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КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Георги ДРАМБОЗОВ

...Всеки своя пътека си има...
И аз някога имах пътека...
Пеньо Пенев
Аз от двайсет години си имам клинична пътека
и уверен куцукам си там досега,
всичко значи е в името днес на човека –
инвалид първа група и не на шега.
Нито мутра съм аз, че на знак „инвалид” да паркирам,
нито баровец, за да си купя и ТЕЛК –
примирен със съдбата си, радост намирам
в жест на лекар, в усмивка добра на човек.
Що пари пропилях по пътеката тясна и стръмна,
как си плащах навсякъде аз като поп,
даже вече съм стигнал там горе, на хълма,
а зад хълма е зейнал клиничният гроб.
Социална държавица! – в името е на човека
и така е през Двайсет и първия век –
носи име човешко и тази пътека,
даже името зная на този човек.
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Проект
„ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ СОФИЯНЦИ“
Водещата организация-инициатор е АБУЖЕТ - Българската
федерация на журналисти и писатели за туризма
Основен партньор е РО на СИБ «Св. София»
с подкрепата на район „Младост“
Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма - АБУЖЕТ наскоро отбеляза 60 години от
основаването си. Сред основателите й са видни публицисти като Валери Петров, Богомил Райнов, Ясен Антов. Основната цел е да популяризира туризма като мост между
държавите и хората, да популяризира България и да дис-

кутира актуални обществени въпроси. Днес в организацията членуват 40 професионални журналисти, редактори
в централни вестници, водещи на ТВ- и радиопрограми и
интернет издания. Техните мнения стигат до милионна
аудитория в страната и в чужбина. Членовете на АБУЖЕТ са чести гости в различни формати в най-важните
средства за масова комуникация. Членове на АБУЖЕТ често организират и водят актуални публични обсъждания.
Следва на стр. 28
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Инж.Светла Стоименова

долна баня - ямбол

За пореден път се убедих, че за да усетиш силата на едно
населено място, е хубаво да попаднеш там на негов празник.
Когато решихме да предложим на хората с увреждания от
СХУ”Венетица” - гр Долна баня да организираме екскурзия до
един малко познат за нас район - Ямболския, не сме си давали
сметка за това, че ще участваме, дори и само с присъствие, в
празниците на града.
В късната утрин бързахме към почти неизвестния за нас
Археологичен резерват „Тракийски и античен град Кабиле”.
Първата ни среща започна с блестящия от слънцето, от
стъклата на колите и множеството хора Зайчи връх. Трудно би си
представил човек какво се крие зад надписа на събитието, което
ни очакваше - „Шести панаир на туристическите атракции и
забавления - Кабиле 2017”. Едно беше сигурно – оказа се приятно
забавление, в което имаше място за всякакви тренировки и
битки между траки и
римляни, съдилища
и други различни
възстановки. Блестяха
шлемове,доспехи и
оръжия, опитваха се
непознати древни
храни и прочутата
„медовина”.
Отвсякъде се носеше
и най-приятната
миризма на всички панаири и събори - на кебапчета, разбира
се. Преобладаваше, обаче, духът на патриотизма и едва ли
имаше, човек, който да не се гордее, че е българин и че е тук.
Експозицията на историческия музей пък можеше да съперничи
по богатство и начин на подреждане на световни изложения.А
само на няколко километра ни прие в обятията си манастир
”Рождество Богородично” - Кабиле.
Но ни чакаше в Ямбол и още една приятна среща. В центъра на
града ни чакаше регионалният координатор на СИБ Кръстина
Атанасова. С нейна помощ се настанихме в хотел ”Визаж”. В
приятната градна на ресторанта разговаряхме не толкова за
трудностите в общата ни работа, а по-скоро за нещата, които
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ни свързват - като желанието ни да
допринесем за облекчаване болката
на хората, които търсят помощта
ни. Привечер на чаша кафе се
наслаждавахме на прекрасния,
ухаещ на липи подреден център,
с красивите фонтани, цветя,
Безистена, Ески джамия, парка и
множество красиви сгради.
Вечерта продължи в заведение,
в което бяхме резервирали маса.
Харесаха ни дори младежите, които
се веселяха наблизо и дойдоха
при нас. В съседното ресторантче
се оказа, че празниците на града
не бяха свършили. Имаха гости
- оркестър за народни песни
”Тунджа”. Свиреха и пееха толкова добре, че и ние не устояхме, както
бяхме на пътя. Аплодираха ни с удоволствие. А то беше и за нас...
Сутринта, в Деня на Вси Светии, потеглихме към хълмовете
Бакаджици. Там под връх ”Св.Спас” беше манастирът „Св.Спас”.
Черквата носи името на Св.Ал.Невски и е първият паметник, построен
в памет на руските войници и българските опълченци, освободили
Ямбол.
Никога не ме е посрещал отец на манастирска врата и не ми е
целувал ръка. Всички бяхме, меко казано, впечатлени! А словото му
- няма да забравим! Така свободно - за вярата, Христос и българите,
за Индже войвода и историята съм слушала да говори само още един
отец - долнобанският, Пламен Димитров...
Навръщане решихме да посетим и най-стария манастир в Европа
- „Св.Атансий” край с. Златна ливада, Чирпанско. Умението на добър
шофьор и приятел, какъвто е Славе Дамянов, ни помогна да се справим
и с лошите непознати пътища, и с новите магистрали. Дължим му
своята благодарност!
Благодарности заслужават и всички, които направиха новата отсечка
от манастира до магистрала ”Марица”. Направили са път до манастир,
нали? А всички, кито ги оплюха и обвиниха, едва ли ще бъдат пощастливи от това си действие!
За нас докосването да толкова много красота и святост беше
прекрасно преживяване!
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софия - плевен
В началото на юни членовете
на Дружество на СИБ „Бели
брези” - София посетиха Плевен по покана на своите приятели от Клуба на СИБ - Плевен,
център, ул. „Гренадирска“ 34,
с които бяха имали вече две
срещи при гостуванията им в
София.
Най-напред гостите от София
посетиха
емблематичната
Панорама „Плевенска епопея
1877”.
Чрез
увлекателния
разказ на екскурзовода бяха
възкресени отново паметните
събития от онези решаващи
за съдбата на Плевен и за
свободата на България дни.
Гостите отдадоха своята почит
и признателност към паметта
на неизброимите знайни и
незнайни воини – българи и
руси, оставили костите си в
олтара на българската свобода.
След това членовете на
дружество „Бели брези” се
разходиха из центъра на града.
В горещия юнски ден те се
потопиха в уютната прохлада
на
парка
Кайлъка,
сред
изобилието от зеленина, цветя
и хармония. И настанени в

Лилия Николова
уютно
заведение,
гостите
от София бяха посрещнати
сърдечно и по стар български
обичай - с хляб и сол и с песен

за приятелството.
Певиците от женска вокална
група „Северняшки ритми” при
НЧ „Пробуда-1990” поздравиха
всички
присъстващи
с
чудесна музикална програма.
Песента им се извиси и заля с
настроение залата.
Не се посрамиха и софиянци.
Те
поднесоха
подарък
–
стенен
часовник с изгледи
от емблематични за София
сгради и паметници и думи
на благодарност, също и с
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песен за поздрав – от името
на Дружество на хора
със
специфични
потребности
„Бели брези”, така също и от
името на НЧ „Бели брези -2007”,
с чиито членове ги свързва чудесно партньорство.
Магията на песента завладя
всички,
настроението се
повиши.
По-смелите
се
разград
Съхраняването на живота и
продължаването на рода са найважните ценности за човека. Затова сватбата, която отбелязва

създаването на ново семейство,
е особено голям празник. Такъв
празник имаха удоволствие да
преживеят хората от Общинската организация на СИБ в Разград.
Най-младият член от тяхната ор-

втурнаха в ритъма на танца,
а
останалите
вдъхновено
припяваха.
Веселието
продължи часове, изпълнени
с усмивки, нови познанства,
споделени радости.
И плевенчани, и софиянци
дълго
ще
помнят
това
гостуване, превърнало се в
празник на приятелството.

Елена ЕНЕВА
ганизация - Мариела Петкова,
официално встъпи в брак с Мирко Богатинов от Македония за
радост на всички приятели, роднини и разбира се
- с присъствието
и подкрепата на хората от ОО на СИБ в
Разград.
Любовта и животът са една приказка с общо начало
и преплетени пътища, защото любовта е, която дарява
живот! Любовта не е само миг от
вечността, тя е безгранична и вечна. Когато пътищата се преплитат,
когато искаме да задържим мига
завинаги - подаряваме си семейство, създадено с Любов.

Мило младо семейство, бъдете най-веселите, найщастливите, най-добрите, най-нежните, най–красивите!
Бъдете най-внимателните, най-любимите, реални, обаятелни, най-неповторимите! Бъдете и добри, и строги, и чаровни
и силни! Нека се сбъдне всичко, за което мечтаете сега! Пазете винаги Вярата, Надеждата и Мъдростта! Пожелаваме ви
прекрасен, страстен и изпълнен с радост живот!
Бъдете заедно и се обичайте!
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габрово
Ръководството на ОО на СИБ в
Габрово пак ни зарадва, като ни
осигури 7-дневна почивка в ПС
„Релакс” - с. Шипково, за да полекуваме старите и нови болежки.

Посрещнаха ни лично управителят Велизар Хинков и красивата
му колежка Светла Пенева. Чакаше ни и отличната лекарка-физиотерапевт д-р Нина Драгойска от
Медицински център „Троян-здраве” ЕООД. След богатия обяд ни
бяха назначени нужните за заболяването ни процедури и минерални вани. Обстановката като в
СПА хотел ни вещаеше спокойствие и тишина сред красивата
природа.
А вечерта ни чакаше
изненада от дошлата преди нас
група от Силистра с ръководител председателката на Областната и Районната организация на
слепите. Те ни поздравиха като
стари приятели с песни за обич и
приятелство, изпълнени от дуета
„Обич” - Анна Терзиева и Тодор
Сторчелиев - към НЧ „Доростол
1870 г.” Те пяха само за нас, а нашата отговорничка Спаска Спасова

Цанка ОДАЖИЙСКА
се включи в песенния концерт и
станаха чудно трио. Техният член
Юсеин Осман беше поздравен за
69-я си рожден ден с цветя и подаръци от своето дружество и от
нас и така имахме вече нови приятели. С тях се хванахме на хорото, водено и от председателката
Петранка Стоянова, и от нашата
неуморима Спаска, която ни забавляваше с вицове и скечове.
Отпразнувахме и 83-я рожден
ден на Радка Маринова с китка
полски цветя и скромно подаръче, връчено от Лалка Колева, която с Теменужка - певици от ВГ
„Незабравка” - й изпяха „За многая
лета”. Специален подарък получи
и от Спаска Спасова. Бяхме приятно изненадани заедно с другарчетата ни от Силистра с гала вечер,
която лично г-н Хинков ни беше
подготвил с питие и мезета. Той

беше поканил и певицата Веска
Ралчевска, която пя от сърце до
късно, без да спира. След богатата вечеря се създаде прекрасно
настроение. Танците и хората отвориха сърцата на почиващите.
Болестите бяха забравени, бастуните и патериците - изолирани...
Отговорничката на групата
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Спаска всяка вечер пускаше музика и на който му се танцуваше
и веселеше, изживяваше приятни
минути. Тя проведе екскурзия до
селото по случай празника „Светия дух” и беше посетена и църквата, която имаше храмов празник.
Тази стара църквичка е в списъка
на Юнеско и това не е случайно,
защото е отлично поддържана.
Сутринта, преди тръгването ни
обратно за Габрово, ободрени,
отпочинали, ме изненадаха и с отпразнуване на моя 78-ми рожден
ден. Всички, дошли от Варна, Левски и Габрово, станаха на крака и с
песен ме поздравиха, а Спаска ме
просълзи, като каза колко ценен
приятел съм, защото отразявам
живота на много хора и организа-

ции и с това радвам редовите членове на СИБ, на пенсионерите, на
децата.
Разделихме се с малко тъга за
отминалите чудесни дни. Напълнихме шишетата с лековитата
минерална вода, която се лееше
навред около станцията. Чудехме
се няма ли кой да оправи голямата
баня и поликлиника, които се рушаха, а къде е Община Троян да се

заеме с бутилирането на ценното
национално богатство - водата...
Довиждане Шипково, чакай ни
отново!

Всяка година в АЕК „Етъра” Габрово се провежда панаир на
традиционните занаяти. През тази година той е посветен на
тема „Световен ден на плетивото”. „Етъра” е първият по рода
си музей на открито, създаден на 07.09.1964 г. от Лазар Дошков.
Целта му е да запази и съхрани развитието и популяризирането на традиционните занаятчийски производства и домашни
занаяти.
Членовете на клуба на СИБ в Габрово, водени от координаторката на регион Габрово Кристина Кулева и организаторките Надежда Кръстева и Нели Петрова, посетиха комплекса, за да се
запознаят със стопанското минало на Габрово, да се върнат назад в миналото. В музея останаха възхитени от красивите плетива на една кука, на две куки, изплетени от сръчните българ-
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габрово

ки. Обхождайки комплекса,
екскурзиантите посетиха
и билкопродавницата и си
купиха нужните за заболяванията им билки, шекерджийницата, от която
си купиха по нещичко да се
подсладят. На открито
наблюдаваха плетивото,
бакържийството, ножарството,
сарачеството,
тъкачеството. Интересна беше и изложбата на
грънчарството,
ножарството и др. Голяма атракция беше и Водното колело, а от фурната се разнасяше мирис на топъл хляб и всички опитаха от
вкусните гевречета.
Усмихнати и щастливи, хората се прибраха с обещанието на
организаторките, че още много такива екскурзии ги очакват в
бъдеще.
Радка Златева

ТВЪРДИЦА

Членовете на клуба на СИБ
“Вяра, Надежда и Любов” и ПК на
учителите „Полъх от младостта”
посетиха манастир „Св. Атанасий”. С историята на манастира ни
запозна г-жа Катя Атанасова. Той

се намира близо до село Златна
ливада и е на 14 км. от Чирпан.
Манастирът е основан в 344 г. от
Александрийския патриарх Свети
Атанасий Велики. На път от Верея
за Сердикийския събор той спрял
за нощувка в близка римска
крепост. Научил, че околното тракийско население е заплашено от епидемия и пропагандата на еретици ариани.
Той решава да остане тук и се
установява в близката пещера –
старо тракийско светилище със
свещен извор (днешната пещера - постница).
Съобщил на местните хора,
че ако построят църква срещу
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пещерата, Господ ще ги избави
от епидемията. Тя спряла и това
укрепило вярата в светостта на
Атанасий Велики...
Посетихме църквата, пихме
вода от „аязмото”. Не успяхме да
посетим пещерата – постница,
защото има опасност от падащи
камъни. Видяхме останки от стари
нереставрирани сгради от 1840 г.
и нови крила, построени по желание на Людмила Живкова в 1979 г.
Тук е имал скривалище Васил Левски. В манастира намира
подслон и Паисий Хилендарски.
Манастирът и храмът са били
многократно разрушавани и
възстановявани от християните.
В края на 70-те години е оценено, че това е най-старият манастир в Европа. Той е един от найголемите в България. През 2003 г.
тук идва на поклонение пред Св.
Атанасий Александрийският патриарх Петрос VII и подарява икона на Атанасий Велики, рисувана
в Александрия. Официално по
документи от 18.01.2004 г. манасамоков

стирът е признат за най-стария в
Европа. Историци и археолози доказаха, че не шотландският манастир Кандида каста, основан през
360 г., следван от двата манастира,
създадени от свети Мартин през
373 г. и 375 г. в днешна Франция,
са най-древните в Европа, а Чирпанският манастир „Св.Атанасий”.
Разгледахме подредения двор с
много разнообразни и красиви
цветя.
Поехме към Чирпан. Посетихме
къщата-музей на гениалния поет
– революционер Пейо Крачолов
Яворов. Увлекателно, емоционално и с патос екскурзоводът Христо Иванов разказа за къщата-музей, живота делото и поезията на
Яворов.
Слушахме в захлас разказа за
този гений и музеят не ни се напускаше. Разгледахме и центъра
на Стара Загора. Разходихме се по
правите и чисти улици, вдишахме
аромата на липовия цвят и поехме към родната Твърдица.

София Сотирова

Един ден неочаквано ни намират по телефона хора от Клуба на СИБ
в Пазарджик - искат да ни посетят и да обменим мисли по общата ни
дейност. И дойдоха в Самоков в първия ден на лятото. Естествено,
нашият клуб се подготви за срещата с 50 души от пазарджишкия клуб,
който се намира в МБАЛ - Самоков. Помещението е малко, няма
места за всички, но кои седнали, по-здравите - прави, посрещаме
гостите. Представиха се председателите на двата клуба. На
самоковския - Василка Кабранска и на пазарджишкия - Иван Ангелов.
С гостите е и координаторът за пазарджишка област Петя Маринова.
Тук е и касиерът на пазарджишкия клуб Емилия Вацева, самоковка по
произход, съдействала за организацията на срещата.
Ние приготвяме скромната почерпка, председателите обменят
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самоков

информация
по дейността и
не след дълго
участниците от
певческата група
на гостите запяват.
Под звуците
на акордеона
на Костадин
Миланов се
заформя и веселбата. Някои потропват на място в ритъма на хората.
Най-нетърпеливите излизат на площадката пред клуба и заиграват
кръшно хоро. Много усмивки и мили думи на благодарност чуваме от
нашите гости. Бързаме да запечатаме в снимки хубавия момент. Не
всеки ден е весело в сърцата на инвалидите, но такива срещи оставят
за дълго спомена, че сме живи, че ни има на този свят и че не всичко е
загубено. Дай Боже повече такива срещи и радостни изживявания!
Мариана ПОПОВА
Сдружение Клуб на инвалидите
с физически увреждания «Светлина», гр. Любимец, не е голямо като организация, но хората,
членуващи в него, са уважавани
и почитани като равноправни
граждани на обществото ни. По
Великден кметът на община Любимец ни обеща екскурзия. И ето,
дойде този момент. Избрахме си
маршрут, организирахме се и на
17 юни потеглихме ентусиазирани и радостни, че мечтата ни се
сбъдва. Настанихме се в луксозния автобус, осигурен от кмета на
Любимец инж. Анастас Анастасов,
и се отправихме към Троянския
манастир, където щяхме да отседнем и пренощуваме. Изкачвайки се по южните склонове на
Стара планина, спряхме на Храм-

любимец
паметник Шипка, за да се преклоним пред подвига на загиналите
в Руско-турската освободителна
война. След това посетихме Ловеч. Разходихме се по Покрития
мост над река Осъм - символът на
Ловеч, изграден от майстор строител Колю Фичето.
С нетърпение очаквахме да
пристигнем на едно от найкрасивите места в България - Крушунските водопади. Чувството бе
невероятно...Водопадите, множеството водни басейни и красивата
зелена растителност наоколо...
В късния следобед се отправихме към следващата светиня
- Троянския манастир. Там ни посрещна приветливата Деси и ни
настани по стаите. Макар и изморени, побързахме да се докоснем
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до красотата на манастирската
обител. После почти цялата група
се събра в Механа “Мерак“ в село
Орешак. Повеселихме се с хубава българска музика и се насладихме на вкусните традиционни
български ястия.
На сутринта се събудихме от
звъна на манастирските камбани и
се отправихме към църквата, за да
присъстваме на неделната литургия. След това изгледахме и филм

за манастира и неговата
история. Не ни се напущаше това
величествено място...
Отправихме се към долината на розите. Започнахме едно
стремглаво изкачване по величествените била на Стара планина
през прохода Троян Кърнаре. На
Беклемето, най високата точка от
този край на Стара планина, се открива страхотна гледка. Спряхме
за минути да отдъхнем и да се на-

сладим.
Скоро пристигнахме в Сопот,
красив град с древно минало.
Тук се разходихме и посетихме къщата музей на Иван Вазов.
Продължихме и към други наши
възрожденски градове - Карлово,
Калофер... Продължихме и към
Етнографски комплекс „Дамасцена“, за да видим как се произвежда розовото масло.
И с песни потеглихме към родния град. Настроението
ни се повиши още повече, когато разбрахме за
скрития талант на един

от нашите членове - Станимир - който
започна съпровод на песните с
хармоника.
Завърнахме се удовлетворени
и безкрайно благодарни на нашия кмет инж. Анастасов за това
прекрасно пътешествие. И на
следващия ден го поздравихме и
му подарихме красива икона от
Троянския манастир, пожелахме
му здраве и да продължава да
бъде все така отворен към нас,
хората с увреждания.
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ГОРНА ОРЯХОВИЦА
На 17 юни ОО на СИБ – Горна Оряховица организира екскурзия да свети за нас, българите, места. Преди Сопот
групата спря в подножието
на върх Шипка. Поклонихме се
отделеч...В Сопот разгледахме
къщата музей на Вазов и чух-

ме разказа за живота и
семейството на търговеца Минчо Вазов, за изключителната роля на
Съба за пробуждането
на поета у първородния
й син и творческото му
израстване. Пред паметника на партиарха
на българската литература си направихме
снимка. И в Карлово се
докоснахме до светите

Милка СТЕФАНОВА
реликви в къщата на Апостола. Председателката ни Данка
Петрова поднесе цветя на неговия паметник. Същото стана и в Калофер – разгледахме
къщата-музей на Ботев и качихме 180-те стъпъла на величествения паметник, за да се
преклоним пред подвига му и да
поднесем и там цветя. За някои
от групата изкачването бе техен малък подвиг...
А аз си мислех за Съба Вазова,
за Гина Кунчева и Иванка Ботйова – тези свети и юначни
българки, родили, отгледали и
възпитали титани на българския дух и революционната
борба...Те тютюн не пушили,
нито чалга слушали, а на стана или с хурка край огнището
стотици песни изпели на своите деца и очите им отваряли
за хубостите на природата ни,
за теглилата на
поробените и посявали семената
на бъдещата им
слава.
Поклон,
майки-героини,
поклон пред вас
и славните ви
чеда!
В храма със
златните кубета
запалихме
свещици в памет на тези, които загинаха, за
да я има България...
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Веска НЕДЕВА

ТРЯВНА

За да разнообразим живота на ОО на СИБ – Трявна организирахме
екскурзии до Букурещ, до Солун и после на Рилския манастир и Рупите. Искахме да видим как живеят хората от съседните нам страни и се
убедихме, че сме далеч под техния стандарт. Но сме оптимисти и се надяваме и при нас да изгрее по-щастливо пенсионерско слънце... Но разбрахме и нещо по-важно – че от нашата
родина по-хубава няма.
Празнуваме и рождени, и имени дни
на нашите членове, имаме и организационни занимания, към които се отнасяме
сериозно и отговорно. Подготвяме се да
участваме и в различни фестивали – били
сме и се надяваме пак да отидем и във
Велико Търново, и в Разград, и в Балчик
и на други места. Винаги сме се връщали
с награди и това ни дава импулс да продължаваме в същата посока. А
така си намираме и много нови приятели. Това е нашият живот – дано
Бог ни удължи дните!
СОФИЯ

Вили МИНКОВА

По традиция всяка година РО на СИБ „Св. София” с председател Светла Николова отбелязва Еньов ден. Сега отново хората бяха на Природен парк „Камбаните”, община „Младост”. Гости бяха кметът Десислава
Иванчева, зам. кметът Биляна Петрова и от различните отдели – Кирил
Петров, Валентин Колев, Милена Кръстева и Елка Кънева. След краткото
откриване от г-жа Николова кметицата приветства хората с топли думи.
После всички аплодираха изпълненията на децата от детска градина
№ 59 – „Елхица” с директор Виолета Коцева, които изпълниха и красивия ритуал потапяне на китките в менчето
с мълчана вода. Майките на децата бяха
изплели голям красив венец от билки и
цветя и извилото се хоро минаваше под
тази арка от цветя три пъти - за здраве и
дълголетие - според обичая.
В този ден РО на СИБ проведе и преглед
на художествената самодейност – участваха певческите състави „Млади сърца”район Хаджи Димитър, „Шевица” – район Младост, „Белите брези”, Лукорско, Бусманци, Казичене, Нови Искър – клуб „Приятели”. Имаше
обяд, почерпка от общината, имаше песни и неотменния съпровод на
акордеон от Сашка Филипова.
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ДЕН на радостта в Ястребино
Екатерина ХРИСТОВА

ФЕСТИВАЛНи вълнения

Вицепрезидентът Илияна Йотова,
под чийто патронаж се осъществява форума,
бе гост на 21-то издание на фестивала
в Националния детски комплекс
Широка дискусия по проблемите на децата и на работещите
в Центровете за настаняване от семеен тип ще организира и
проведе през юли вицепрезидентът на България Илияна Йотова.
В понеделник, 12 юни, тя бе на посещение в село Ястребино. Там
се проведе Фестивалът на радостта, в който участваха повече от
100 деца, настанени в 20 специализирани институции в страната.
Илияна Йотова заяви, че деинституциализацията на децата е
дала и добри резултати, но в момента „сме на път да унищожим
един добър проект – изключително ниско заплащане на
работещите тук, бягство на специалисти, сбъркан модел на
това какво означава
детегледач”. Нямаме
право и не можем да
превърнем децата ни
в обект на търговия
и това трябва да
срещне съпротивата
на абсолютно всички
институции”, каза още
вицепрезидентът на
България.
Само хора с големи
сърца
могат
да
подадат ръка и да са
отговорни за децата с трудна съдба, да подкрепят мечтите им и да
им вдъхнат надежда в бъдещето, каза вицепрезидентът Йотова в
Националния детски комплекс по време на провелата се среща с
ръководителите на децата, участващи във фестивала.
Докато разглеждаше специално подготвената изложба от
сувенири и рисунки, направени по време на фестивала, г-жа Йотова пожела на децата да почувстват силата на подадената ръка
и да вярват, че са бъдещи големи личности. Тя приветства всички,
които работят всеотдайно за развитието на децата с трудна
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съдба. „Сред вас аз срещнах знаещи и сърцати професионалисти,
които се ръководят единствено от най-добрия интерес на детето”, каза
Йотова и продължи - „Този факт ми връща увереността, че независимо
от трудностите и препятствията, тези деца са поверени в сигурни ръце“.
Вицепрезидентът подари на децата книги с класически произведения
от световни автори.

По-рано през деня Илияна Йотова поднесе цветя на паметника на
ястребинци и се срещна с ръководители на центрове за настаняване
от семеен тип. Пред вицепрезидента те поставиха работни проблеми,
сред които недостигът на средства за издръжка на децата и младежите,
ниското заплащане, липсата на педагогическа и психологическа
подкрепа, която да осигурява индивидуална грижа спрямо
потребностите.
Основната тема на фестивала тази година бе приятелството. Повече
от 100 деца и 30 ръководители от 20 институции от Търговище, Дупница,
Пловдив, Плевен, Велико Търново, Нови пазар и др. дойдоха в комплекса.
Всички те се включиха в състезанията „Бързи, смели, сръчни”, твориха
в клубовете по приложно изкуство, музика и фотография, участваха в
тренинг „Аз избирам приятел”, разучаваха народни танци, забавляваха
се на дискотеката, играеха на воля. За децата и техните ръководители
бе организирано посещение на училището и паметника на шестте
ястребинчета.
Чрез разнообразната и богата програма на фестивала се повишава
ролята на изкуството за личностното развитие на децата, уверени
са организаторите. Освен това с прекараните тук дни се работи за
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ДЕН на радостта ...
повишаване на тяхното самочувствие. За децата с трудна съдба
Фестивалът е една нова възможност за разширяване познанията им за
България и за природата, както и за укрепване на физиката им.
Участниците във фестивала приемат с особена радост гостуващите
театрални трупи и детско-юношески състави, за което специална
благодарност заслужиха Държавният куклен театър – Търговище,
ръководителите и децата от Центъра за работа с деца от Разград и
танцовият състав „Зеленика” при Народно читалище „Отец Паисий 1870” – Омуртаг, сподели Иванка Василева - председател на Сдружение
„Обществен фонд „Детство”, което организира полезния форум. Тя
допълни също, че за ръководителите в социалните звена фестивалът
е постоянно действащ семинар по проблеми, свързани със защита
правата на децата, като и практикум за нови методи на работа с
отделните възрастови групи и с децата с увреждания.

ДА ТЕ ОБИЧАТ И ДЕЦАТА
Росица Примовска
ОО но СИБ в Смолян има една отличителна черта, която
трогва. Това е работата с децата. Освен за текущата дейност
офисът е винаги отворен и за детската радост. На диваните са подредени играчки в очакване малките гостенчета
да ги прегърнат, да си поиграят и да си отидат с тях. Всяко
посещение радва председателката Захаринка Славчева и
областния координатор Петя Николова. Всяка нова идея
за грижа към децата носи радост.
Някак си естествено се случи
малките членове на Съюза на инвалидите да се чувстват важни
и значими. Това се допълва и от
приятелството с Младежката доброволческа организация „Чисти
сърца“, което датира от края на
2010 г. Досега са проведени 26
съвместни инициативи: празници
по повод Коледа и Нова година,
Мартенски празници, обединяващи Първи март, Трети март, Осми
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Идеята бе подпомогната от Европейския информационен център
„Европа Директно“ и през лятото на 2013 г. се проведе първият
празник.
Защо на Смолянските езера?
Мястото не е избрано случайно.
Първо - поради красотата на природата. Второ - за това, че децата
с увреждания не могат сами да
пътешестват, а съюзната организация на СИБ в Смолян органи-

март, Първа пролет и Благовещение, благотворителни акции за
детски играчки, книжки и дрешки,
боядисване на великденски яйца,
връзване на върбички и здравец
за Цветница, посещения на
детско отделение в Смолянската болница и отделението за хемодиализа.
И като венец на всичко
това се яви преди 5 години спонтанното решение
децата да бъдат изведени
извън града сред природата – край Смолянките езера, до параклиса „Св. Дух“.

зира транспорт и обяд с помощта
на дарители, за което безкрайно
е благодарна. Доброволците от
„Чисти сърца“ се грижат малките им приятели да са радостни,
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ДА ТЕ ОБИЧАТ...
заедно да четат, да рисуват, да
играят на футбол и федербал, на
„Не се сърди,
човече“. Когато
са заедно, децата от Съюза
на инвалидите и децата от
„Чисти сърца“,
празникът
и
делникът
са
пълни. А и общата радост се
допълва от песните на вокалната група от
възрастни членове на съюза.
Посещенията на Смолянските езера родиха идеите
да се направят диплянки и фотоизложби с участието на децата и
финансовата подкрепата на община Смолян и сдружение „Нови
хоризонти“. Вече са факт диплянките и изложбите „Избираме правилния начин на живот“ и „Моите
права и… моите задължения“,
“Красотата край Смолян и вътре в
сърцата ни“. Предстои отпечатването на диплянката „Добродете-

лите в нашия живот“.
Добрите новини се случват
тихо, без много шум. Само Захаринка Славчева и Петя Николова
знаят цената на една проява и организирането й, а „Чисти сърца“
знаят колко вдъхновение и творчески труд, колко доброта и вяра
са нужни, за да се случват тихите,
но дълбоко смислени новини.

Снимки: Авторката

21
áðîé 8
август 2017

Бреница пее и танцува
Михаил КОНЧАРСКИ
На връх Спасовден – 25 май, бе
проведен 15-я фестивал на хората с
увреждания от регион Плевен под
наслов „Бреница пее и танцува”. За
втора поредна година фестивалът
се организира с моралната и финансовата подкрепа на община Кнежа с кмет Минчо Лачовски, също и от
РО на СИБ-Плевен с председател Николинка Димитрова, от читалището и дружеството на СИБ в с. Бреница. Фестивалът бе открит от г-н
Лачовски, той представи гостите
– народните представители г-жа
Ралица Добрева и г-н Владислав
Николов, областния управител
Мирослав Петров, председателя
на Общинския съвет г-жа Катя Гергова, кмета на Бреница г-н Пламен
Лъжовски и др. И кметът на Бреница поздрави гостите и участниците във фестивала и им пожела успешно представяне.
Позравителни адреси имаше от г-н Владислав Николов и от г-н Мирослав Петров.
Във фестивала участваха представители на Неделино, Белене, Червен бряг, Тетевен, Луковит, Кнежа, Бяла
Слатина, Гулянци, Искър, Плевен, Оряхово, Враца и др. Председателят
на местното дружество на СИБ поздрави гостите и самодейците и призова всички да почетат паметтта на доскорошния председател на РО на
СИБ-Плевен Иванчо Атанасов – човекът, който заедно с други доброволни сътрудници на СИБ поставиха начолото на този фестивал.
Фестивалът бе открит с химна на Република България, с изпълнение
на малките танцьори от ОДЗ и от група „Росна китка” при дружеството
на СИБ в с. Бреница. Председател на журито бе доц. Георги Хинов, бивш
директор на Пиринския и Северняшкия ансамбъл, носител на много
награди и членове - композиторът Веселин Личев и музикалният педагог Иван Цветков. От името на РО на СИБ-Плевен и от дружеството на
СИБ в с. Бреница и ОО на СИБ – Кнежа се изказва благодарност на г-н
Илийчо Лачовски – кмет на община Кнежа, на неговия заместник Цветослав Миловски и пиарите Александра и Паола за финансовата, моралната и организационната подкрепа за провеждането на фестивала.
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Бреница пее ...
Журито отсъди следните награди:
ЛАУРЕАТИ И ПЛАКЕТИ
1. Певческа група (ПГ) „Старият дъб” и Детски танцов състав (ДТС)
- с. Сукаче, Червен бряг
2. ПГ „Три поколения” и ДТС- с. Черни Вит – Тетевен
3. Фолклорна група (ФГ ) ”Росна китка” – с. Бреница
Златен медал
1. Лефтерка Стоева – Перник
2. ПГ „Шарено герданче” - Враца
3. ДТС „Веселяче” – НЧ с. Бреница
4. Малинка Миланова – с. Бреница
5. Група за градски шлагери –
гр. Искър
6. Д-во на СИБ – НЧ „Пробуда” - Плевен
Сребърен медал
1. Група „Нов живот” – с. Соколаре
2. Вокален клуб „Пей сърце” – Плевен
3. ПФГ „Златна есен” – Гулянци
4. ФГ „Росна китка” – Червен бряг
5. ТС „Веселяче” – с. Глава
6. ТС „Славейче” – с. Търнак
Бронзов медал
1. Малина Петкова – ЦСР Плевен
2. ПГ „Българка”- с. Селановци
3. Дружество на СИБ - с. Деков
4. Група „Еделвайс” – Луковит
5. ФГ „Росна китка” - с. Радомирци
6. ФГ „ Белослатинци” - ОО на СИБ – Бяла Слатина
	Дипломи
1. ЦСР – Плевен - Райна Шопова
2. Клуб на пенсионера и инвалида „Детелина” – Оряхово
3. Певческа група към пенсионерски клуб „Пчелина” – с. Търнак
4. ВГ „Сребърни струни” при клуб «Дълголетие» – с. Бреница»
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С три лъча гайдари започна петият
фолклорен фестивал в Смолян за
хора с увреждания под патронажа на
евродепутата Владимир Уручев
Христина Георгиева
Над 700 изпълнители от България, Македония, Сърбия и Гърция участваха в проведения в Смолян V национален фолклорен фестивал за хора
с увреждания на 24 и 25 юни. Г-н Уручев поздрави талантите, хората със
специфични потребности, които щяха да се представят през двата фестивални дни на сцената на Амфитеатъра в Смолян. «Вие сте хората, от които можем да видим дух и борбеност, да разберем какво е всеки ден да
се преодоляват препятствия». Евродепутатът адмирира изпълнителите,
които не само съхраняват фолклора, но и предават силния български дух.
Гости на фестивала бяха депутатите Даниела Дариткова и Красимир Събев,
областният управител Недялко Славов и кметът на Смолян Николай Мелемов.
«Ние,хората с увреждания, също искаме да работим в тази държава,
да имаме достъп до работни места, посочи при откриването Емил Костов, един от организаторите на фестивала. Той се обърна с призив
към политиците да потърсят съдействието на организациите на хората с увреждания при предстоящата реформа, свързана с ТЕЛК. Емил Костов благодари на кмета на Смолян Николай Мелемов за създадената
достъпна среда за хора с увреждания на Амфитеатъра в града, където
се провежда музикалният събор. Според Костов хората с увреждания
са „най-актуалната работна сила“. Здравите хора напуснаха държавата, останахме ние - куци и сакати, каза той. Той настоява да бъдат прецизирани изискванията, според които инвалидите са принудени да закриват собствените си фирми, за да им бъде издадено решение от ТЕЛК.
Искаме да реформираме системата на медицинската експертиза, така че
тя да бъде достъпна именно за тези, които се нуждаят от нея, те да получат
най-добрата оценка и грижа, заяви д-р Даниела Дариткова, председател
на парламентарната здравна комисия. Тя гарантира пред участниците във
фестивала, че всички промени, които се предвиждат във връзка с ТЕЛК, са
в интерес на хората, които действително имат специфични потребности.
Нищо няма да се случи като промяна в системата на медицинската експертиза, без вашето активно участие и без да бъде чуто вашето мнение, допълни депутатът.
Д-р Дариткова информира, че наредбата за медицинската експертиза вече е приета от МС, предстои да бъде публикувана в Държавен
вестник, така че процедурите, по които се получават ТЕЛК-овите решения, ще текат нормално и безпрепятствено за хората с увреждания.
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С П Р А В О Ч Н И К

ВЕСТИ ОТ МТСП
Министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков и неговият екип се срещнаха с ръководството на Националното сдружение на общините в България. По време на разговора двете страни идентифицираха теми от взаимен интерес,
по които сътрудничеството им ще продължи.
Обсъдена беше подготовката на Закон за социалните услуги,
чиято концепция вече е публикувана за обществено обсъждане.
Основната цел на нормативния акт е да се подобри качеството и
организацията в предоставянето на социални услуги, за да се постигне по-доброто им съобразяване със спецификите на местните потребности. Разчитам да обединим усилията си, за да можем
да отговорим на големите обществени очаквания в тази област,
каза министър Бисер Петков.
Ръководствата на Министерството на труда и социалната политика и Сдружението на общините обсъдиха още възможностите за устойчиво финансиране и развитие на социални услуги за
подкрепа в домашна среда като личен, социален и домашен асистент. Сред акцентите в разговора бяха и вариантите за надграждане и разширяване на дейностите на домашния и социалния
патронаж. Обсъдени бяха и възможностите за подкрепа с еврофинансиране за създаване на интегрирани здравни и социални
услуги от общините, както и ролята на местните власти за изпълнението на актуализирания план за деинституционализация на
грижата за деца.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с Габриеле ЛьозекругМьолер, парламентарен държавен секретар на Федералното
министерство на труда и социалните въпроси на Федерална република Германия в рамките на провеждащата се в Берлин Среща на върха на 10-ия Глобален форум за миграция и развитие. На
срещата двете страни изразиха задоволство от развитието на досегашното сътрудничество и обсъдиха бъдещите приоритети на
съвместната дейност в социалната сфера. Предстои да се изготви нова програма за сътрудничество между двете министерства
за периода 2018 - 2020 година, като в нея ще бъде акцентирано
върху обмяната на опит и добри практики в областта на интеграцията на пазара на труда на дълготрайно безработните лица,
равните възможности и съвместяването на трудовия и семейния
живот, както и заетостта на хората с увреждания и включването
им на пазара на труда.
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Облекчения на хората
с увреждания при движението им с пътни
превозни средства.
Карта за паркиране на места, определени за превозни
средства, обслужващи хора
с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета на
съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. – Препоръка
98/ 376/ ЕО. Картата важи
за територията на цялата
страна и може да се използва
в друга страна-членка на ЕС,
ако отговаря на изискванията. (Виж чл.99а от Закона за
движението по пътищата,
ДВ. бр.68 от 2012 г., изм. и доп.
ДВ.бр.60 от 2012 г.). Картата
се поставя в долния десен ъгъл
на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа.
Правилникът за прилагане на закона за движението
по пътищата (посл. изм. и
доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари
2015г.)дава следните облекчения за хората с увреждания
при движението им с пътни
превозни средства:
Съгласно Чл. 18. (1) За обозначаване на пътни превозни
средства се използват следните опознавателни знаци:

KОН

СУЛ

ТАЦ

ИЯ

6. “Глух или глухоням водач” - знакът
има формата на
кръг, с жълт цвят,
черна крайна ивица
и черен символ. Поставя се в долния десен ъгъл на
предното стъкло и в долния
ляв ъгъл на задното стъкло на
моторно превозно средство,
управлявано от глух или глухоням водач.
7.
“Инвалид”
знакът има формата
и изображението на
пътен знак Д21.
С този знак се обозначава
място за паркиране на пътни
превозни средства, обслужващи хора с увреждания.
Съгласно чл. 50 (2) т. 3 Забраните, въведени с пътни
знаци:
3. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2015
г., в сила от 18.05.2015 г.) В2,
В3, В14, В27 - по отношение на
престоя и В28 - не се отнасят
за пътни превозни средства,
обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност;
4. В27 не се отнася за пътни
превозни средства, превозващи болни до или от здравно
заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на
болния.
Чл. 47 (3) Пътните знаци
за въвеждане на забрана и за

26
áðîé 8
август 2017

отменяне на въведена забрана
имат следните изображения и
наименования:
В2
В3
Забранено е влизането на
Забранено е влизането
пътни превозни средства в
на моторни превозни
двете посоки
средства, с изключение на
мотоциклети без кош и
мотопеди

В27
Забранени са престоят и
паркирането

В28
Забранено е паркирането

В14
Забранено е влизането
на изобразените пътни
превозни средства

Д21
„ИНВАЛИД”

Чл. 188. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.
(2) Могат да не ползват обезопасителни колани:
2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата
на колан.
УМБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” Е ЕДИНСТВЕНАТА БОЛНИЦА У НАС,
В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРАВЯТ ВСИЧКИ ГЕНЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ СЪС 100 % ТОЧНОСТ

Лечебното заведение сключи договор със световната мрежа
CENTOGEN
Договорът беше връчен на директора на болницата д-р Дечо Дечев от
вицепрезидента на германското неврогенетично дружество проф. Питър
Бауър, който е главен научен директор и член на Изпълнителния съвет
в CENTOGENE - световният лидер в областта на генетичната диагностика
на редките заболявания. От следващия месец УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ще
предлага над 6 000 вида ДНК-тестове, за което ще са необходими само 5
капки кръв. Изследването става готово за една до две седмици и е 100 %
точно. “Това е уникална възможност за ранна диагностика и профилактика
на всички заболявания, което улеснява и съкращава процеса на лечение.
Не по малко важно е, че поемането на разходите или на част от тях за
генетични тестове от страна на здравната система, би спестило милиони
левове в бъдеще и ще намали усложненията при диагностициране и лечение.
Надяваме се и това да стане, когато докажем на практика ефективността на
метода”, каза директорът на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” д-р Дечо Дечев.
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Обучение на актива в хасково
Мариана ПОПОВА
На 15, 16 и 17 юни в конферентната зала на Хотел „Родопи“ в Хасково УС на РО на СИБ проведе
обучение на тема „Повишаване
знанията на актива на дружествата и организациите в региона. Семинарът бе открит от г-жа Милка
Костова – координатор на СИБ
за регион Хасково. Лектори бяха
Георги Георгиев – председател
на ЦКРК,
Наташа
Златева
- главен
счетоводител
към ЦУ на
СИБ, както и Милка Костова.
През първия ден бе разгледана темата: „Прилагане на устава
на СИБ и вътрешния организационен ред – гаранция за легитимност и представителност на
организационните структури на
СИБ от всички равнища”, видовете
услуги и консултации. Присъстващите бяха запознати с документите по тези дейности. По темите
имаше и практически занимания,
както и обсъждане на някои неясноти и проблеми, възникнали в
процеса на работата на организациите. Лекторите по засегнатите
теми - Милка Костова и Георги Георгиев - бяха безкрайно любезни
и изчерпателни към разискваните
въпроси.

През следващите два дена на
семинара, активът беше запознат
и с финансово – счетоводната документация на съюза, по тази тема
докладва Наташа Златева. Отново
се проведоха и практически занимания. Важно бе и обсъждането
на темите „Контролни органи на
организационните структури в
системата на СИБ” и „Интегриране

на хората с увреждания в обществото”. Засегнати бяха и други
практически теми, предизвикателствата пред председателите
на организациите и дружествата
за осигуряване на достъпна жизнената среда и пълноценно интегриране на хората с увреждания в
обществото.
Бяха
обсъждани
наболели
въпроси, като тези, свързани с
ТЕЛК и пенсиите на хората с увреждания. Присъстващите бяха
активни по всички разглеждани
теми, обмениха опит и благодариха от сърце на гостите и организаторката на семинара, пожелавайки си ползотворна работа и до
нови срещи.
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„ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ...
Продължение от стр. 3
Район „Младост“ подкрепя инициативата на АБУЖЕТ да разпространи приоритетите на предстоящото
Българско председателство на Съвета на ЕС в различни
формати, като не забравя и особено чувствителната аудитория на хората с увреждания. На територията на
район „Младост“ се намира и предпочитаният от софийската организация на СИБ клуб, където има традиции да
се събират хора със зрителни, слухови, опорно-двигателни
увреждания.
Регионалната организация на СИБ „Света София“, която обединява над две хиляди души на територията на
София и околните кметства, подбра участниците в дискусиите - председателите на дружества и клубове на СИБ,
които имат опит след това да разкажат и да предадат
впечатления за проявите, организирани от АБУЖЕТ, на
своите членове.
Целта на проекта „Европейската интеграция за уязвими групи софиянци“ е да включи и хората с увреждания в
общественото обсъждане на безспорния приоритет, какъвто е Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г., а
като прибавена стойност да предостави компетентна
сравнителна информация за европейските социални политики и инициативи за интеграция на хора с увреждания.
По този начин дискусиите са не само актуални, а и полезни.
Европейският приоритет на София се разглежда през
призмата на нашите европейски съграждани, които само
на думи имат равни права с всички нас, а на практика всекидневно се сблъскват с предразсъдъци, недомислия, болка,
не особено достъпна архитектурна среда и прозаични житейски проблеми.
Проектът дава сигурност, че посланията на европейските приоритети няма да останат неразбрани и несподелени сред уязвимите групи софиянци. Той е част от дългосрочната стратегия на АБУЖЕТ, която има доказан опит
в организиране и медийно отразяване на публични дискусии, да насочи капацитета си към интеграция на хора в
неравностойно положение. Или предназначението на проекта е да свърже социалната интеграция на уязвимите софиянци с европейските политики.
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Специфичната цел на проекта е да донесе максимална
полза за хората в неравностойно положение и те да могат в спокойна атмосфера, в достъпна среда да поставят
въпроси, които ги вълнуват, да се осведомят, да разговарят с компетентни събеседници, да разберат детайли и
да се подготвят за европейските приоритети в българското общество. Във всяка от трите публични дискусии проектът комбинира по две презентации: общо шест лекции
със следващи въпроси и отговори, модерирани от професионален журналист.

Първата бе за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, безспорният приоритет на София,
а втората е за европейските политики и добри практики
в социалната интеграция. Хората с увреждания поискаха
повече информация за сродни сдружения и за техните дейности в европейските страни.
С проекта за „Европейска интеграция и за уязвими групи
софиянци“ АБУЖЕТ възнамерява да отвори серия от публични обсъждания по приоритетната за обществото ни
тема „Какво е и какво не е Председателството на Съвета
на ЕС?“, като тези дискусии достигнат до хората с увреждания. Основен партньор в проекта е Регионалната организация „Света София“ - София към Съюза на инвалидите
в България. По този начин широкото понятие европейска
интеграция се конкретизира през призмата на хората в
неравностойно положение. Съобразявайки се с изказаните
мнения на членовете на софийската организация на хора
с увреждания, и следвайки принципа „Нищо за нас без нас“,
АБУЖЕТ предлага адаптиран формат за обществените
дискусии.
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„ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ...
Трите предвидени срещи ще започват с теми, продиктувани от дневния ред на подготовката на Председателството на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г.
След основната тема за Председателството на Съвета
на ЕС през 2018 г., адаптираният формат предлага и още
един по-конкретен разговор от сферата на европейските
политики за тази уязвима категория граждани, също с
презентация, въпроси и отговори. Авторитетни лектори
с опит от социалните политики в ЕС ще разкажат за добри практики от другите страни, за фондове за обмяна на
опит, за други форми на възможна интеграция. Така участващите в срещите софийски граждани в неравностойно
положение ще могат да извлекат максимална полза и да
намерят отговори на интересуващи ги въпроси от обществено-значимите дискусии.
Темите в първата част от публичните обсъждания за
Председателството са следните: Ангажиментите и отговорностите на ротационните председателства на Съвета на ЕС, за т.нар. Тройка и за споделените национални
програми в ръководството на една от най-влиятелните
институции на ЕС.
Символите на председателствата, доколко в тях са кодирани важни национални идеи и послания, по какъв начин се организират председателствата и как София ще се
представи като домакин в заседанията на командировани
експерти от ЕС.
Как, с какви политики и инициативи София ще се впише в европейския дневен ред и каква би била ползата за
столицата ни, за българските граждани, за културните и
творчески индустрии и за популяризирането на софийското наследство и обичаи?
ВТОРА ЧАСТ: Темите за втората част са: Европейските политики за хората с увреждания - какво от опита на
другите държави-членки може да се приложи и у нас.
Кои са европейските мрежи за хора с увреждания, какви
улеснения са създадени за тях, дали и как могат да се адаптират към нашата действителност?
Насоки за международно сътрудничество, формални и
неформални сдружения на хората с увреждания по света,
на територията на ЕС и в съседни държави; обхват на
възможния културен обмен и съвместна дейност.
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Георги ДРАМБОЗОВ
ОПИТИ ЗА ЛИРИЧЕСКА САТИРА
ЖЕСТОКА ПРОЗА

Каква жестока проза за поета!
Цитирал Пушкин, любил,
пропилял нощта си...
А тя му шепне как умей да шета
и колко ниви има от баща си.

АРТ-СЕДЯНКА

КАМА СУТРА

ДВЕ ПЕТЛЕТА
„Две петлета се скълвали
пред поповата врата”…
Попадийката ги гали,
попът: „Ще ги усмъртя!”
Две петлета - два Гавроша,
братчета с червена кръв…

Нова поза - ранно утро,
кама сутра, кама сутра!
Тя си пее, аз пък вия пустата дископатия!

МОМИЧЕТА

Момичета, момичета - сърнички,
очите мои Бог да ги извади!аз остарявам все по-неприлично,
а вие пък сте неприлично млади.

ЯБЪЛКАТА НА ПОЗНАНИЕТО
Изяде ябълката Ева и побегна,
и стори оня грях с чер Дявол некрасив.
Научен извод: Знанието - вредно!
Неукият е само истински щастлив.
МОНОЛОГ НА ЗАСТАРЯВАЩИЯ ОДИСЕЙ

Меракът жив е, но животът - кратък!
Не мога даже да опъна своя лък...
Сърдито Пенелопа си тъче оттатък,
а Телемах твърди, че съм карък.
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Не винаги поетичните умения са високи, но когато
чувството е искрено, заслужава да го споделим ...
И независимо от това, че годишнината от рождението на
Левски отмина, той заслужава да „чуе” и тези редове...
Веска НЕДЕВА

КЪМ ЛЕВСКИ
Къде си, Дяконе, защо не станеш да ни видиш?
Къде е незнайният ти гроб?
Аз искам да ида до него и там да изплача
мъката на българския род.
Децата ни не учат днес за турското ни робство.
Децата ни няма да знаят за жестоките кланета
и гаврата с християнската ни вяра.
Те няма да научат за момите,
отвличани за харемите на пашите.
Няма да знаят и за майките с малки деца,
продавани като робини – да пълнят хазните на агите.
Ти знаеш, Дяконе, всичко знаеш по-добре от мен,
но как да го кажа на продажник заслепен?
Как да му припомня за историята ни славна,
която аз няма никога да забравя!
И как да я забравя като чувам
стенанията от гроба на Паисий,
и от гробовете на хилядите,
посечени от ятагана турски.
Ех, кажи ми, Апостоле,
ти ни завеща да обичаме народ и Родина,
а защо и как това време дойде
на българина да се внушава
от миналото си да се отрече?
И ти, Апостоле, като Христос
от своите бе предаден,
на бесилото увисна, сам и изоставен.
Защо не се явиха да те оттърват
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тия, които с плам в очите
целуваха кръста и камите?
Защо те оставиха на турчина в ръката,
кураж ли нямаха, или забравиха защо се клеха?
Твърде млад Апостола умира,
народът плаче и утеха не намира.
На двадесет и осем загина и Караджата,
някъде там горе в планината.
А Ботев - млад левент, през Дунава премина,
повел бе отбор дружина
да извоюва свободата на своята поробена Родина
и всички до един за нея те умряха.
Но душите им и след смъртта са живи,
защото младостта в окови не умира
и пътя към свободата в сърцата си намира.
Легендите разказват, че Христос възкръснал,
гледа ни сега от небето
и бащински напътства ни в живота.
Дано и, ти, да си ,Апостоле, до него!
Защото завинаги оставаш жив в сърцата ни
и с гордост ще мълвим името ти!
Поклон пред теб
и твоите свети дела, Дяконе!

Художник
Борис
Ангелушев
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Поезия и музика край Струма
с духа на Майстора и сред приятели
Светла Петкова
Колкото и добре да е уреден животът в един дом за хора с увреждания, излизането от него и срещата със света извън стените му
винаги е вълнуващо преживяване, особено, когато има общуване
с приятели и докосване до изкуството. По покана на журналистката Виолета Атанасова и със
съдействието на директорката
на ДВХФУ „Ильо войвода“ и психоложката Ася ние - няколко от
живеещите в дома - бяхме гости
на празника „Поезия и музика
край Струма“ в къщата-музей на
Владимир Димитров-Майстора
в с. Шишковци. Събитието беше
организирано от кюстендилското читалище „Акслепион 1998“,
председател на което е г-жа Атанасова, като част от програмата

на студентския пленер „В духа на
Майстора“ - съвместна инициатива на кюстендилската Художествена галерия и Националната

художествена академия. Кметът
на селото Климент Терзийски поздрави студентите, като подчерта
пословичното гостоприемство и
добротата на хората от село Шишковци, в което Майстора живее и
твори 26 години. Две очарователни млади дами - Зари и Христи-

на, прочетоха откъси от
произведения на поета
Георги Струмски - Почетен
гражданин на
Кюстендил,
посветени
на
големия
български художник. Със свои стихове в програмата на творческото събитие се включиха поетите Георги
Славчев, Мирослава Салмова и
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Виолета Атанасова. Чудесната музикална атмосфера на събитието
създадоха двама млади кюстендилци, възпитаници на
музикалния педагог Павел Чавдаров.
Участието на Александър Петров,
който все още е ученик, се оказа
дебют пред публика. С топлия си
глас, извиращ от душата му, момчето покори публиката и тя
му се отблагодари с
искрени ръкопляскания. Студентката от Националната
музикална
академия Петя Миленова
поднесе разкошна
изненада със своята артистичност и с
изпълненията си на
творби от Росини,
Вивалди, Пучини и Бениамино
Джили.
По поръчка на ръководството
на читалище „Асклепион“ сръчните жени от село Шишковци бяха
приготвили колоритна изложба

от баници, погачи и кюстендилски зелници, които след края на
творческата част от вечерта бяха
поделени между всички гости,
организатори и домакини.
Студентският пленер „В духа на
Майстора“ се провежда в с. Шишковци за четвърти път, а за втори

в неговата вечер „Поезия и музика край Струма“ гостуват хора от
нашия дом. Кой с бастун, кой с
патерици, кой в инвалидна количка - всичко това се забравя в тези
чудни мигове, когато се почувстваш сред
приятели,
споделили
своя празник
с теб и когато
магията
на изкуството те пренася
в един друг,
по-възвишен
свят и оставя
в душата ти
незабравими
следи.
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П

амет

МАЙЧИНА СЪЛЗА
Красива приказка за любящото
майчино сърце и болката по рожбата, която е далече...
Заромоля дребен есенен дъждец.
Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под
лозницата набъбнаха и кожицата
им взе да се пука. Наведе моравото димитровче цветове над
търкулнатото в шумата пукнато
гърне. Сви се малкото птиче-ляАнгел Каралийчев е ростовиче в дъното на гърнето и заден на 21 август 1902 в Стратрепери от студ и мъка. Всички си жица, обл.Велико Търново.
отидоха. Отлетяха на юг неговите
Писателската му дейност
две сестричета. Изгуби се майчизапочва, когато е на 17 годицата му в топлите страни. Кой ще
ни – в сп. „Ученическа мисъл“
го стопли в тая дъждовна нощ?
(Русе) помества стихотвоОставиха го само в дъното на
рението си „Орелът“. Работи
гърнето, защото беше сакато и
известно време в общината
не можеше да лети. През лятото
в Стражица. Следва химия
избухна пожар в къщата, под чив Софийския университет.
ято стряха майка му беше свила
Дипломира се в Свободния
гнездо. Докато старата лястовичуниверситет, (днес. УНСС),
ка смогна да грабне рожбата си
през 1928, където завъот огъня, един въглен падна в
ршва дипломация. Каралийгнездото и парна лястовичето по
чев е известен със своите раздясното крило. Голото пиле прикази и книги за деца. Работи
мря от болка. Когато се свести, то
като редактор и сътрудник
видя, че се намира в ново гнездо,
в няколко периодични издаа над него седи майка му с клюмния и издателства. Пише
нала глава. Най-напред се опита
rи пътеписи, и преразказва
да раздвижи крилца, но не можа,
български и чуждестранни
защото дясното, изгореното криприказки и легенди.
ло, беше изсъхнало.
Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се пъпките
на димитровчетата в градината. Почнаха да се събират лястовичките
по телеграфните жици. Те се готвеха за път. Жиците заприличаха на
броеници.
Една сутрин старата лястовичка смъкна своята саката рожба в градината и рече:
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- Мило дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да летиш. Затуй
ще останеш тука, ето в онуй гърне съм ти нагласила мека перушина.
Там ще лежиш. А когато огладнееш, излез навън и си клъвни нещо.
Цялата градина е зарината с плод. Виж какво хубаво димитровче е
склонило чело над входа на гърнето. Ти не тъгувай. Напролет ние пак
ще се върнем.
- Благодаря, майчице, дето си се погрижила за мене! — промълви сакатото и, за да скрие сълзите си, навря главица под крилото на майка
си и притихна.
Всички си отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен дъждец.
Наквасеното димитровче тежко отпусна цвят над гърнето. Една
дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета и се нагласи да падне.
- Ах, колко съм уморена! - въздъхна тя.
- Откъде идеш? - попита любопитно лястовичето.
- Остави се. Голям път изминах. Ида от Великия океан. Там се родих. Аз
не съм дъждовна капка: аз съм Сълза.
- Сълза ли? Каква сълза? - надигна се тревожно лястовичето.
- Майчина. Историята на моя живот е къса. Преди девет дена уморена и насълзена лястовичка
кацна върху мачтата на един
голям океански параход.
Аз стоях в дясното око на
кахърната птичка. Океанът
ревеше. Духаше силен вятър.
С немощен глас продума лястовичката на вятъра:
- Братко ветре, когато ходиш
над света, ако минеш през
България, отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от
черния котак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на
рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от
мъка.
- Къде е твоето лястовиче? - попита вятърът.
- Оставих го в едно пукнато гърне, търкулнато, в градината, където
цъфтят морави димитровчета.
Додето изрече тия думи старата лястовичка, аз се отроних от окото й.
Вятърът ме грабна и ме понесе над света. Девет дена летях. Ето сега
паднах на туй цвете. Колко съм уморена! Искам да капна и заспя.
Сърцето на сакатото лястовиче се обърна. Стана бърже, отвори човка
и пое отмалялата майчина сълза.
- Благодаря ти, майчице! - прошепна то, легна си в перушината и заспа,
затоплено от сълзата, сякаш беше под майчините си криле.
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Повярвайте!

юбопитно

Л

Стефан СТОЙЧЕВ

Милка Кулева от Пловдив е с богато спортно минало. На
12-годишна възраст вече се състезава наравно с мъжете в конната езда и сега с усмивка разказва за трите си награди от онова
време. Тя е единствената жена, която побеждава всички мъже в
три поредни състезания и до днес пази трите награди от тях мъжки джобни часовници...Нямали
други!
По-късно Милка се увлича от академичното гребане. Голямата гордост за дългогодишната й работа
като треньор са успехите на гребците, подготвени от нея - седем
олимпийски медала за България. Доскоро е работила и с млади гребци.
А сега всеки ден тя изминава десетки километри със своя любим
велосипед край гребения канал в Пловдив и често дава полезни
съвети на национални състезатели. Така че, ако отидете край
олимпийския гребен канал и видите стройна жена да язди велосипед, не се учудвайте – това е тя, Милка Кулева, въпреки нейните 84 години. Не вярвате ли?

Мини фейлетон
Познавате ли Минчо? Да, същият този Минчо, напълно сляп, с
решение на ТЕЛК за 100 процента загубена работоспособност с
придружител. Даже и куче водач има...
Та, бързам аз за уговорена среща. Решавам да взема такси. Вдигам ръка и първото спира. Отварям вратата и отвътре чувам глас:
- Хайде, качвай се и не се прави, че не ме познаваш! Къде да те
откарам?
Шофьорът на таксито беше Минчо. Залитнах и ми падна шапката...
Отговор на Ребус от бр. 7
К. Виланд: Минутното удоволствие често става причина за
продължителни страдания.
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ДИАГОНАЛИ
Съставила Василка КИРОВА
НАДЯСНО: 1.Порода малки кучета. 2.
Най-висок връх в Осоговска планина 2252 м. 3.Неподвижната част на електромотор (мн.ч.). 4.Наша фирма за парфюмерийни и козметични артикули. 5.Герой
на Ж.Верн от едноименен роман. 7.Наш
исторически град. 9.Въз
торг, въодушевление. 12.Помощна теорема, която служи
за доказване на друга теорема. 13. Рядък
минерал, от който се получава торий.
15.Годишна вноска за папата или вноска за
получаване на сан. 17.Очерк от Ив.Вазов.
19.Жената на цар Самуил. 21.Стил в изобразителните изкуства и архитектурата
през XVI-XVII в. 23.Африканско животно,
подобно на жирафа. 25. Дебел и здрав ко
нопен конец. 27.Хармонично съчетание от
няколко тона, които звучат едновременно. 29.Земи, които се орат и посяват. 31.
Проба, съдържание на благороден метал
в сплав по отношение на другите метали.
33.Руски офицер, подполковник, загинал при защитата на самарското знаме
(неизв.-1877). 35. Основателят на турската династия (ок.1258-1324 или 1326).
37. Вързоп, пакет, приготвен за изпращане. 40. Бозайник от разред хищници.
41. Отбрана част от едно общество. 42. Място за стрелба в цел..
НАЛЯВО: 2. Човек под неограничената власт на господар. 3. Машинна част,
която отваря, регулира и затваря прохода между две камери. 4.Свидетелство
за завършено учебно заведение. 5. Основна обработка на почвата. 6.Английски полярен изследовател (1868-1912). 8. Гъст, лепкав сок, който изтича от някои дървета. 10. Циркова площадка. 11.Най-малката градивна частица на хим.
елемент. 14. Голям превозен съд за пътуване по вода. 16. Насекомо, което е
завършило всичките форми на метаморфозата. 18. Дете без родители. 20. Стремително нападение. 22. Древно стенобитно оръдие. 24. Островът на Одисей.
26. Разхладително безалкохолно питие. 28. Серия американски космически
кораби. 30. Клонеста топола. 32. Дъговата обвивка на окото. 34. Летец, който
управлява самолет. 36. Вид избухливо вещество. 38. Геодезически прът, който се забива в земята за ориентир при земемерни работи. 39.Обшит отвор за
копче. 40. Органическо съединение - лесно изпаряваща се течност с особена
миризма и парлив вкус. 4 Единица мярка за яркост на осветена повърхност.

ууууу

септември

паметта на българия

•1. - 195 г. от рождението на
Добри Чинтулов – български
възрожденски поет и културнопросветен деец (1822–1886);
• 3. - 90 г. от смъртта на
Стоян Михайловски
(племенник на Ил. Макариополски),
виден български писател
и общественик, политик,
председател на Върховния
македоно-одрински комитет
(1856 - 1927).

•6. - 205 г. от
рождението на
Иларион Макариополски –
митрополит,
един от водачите на църковнонационалната
борба
(1812–1875);

•16. - 115 г. от рождението
на Камен Зидаров –
български поет и драматург
(1902– 1987);

•9. - 85 г. от
смъртта на
Стоян Заимов
– апостол на
Априлското
въстание, обществен деец
и книжовник
(1853– 1932);

