да създадем Арт-ателие с ръководител Йотка Вълева. И оттогава всяка сряда за
по 3 – 4 часа се събираме на седянка и изработваме ръчно различни
сувенири, съобразно наближаващите празници. Например мартеници,
различни великденски сувенири, квилинкг-сувенири и картини, оригами, малки гоблени, стъклопис, кукли в национална носия, плетива
на една и на две куки, пролетни и коледни картички, свещници, венци,
сувенири от природни материали и много, много други. Асортиментът
ни вече е много разнообразен и ние сме търсени и канени за различни
изяви.

През 2012 година участвахме на Многожанровия фестивал за хора
с увреждания в Перник, а през миналата година бяхме на Балкански
фестивал на изкуствата в Карнобат, където се представихме достойно.
Много успешно се представяме и в нашия град. Всяка година в изложбените зали „Рафаел Михайлов“ се провежда Международна туристическа борса, за втора година участие вземаме и ние. Към нас проявиха
интерес и местните телевизии „Евроком“ и „Видеосат“. Изложбата ни
беше заснета, материалът беше излъчен също така и по Българската
национална телевизия. Директорът на Регионалната библиотека „П. Р.
Славейков“ г-н Иван Александров ни предостави фоайетата на Централната библиотека, както и на два от клоновете в различни квартали
на града, за да изложим нашите произведения, за което сме му много
признателни.
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Честито, г-н Анов!
На 06.07.2016 г. в клуба на
пенсионера в с. Черногорово, Пазарджишко,бе чествана 75- годишнината на
Кирил Иванов Анов, председател на общинското и
регионално ръководство
на СИБ в Пазарджик, член
на УС на СИБ.
В словото, подготвено по този повод от местното дружество, бе проследена неговата богата дейност
като стопански и обществен деец. С
особено внимание бяха подчертани
неговите човешки качества: работоспособност, коректност, отдаденост
на поетите от него ангажименти,
вярност към семейство и приятели,
умение да работи в екип...
След като се пенсионира по болест, той се включва в дейността на дружеството на СИБ в село
Черногорово. През 1998 г. е избран за заместникпредседател на УС на РО на СИБ - Пазарджик, а
от 2003 е негов председател и досега.
Една от най-важните задачи на Кирил Анов е да
издига авторитета на регионалната организация, да създава и съхранява климата на доверие
между него и ръководствата по места, да укрепва
дружествата и организациите в региона.
Затова за юбиляра беше изказана благодарност
за цялостната му дейност като стопански и обществен деец с пожелание
да има още дълги години
активен живот, сполука в
организационната работа,
да се радва на съпругата
си, на двете си дъщери и
четирите си внуци.
Гости за юбилей на г-н
Анов бяха неговите коле-
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юбилеи

Честито, г-н Анов!
ги от РОна СИБ -. Пловдив, Стара Загора и Пазарджик.
Празникът на Кирил Анов продължи до късно, изпяха се много песни, изиграха се хора и танци, разказаха се весели спомени и анекдоти...
Нека да е жив и здрав и да ни покани и на 80-та си годишнина!

Дружество на СИБ с. Черногорово

УС на СИБ и лично Председателят Красимир
Коцев поздравяват сърдечно г-н Кирил Анов,
пожелават му още дълги години да е здрав
и да дава пример на колегите си със своята
упоритост, с оптимизъм и работоспособност!
Сърдечни и искрени пожелания за дълголетие,
но щастливо, му желае и екипът на сп. Кураж!
Дневният център за деца с увреждания
в Свиленград стана на 5 години

Олга Велева
Дeцaтa и eĸипът нa Днeвния цeнтъp зa дeцa c yвpeждaния в Cвилeнгpaд
oтбeлязaxa през юли пeтaтa гoдишнинa oт cтapтиpaнeтo нa ycлyгaтa.
Дeнят пpeминa в paзĸaзи и cпoмeни зa пpeживeнитe дни зaeднo, зa
тpyднoтo нaчaлo, зa пpoмeнитe в бaзaтa, зa изpacтвaнeтo нa eĸипa, зa
пopacнaлитe дeцa, зa блaгoдapнитe poдитeли.
Диpeĸтopът
нa
цeнтъpa
Π e й ĸ a
Гocпoдинoвa
блaгoдapи
на екипа зa
нeyмopния
тpyд, професионализма и себеотдаването.
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С П Р А В О Ч Н И К

Социалният министър Зорница Русинова
се срещна с австрийския си колега Алоис Щьогер
и го запозна с концепцията за реформа намедицинска
експертиза за оценка на работоспособността у нас.
В срещата в столицата на Австрия - Виена участва и
заместник-министър Ивайло Иванов
С промените у нас се предвижда разделянето на медицинската експертиза от оценката на работоспособността. Ще се преценяват възможностите на хората с увреждания да се върнат на
пазара на труда след включване в програми за рехабилитация и
преквалификация, каза министър Русинова.
Министър Щьогер представи системата за оценка на работоспособността в Австрия и основните мерки за интеграция на
хората с увреждания чрез индивидуално финансиране за адаптация на работното място, с проекти за оказване на помощ за
квалификация и заетост и предоставяне на личен и домашен асистент. Министрите обсъдиха и различни стимули за насърчаване
на работодателите да наемат хора с увреждания и се договориха
обмяната на опит по темата между България и Австрия да продължи. Двете страни ще си сътрудничат и в подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
По време на работната си визита в Австрия министър Русинова посети и Център за професионално обучение и професионална рехабилитация, чиято цел е да подпомогне хора, преживели
злополука или заболяване да се възстановят и върнат на работа.
Услугите, които звеното предоставя, включват оценка на потребности на всеки клиент. На тази база се изготвя индивидуална програма за обучение, адаптация и възстановяване на физическото
и психическото здраве на хората с увреждания.

ПОЗИЦИЯ
На 19.05. 2016 г. се проведе общо събрание на Националния съвет за хората с увреждания в
България (НСХУБ), член-учредител на който е СИБ.
НСХУБ е втората (след СИБ) българска национално
представителна организация на хора с увреждания,
член на Европейския форум на хората с увреждания
(EDF). Общото събрание на НСХУБ разгледа позицията на неправителствения сектор за защита правата
на хората с увреждания в процеса на предстоящите
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ПОЗИЦИЯ

социални реформи. Обсъдиха се предложения за допълване на
списъка за стоки и услуги, които да се възлагат на СПТЛ по
Закона за обществените поръчки.
Събранието избра нов Управителен съвет на НСХУБ с
Председател г-н Красимир Петков Коцев - Председател на
СИБ, досегашен Председател на УС на НСХУБ, и двама зам.председатели: Васил Трифонов Долапчиев – Председател на
ССБ и Елка Николова Тодорова – Председател на НФРИ.
Пею ПЕЕВ
І. От 01.07. т.г. в териториалните
дирекции “Социално подпомагане” започна приемът на молбидекларации за отпускане на целева помощ за отопление
през сезон 2016 г. – 2017 г., с краен
срок 31.10. 2016 г. В молбата задължително се посочва видът на
ползваното отопление - топлинна
енергия, електроенергия, твърдо
гориво или природен газ, като
при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя
справка за актуален абонатен номер. Размерът на целевата помощ
се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. През миналия

KОН

СУЛ

ТАЦ

ИЯ

отоплителен сезон нейният месечен размер беше 72.20 лв. или
общо за 5-те месеца (от 01.11.2016
г до 31.03. 2017 г.) – 361 лв. Право
на целева помощ за отопление
имат лицата и семействата, чийто
средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на
подаване на молбата-декларация
е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията
по чл. 10 и 11 от Правилника за
прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП).

ІІ. Предварителната защита при уволнение на
хора с уврежданИЯ с 50 и над 50 % ТНР в обхвата на чл.
333, ал. 2 от Кодекса на труда се отнася само за работници и
служители, работещи по трудово правоотношение при спазване трудовата препоръка, записана в експертното решение на
ТЕЛК/НЕЛК с актуален срок на действие. Работещите хора с
увреждания с 50 и над 50 % ТНР, назначени по Закона за държавния служител, не ползват по аналогия облекчението. В такива
случаи трябва да се търси защита по общия ред на Закона за
държавния служител, като се търсят и открият вероятни процесуални пропуски в документите за освобождаване от работа.
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Поради сложността на материята и нерешени юридически казуси, препоръчваме заинтересованите лица да оспорват
заповедта пред районния административен съд, без да е изчерпана възможността за оспорване по административен ред
в 14-дневен срок от връчването на заповедта на засегнатото
лице. Желателно е да ползват услугите на адвокат специалист
по трудово правоотношение, който да се позове на Решение №
1627 от 13.10. 2005 г. на Висшия касационен съд по гражданско
дело № 562/ 2003 г.
ІІІ. Съгласно разпоредбата
на чл. 100 на КСО пенсиите,
отпуснати до 31.12. на
предходната година се
осъвременяват от 01.07. с
новия процент за всяка година
осигурителен стаж, определен
за
съответната
календарна
година, по принципа на т.н
“швейцарско правило”, според
което осъвременяването е с
процент, равен на сбора от 50 на
сто от ръста на осигурителния
доход и 50 на сто от индекса
на
потребителските
цени
за
предходната
календарна
година. В случай, че процентът
е отрицателно число, пенсиите
не се осъвременяват. (За 2016 г.
процентът за осъвременяване
е равен на 2.6 пункта). Тъй като
резултатите от дългосрочната
прогноза на НОИ показват, че
дефицитът за периода 2016 г. –
2060 г. няма да бъде сведен до 0 и се

очаква балансът на пенсионната
система да се влошава, след
31.12. 2016 г. ще се приложи нов
принцип на осъвременяване на
пенсиите, отпуснати от трудова
дейност, според който всяка
година осигурителен стаж ще
нараства до достигане към 2026
г. на 1.5 на сто при сегашен
размер 1.1 на сто. Годишната
корекция ще се определя със
Закона за бюджета на Държавно
обществено осигуряване. По този
начин ще се ограничи ножицата
между старите и нови пенсии,
и ще се постигне по-голяма
социална справедливост.
След 2026 г. пенсиите ще
продължат да се осъвременяват
по условията на чл.100 от КСО.
Прогнозните разчети сочат през
2060 г. средната работна заплата
да достигне 5 754 лв., а средната
пенсия ще стане 2025 лв.

С Решението на МС № 136/08.06. 2016 г. социалната пенсия за
старост става 118.14 лв, считано от 01.07. т.г., което автоматично
променя размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както
следва:
1. Социалната пенсия за инвалидност, която се изплаща на лица,
навършили 16-годишна възраст, които нямат изискуемия трудов
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стаж и имат загубена работоспособност 71 % и над 71 % (вид и степен K О Н
СУЛ
на увреждане):
ТА
- от 71% до 90 % - 1.10 х 118.14 =
129.95 лв.;
- над 90 %
- 1.20 х 118.14 = 141.77 лв.
Лицата със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90 %, които се нуждаят постоянно от чужда помощ,
получават добавка към пенсията им, независимо от нейния вид:
118.14 х 0.75 = 88.60 лв.
2. Пенсията за гражданска инвалидност става при загубена работоспособност (вид и степен на увреждане):
- от 50 % до 70.99 % - 1.00 х 118.14 = 118.14 лв.;
- от 71 % до 90.00 % - 1.15 х 118.14 = 135.86 лв.;
- над 90 %
- 1.25 х 118.14 = 147.67 лв.
3. Пенсията за военна инвалидност става:
- за сержанти и редници с намалена работоспособност (вид и
степен на увреждане)
- от 50% до 70.99 % - 1.15 х 118.14 = 135.86 лв.;
- от 71 % до 90 % - 1.4 х 118.14 = 165.40 лв.;
- над 90 % - 1.50 х 118.14 = 177.21 лв.
- за офицери с намалена работоспособност (вид и степен на
увреждане)
- от 50 % до 70.99 % - 1.20 х118.14 = 141.77 лв.;
- от 71 % до 90 % = 1.50 х 118.14 = 177.21 лв.;
- над 90 % - 1.60 х 118.14 = 189.02 лв.
Не се променя размерът на социалната пенсия за инвалидност, получавана като добавка в размер 25 % към друг вид пенсия.
Съгласно чл. 101 от КСО, отпуснатите като втора пенсия социални пенсии с начална дата до 31.12. 2014 г. продължават да се получават в одобрения до тази дата размер до изтичане на срока за който са отпуснати.

ЦИЯ

Трети национален поетичен конкурс „Горчиво вино“
Краен срок: 15 август 2016 г.
Читалище„Братя Миладинови 1914“- Петрич, обяви 3-то издание на анонимния конкурс „Горчиво вино“ за любовна лирика.
Участниците трябва да изпратят едно непубликувано и напечатано
в 3 екземпляра стихотворение в обем до 30 реда, което не съдържа
името на автора и малък запечатан плик с попълнено заявление за
участие и един екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име.
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ
С участието на г-н Красимир Коцев – Председател на СИБ, г-н
Георги Георгиев – Председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов – специалист в “ОМКД” при ЦУ на СИБ се проведоха отчетно-изборните
конференции на Регионалните организации в:
- Ямбол - на 11.05. 2016 г. За
председател на УС на РО на СИБ
– Ямбол беше преизбрана г-жа
Кръстина Атанасова, а за председател на РКРК – г-жа Стоянка Енчева. На VІІІ-я конгрес на СИБ РО
ще се представлява от избраната
за делегат г-жа Кръстина Атанасова.
- Сливен - на 11.05. 2016. За
председател на УС на РО на СИБ –
Сливен беше преизбран г-н Веселин Василев, а за председател на
РКРК – г-жа Стефка Георгиева. За
делегат на VІІІ-я конгрес на СИБ от
Сливенската РО на СИБ е избран
г-н Веселин Василев.
- Стара Загора - на12.05. 2016
г. За председател на УС на РО –
Стара Загора беше преизбрана
г-жа Валентина Борисова, а за
председател на РКРК – г-н Чавдар Генов. За делегати на VІІІ-я
конгрес на СИБ са избрани г-жа
Валентина Борисова и г-жа Веселина Желязкова.
– Перник - на 13.05.2016 г. За
председател на УС на РО – Перник
е избрана г-жа Анита Тараланска,
а за председател на РКРК е преизбрана г-жа Мариица Малинова.
За делегати на VІІІ-я конгрес на
СИБ са избрани г-жа Анита Тараланска, г-н Георги В. Георгиев и
г-жа Диляна Боянова.
- Пловдив - на 25.05.2016 г. За

председател на УС на РО – Пловдив беше преизбрана г-жа Смилянка Запрянова, а за председател на РКРК –г-н Димо Иванов. За
делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ
са избрани г-жа Смилянка Запрянова, г-жа Анахид Харутюнян, г-н
Борис Костадинов, г-н Димо Иванов и г-н Латин Банков.
- Пазарджик - на 26.05.2016
г. За председател на УС на РО –
Пазарджик бе преизбран г-н Кирил Анов, а за председател на
РКРК г-жа София Пищронева. За
делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ
конференцията избра г-н Кирил
Анов, г-жа Петя Маринова и г-жа
Дафинка Василева.
- София област - на 24. 06. 2016
г. В разискванията делегатите поставиха акцент върху взаимодействието на местните и регионални структури на СИБ с местните
органи на властта; подмладяване
на членския състав и привличане
на мобилни ръководни кадри. За
председател на УС на РО на СИБ –
София област беше преизбран г-н
Любен Лаков , а за председател на
РКРК е избрана г-жа Петкана Павлова. На VІІІ конгрес на СИБ РО на
СИБ – София област ще бъде представена от г-н Любен Лаков; от г-н
Красимир Коцев; от г-жа Петрана
Цакова, от г-жа Петкана Павлова
и от г-жа Рени Николова.
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Още 6 млн. лв. за лични асистенти
ще получат общините
Над 6 милиона лева по схемата „Независим живот“ ще бъдат насочени
допълнително към общините, в които има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансовият ресурс е
останал неусвоен след изтичане на допълнителния срок (9.05.2016 г.) за
подаване на проектни предложения от общините. С разпределянето на
допълнителните средства ще се обхванат повече нуждаещи се лица.
До настоящия момент по процедура „Независим живот“ са сключени договори с 248 общини и райони на общини на обща стойност
121 406 810, 10 лева. С 25 общини предстои да бъдат сключени договори на стойност 12 534 164, 99 лева.
По процедурата беше определен допълнителен срок за кандидатстване на 23 общини и райони на общини, които не подадоха проектни
предложения в рамките на първите три срока за кандидатстване. След
изтичането на допълнителния срок 09.05.2016 г. проектни предложения подадоха 20 общини и райони на общини, които са на обща стойност 10 000 000 лева. Община Сухиндол, община Ковачевци и район
Панчарево на Столична община не подадоха проектни предложения и
в рамките на допълнителният срок.
В Министерството на труда и социалната политика постъпиха писма от общини, които с определения максимален бюджет не успяват да
удовлетворят доста голяма част от заявените потребности на лицата с
увреждания от услуга за социално включване. Доводите на общините
са свързани с големия териториален обхват, с големия брой население,
вкл. лицата с увреждания, както и ниския процент на удовлетвореност
на заявените потребности.
В тази връзка Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ разработва система за допълнително разпределение на неусвоения ресурс по схемата, съгласно критерии, свързани с броя на заявените потребности в рамките на проект „Нови възможности за грижа“, броят на лицата с увреждания на територията на дадената община
и процентното съотношение на удовлетворените заявки по цитирания
проект.
Общините, като бенефициенти, сами определят процедурата за избор на личните асистенти, както и критериите, на които те трябва да отговарят. Общините поставят и конкретните параметри за целевата група, към която да бъде насочена услугата. В този смисъл всяка община
сама прави проучване, за да определи нуждите, според спецификата,
на местно равнище и за кандидатите за лични и социални асистенти и
помощници в рамките на проекта, и за ползвателите.
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Предстои да бъде обявена операция
с бюджет 15 млн. лв

„Развитие на социалното предприемачество“
Чрез изпълнението й ще се предостави подкрепа за дейността
на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания
във връзка с осигуряване на заетост. Ще бъдат допустими и дейности за социален маркетинг и
популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество, подобряване на
капацитета и човешките ресурси.
Целта е да се подобри социалната и професионална интеграция
на представители на уязвимите
групи в сектора на социалната
икономика чрез обучения и квалификация за лицата, за които се
осигурява заетост в социалните
предприятия, специализираните
предприятия и кооперациите на
хора с увреждания.
Допустимо ще бъде и осигуряване на оборудване и адаптиране на работни места. По опе-

рация „Развитие на социалното
предприемачество“ ще могат да
кандидатсват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации
на хора с увреждания, общини и
райони на общини, доставчици
на социални услуги, неправителствени организации, в партньорство с образователни и обучителни организации и институции,
Чрез изпълнението на операцията ще се повишат възможностите за заетост и професионална
интеграция в социалните предприятия и специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания и други представители на рискови групи което
е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството
на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна
среда.

Eвропейска награда
за достъпни градове за 2017 г.
Краен срок: 8 септември 2016 г.
Градовете от ЕС с население над 50 000 жители са
поканени да представят своите дейности и стратегии,
предназначени да направят градовете без бариери, подобри места за всички, за да живеят и работят.

36
áðîé 8
август 2016

Стартира петото издание на
фотоконкурса „Благотворителността
през обектива”

Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България” организират за пета поредна година фотоконкурс на тема „Благотворителността през обектива”.
Ако сте фотограф – любител или професионалист и имате сетивата
да видите нечия кауза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата
на хората, направили жест за другите, дарители, доброволци, активни
граждани, или сте готови да ги потърсите оттук насетне – снимайте
и ни изпратете вашия поглед върху благотворителността в България!
Конкурсите всъщност са два – за фотографски проект и за
фотография.
Грантовата програма дава възможност на фотографите да осъществят свой фотографски проект и е единствената по рода си в България. Ще бъдат финансирани до три проекта на стойност по 2 000 лева всеки. Срокът за участие е 9 май 2016.
Миналата година победители станаха Боряна Кацарова, Владимир
Пеков и Тихомир Рачев.
Конкурсът за фотография ще отличи до 3 фотографии, като ще бъде
връчена една Голяма награда от 500 лева. С онлайн гласуване ще бъде
избрана и Награда на публиката. Срокът за участие е 28 август 2016.
Победителите ще бъдат избрани от жури в състав: Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира Величкова, Надежда Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков.
Наградените фотографии и фотографските проекти ще бъдат подредени в изложба, която ще бъде открита
през октомври 2016 в София, а след
това ще пътува в различни градове на
страната.
Наградите за победителите са осигурени от спонсорите на конкурса - Аурубис България, Райфазен банк.
Партньори на конкурса са Българска фотографска академия „Янка
Кюркчиева”, Българско фотографско сдружение, Фото Форум, Фотосинтезис Арт Център.
Медийни партньори са: Vesti.bg, Мениджър, Обекти, Информационен портал за НПО в България.
Подробности за категориите и условията вижте на сайта:
http://www.blagobektiv.org/
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празници и имени дни през август
01 Август
Денят на градинаря в България започва да се празнува отново през 1993 в гр.
Брезово. Ако обичате растенията, умеете
да общувате и да се грижите за тях, това
е вашият ден. Страстта към цветята, зеленчуците и овошките трябва да ти идва отвътре. Затова тези, които нямат двор или голяма градина, се развихрят дори и в малкия
градски апартамент или тясното балконче. Други правят чудеса от
цветни алпинеуми сред бетона. Трябва само обич и желание да
твориш с двете си ръце...
03 Август
Световен ден на динята. Празникът се
празнува най-вече в Съединените щати.
Сред най-популярните състезания по време
на този празник са замерване с дини и надплюване със семки. Любопитно е, че има над
1200 разновидности на сочния плод в над 96
държави по света.
06 Август
Преображение Господне - празникът е установен в първите векове на християнството и
напомня едно от най-важните евангелски събития – явяването на Господа в небесната слава
пред трима от учениците Си, за да укрепи вярата им и да ги отвлече от земни помисли.
07 Август - Имен ден: Валери, Валерия
15 Август - Успение на Света Богородица
26 Август - Имен ден: Адриан, Адриана,
Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа
На 26 август почитаме паметта на св. мчци Адриан и Наталия.
Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал
жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан присъствал
на мъчения на християни. Впечатлен от силата на тяхната вяра,
той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия била също
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празници и имени дни ...
християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението
на Адриан, Наталия била много щастлива.
29 Август
Празникът е известен още като „Обсечене”.
Според традиционните народни схващания
на Секновение “денят и нощта се стигат”, т.е.
стават равни по времетраене. Вярва се, че на
този ден змиите и гущерите се прибират в своите леговища. Скриват се и демоните на природата - самодивите. Смята се за “ лош ден”
(“тежък празник”), по време на който не трябва
да се работи, и да не се започва нищо ново. Някъде през нощта
палят огньове за предпазване от злите сили. Стопаните събират
диви плодове (дренки, киселици) за зимнина, иначе не се работи.
Вярването за отрязаната глава на св. Йоан забранява да се ядат
плодове и зеленчуци с червен цвят - дини, ябълки, домати. Не се
пие и червено вино.
30 Август - Имен ден: Алеко,
Александър, Александра, Александрина
На 30 август имен ден празнуват
всички, които носят името Александър (означава - мъжествен,
защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия,
Алекси, Алеко. На този ден Православната църква чества ден на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите
на Св. Александър Невски.
31 Август - Имен ден: Гена, Гено
Св. свщмчк Киприан Картагенски. Св. Генадий Константинополски Полагането на честния пояс на Пресвета Богородица Освен дрехата на пресвета
Богородица, между останалите вещи се запазил и нейният пояс, който след Успението
й бил поверен по поръка от самата нея на
апостол Тома, а после бил предаван между
вярващите по наследство един на друг.
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КРЪГОСЛ0ВИЦА

Съставила Василка Кирова

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка: 1. Риба от сем. шаранови. 2.
Държава в Югозападна Азия.
З.Разхладително питие от портокалов сок, захар и газирана вода.
4. Игумен на католически манастир. 5. Необикновена случка, пр
иключение. 6. Героиня на Вазов от
романа „Под игото“. 7. Голям съд за
къпане. 8. Болест по лозята и тютюна. 9. Почтителен поклон, обикновено с приклякане. 10. Герой на Елин Пелин от повестта „Земя”. 11.
Робовладелска град-държава от източен тип в Северна Африка, на брега на Туниския залив. 18. Препинателен знак. 13. Гъсто сварена каша от
плодове и захар.
ОТГОВОРИ НА МАГИЧЕСКАТА ФИГУРА ОТ БР. 7
ВОДОРАВНО И ОТВЕСНО: 1. Кок. 2. Карамитев (Апостол). 3. Барелеф.
4. Шмекери, 5. Силезия. 6. Материали. 7. Лев. 8. Мол. 9. Ило.

IN MEMORIAM
На 11 юли 2016 г.
нелеп битов инцидент
отне живота на Начо
Начев, член на УС на
СИБ, Председател
на РО на СИБ - Враца
и координатор за
региона. А на 18 юли
той щеше да навърши 70 години...
Всички негови колеги и
приятели от цялата страна
изказват дълбоко съжаление
за неочакваната загуба и
съболезнование на близките му.

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

септември

22. - 95 г. от смъртта на
Иван Вазов – народен поет
и писател (1850-1921)

И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат...

05. - 120 г. от
рождението на
Сергей Румянцев,
поет (1896-1925)

09. - 75 г. от
рождението на
Станислав Стратиев –
български
драматург и сценарист
(1941 – 2000)

13. - 90 години от
рождението на
Катя Воденичарова
(1926) – писателка

Я кажи ми ,облаче ле бяло,
от где идеш, где си ми летяло,
15.-95 години
не видя ли бащини ми двори
от рождението
и не чу ли майка да говори...
на Иван Рудников
26. - 130 г. от
рождението
на Ран Босилек
– български
детски писател,
поет и преводач
(1886-1958)

– писател и поет,
автор на литература за деца и
юноши (1921-2008)

28.- 95 години
от рождението
на Николай Зидаров –
поет и публицист
(1921-2007)

