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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСИМИР КОЦЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИБ И НСХУБ,
ЗА нОВАТА 2018 ГОДИНА
Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,
Изминалата 2017 година беше изпълнена с важни събития за народа
ни, които рефлектираха остро върху социалния статус на хората с увреждания. Но СИБ и другите национално представителни организации
на и за хора с увреждания, обединени в НСХУБ, не допуснаха директно
отнемане на социални права и преференции на хората със специфични
потребности. Някои непопулярни решения, вследствие на необходимите реформи, бяха само отложени във времето, което е значително
постижение, макар да натоварва СИБ в бъдещи периоди. Пресякоха се
опитите на някои неправителствени сдружения, с подкрепата на бюрократизирани административни служби, да обезличат статута за национално представителство чрез подмяна на критериите или премахването им. Този път атаката беше насочена пряко към важни институции
в държавата, които обслужват хората с увреждания, като органите на
медицинската експертиза, социалното осигуряване, социалното подпомагане и социалните служби в местното самоуправление.
Отговорностите на СИБ през Новата 2018 г. са големи, но опирайки
се на натрупания опит и повишения административен капацитет на
структурите и на кадрите, работещи в тях, ще продължим да отстояваме
позициите на коректив и партньор на държавните и общинските власти. Опирайки се на създадения авторитет у нас и в чужбина, ще продължим да бъдем фактор в оползотворяването на европейските фондове
в социалната сфера, с балансирано доплащане от държавния бюджет.
Започналата финансова и политическа стабилизация са предпоставки
за продължаване линията на борба с отрицателните явления в процедурите на медицинската експертиза и здравеопазването, бюрокрацията в социалните дейности и услуги, корупцията при усвояването на социалните фондове и бюджетни средства. По-голяма активност трябва
да проявят структурите на СИБ от всички равнища за защита правото
на труд за хората с увреждания, за гарантирате на свободен достъп и
равен старт до всички обществени и индивидуални позиции за хората
със специфични потребности.
VІІІ-ят конгрес на СИБ постави задачата организацията да се отвори
към индивидуалните потребности на своите членове, като не се прекъсва традиционната защита на груповите и националните интереси на
хората с увреждания.

Следва на стр. 29
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ 3 ДЕКЕМВРИ
БЕ ОТБЕЛЯЗАН
В ПРЕЗИДЕНСТВОТО НА
рЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В
навечерието
на
3
декември
ръководители
и
членове
на
н а ц и о н а л н о
представителните организации на и
за хора с увреждания в България бяха
поканени от Президента на РБ г-н
Румен Радев на делова среща. Пред
него бяха споделени всички тревоги,
възникнали в последните месеци на 2017 година, също и възможните мерки, за да се решат и много други проблеми във все още
нелекия живот на хората с увреждания в България. Може би
затова предварително определеното време за срещата от 40
минути беше просрочено от самия домакин.
Г-н Радев изслуша с внимание всички и направи извода, че
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въпреки
многото
наредби и закони, все
още бариерите – и
физически, и морални - пред хората с
увреждания са много.
Той оцени и важността
на
социалното
предприемачество за
тяхната интеграция.
„Президентската
институция
ще
подкрепи
кампания
за
изследване
на
възможностите
за
достъп
до
архитектура, услуги и
транспорт - заяви г-н
Радев. - И приех да бъда
патрон на кампания
която да подкрепи различните хора в търсенето на ефективни
решения за тяхното по-добро бъдеще.”
На г-н Радев бяха връчени материали по темата на срещата,
също и икона на Свети Георги Победоносец с пожеланието да има
силите и духа на светеца в нелеката работа на президентската
институция.

В народното събрание
Народното
събрание
винаги е работило и ще
продължава да работи в
тясно
сътрудничество
с
неправителствените
организации,
социалните
партньори и институциите
по
въпросите
за
интеграцията на хората
с увреждания - това заяви Председателят на парламента
Цвета Караянчева на кръгла маса на тема „Политики за деца и
възрастни с увреждания в приложение на Конвенцията на ООН
за правата на хората с увреждания”.
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В народното събрание

Форумът бе организиран по инициатива на национално
представителните организации на и за хора с увреждания и бе
под патронажа на Председателя на парламента.
«За нас ролята на социалния диалог е фундаментална, тъй
като в България той е съществен компонент при разработването
на политиките в областта на социалната сфера.
Както досега, така и в бъдеще национално представителните
организации на и за хората с увреждания, както и цялото
гражданско общество, ще имат нашата подкрепа, заедно ще
работим за създаване на условия за пълноценното им участие в
обществения живот», каза г-жа Цвета Караянчева.
Председателят на парламента отбеляза също, че гарантирането правата на хората с увреждания е един от
основните приоритети както в Програмата за управление на
правителството на Република България за периода 2017 – 2021
г., така и на Българското Председателство на Съвета на ЕС.
Заложените дейности и мерки в Програмата на правителството
показват последователна и системна политика в тази
област. Министерството на труда и социалната политика
ще работи за създаването на нов закон за правата на хората
с увреждания в контекста на Конвенцията на ООН, целящ
промяна на общественото отношение в тази област, посочи
още Председателят на Народното събрание.
Председателят на Комисията по труда, социалната и
демографската политика Хасан Адемов посочи, че всяко
решение трябва да бъде приемано с максимално ниво на съгласие.
Заместник-председателят на комисията Светлана Ангелова
отбеляза, че са необходими не кухи, а работещи решения.
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Във форума участваха депутати, представители на държавните институции, на неправителствения сектор и експерти.
Те дискутираха въпроси, свързани с трудовата заетост, квалификацията и преквалификацията на хората с увреждания, със
здравеопазването, лекарствената политика, достъпът до рехабилитация и подкрепата за семейства на деца с увреждания, с
осигуряването на технически помощни средства, с достъпът до
социални услуги, с подкрепата за лица с интелектуални и ментални увреждания и пр.

ИЗЛОЖБАТА
„ М о ж е
би
тази
изложба
ще направи
това, което
аз с думи
не мога да
направя
–
да
убедя
депутатите
да приемат
няколко
решения,
които
са
важни
за
х о р а т а .
За
тези
без заплати, за хората с увреждания. Може би, признавам си го
чисто егоистично, те биха могли да свършат моята работа с тази
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ИЗЛОЖБАТА
изложба, стига някой
да я погледне“. Това
каза
омбудсманът
Мая
Манолова
в
Народното събрание
при
откриването
на
изложбата
„Отвъд
видимото“,
организирана
от
институцията
на
омбудсмана,
съвместно с Дома
за възрастни хора с
физически увреждания
“Ильо
Войвода“
от
Кюстендил
и
фондация
„Модуус Вивенди
БГ” по повод
Международния
ден на хората
с
увреждания
декември.
–
Тя
благодари
на
директора
на дома Анелия
Велинова и на
ж у р н а л и с тк ата
В и о л е т а
Атанасова
за
организацията на експозицията,
както и на Председателя на
Народното
събрание
Цвета
Караянчева за това, че е приела
домакинството на изложбата.
«За мен е голяма чест да
ви посрещна в българския
парламент - обърна се Цвета
Караянчева към гостите от
дома. - По повод предстоящия

3

Международен ден искам да
ви пожелая здраве, защото то
е най-ценното и най-скъпото,
спокоен живот и да бъдете все
така усмихнати и ведри, както
ви виждам днес - добави тя.
Много е важно да не забравяме
хората в нужда, да бъдем добри,
да бъдем истински и винаги
да се отзоваваме на повика
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за
помощ
подчерта
Ц в е т а
Караянчева.
К а т о
Председател
-тото
на
н а р од н о
събрание
искам
да
ви
уверя,
че
правим
в с и ч к о
възможно
да
се
чувствате равни, да
бъдете
съществена
и
силна
част
от
б ъ л г а р с к о т о
общество»,
Събитието
уважиха
Заместник-омбудсманът
доц. д-р Диана Ковачева,
Изпълнителният
директор на Агенцията
за хората с увреждания
Минчо
Коралски,
Заместникпредседателят на Националния съвет
за интеграция на хора с увреждания
към Министерски съвет Адриана
Стоименова и други негови членове,
много граждани и журналисти.
На изложбата дойдоха около
души от област Кюстендил, от
Дом „Ильо Войвода”, от женското
дружество „Майчина любов”, от
Клубовете на Съюза на инвалидите в
Кюстендил и Дупница, от клуб „Вяра,
Надежда и Любов”.
По време на изложбата бяха
представени
художествени
фотографии и портретни рисунки
на живущите в дома. Автори на
експозицията са Мартин Петров,

44

80
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ИЗЛОЖБАТА
Теодора Сърбинска,
Мая
Таскова,
Мария Лепопелска,
Детелина Тихолова,
Виолета Атанасова.
Портретните
рисунки са дело
на Здравко Анев,
а Владимир Тасев
акомпанираше
на
събитието
с
изпълнение
на
цигулка.
Най-трогателният момент
бе, когато Александър Дяков
– мъж в инвалидна количка,
застанал до своя рисуван
портрет, запя неофициалния
химн на страната ни „Моя
страна, моя България“ на
Емил Димитров...
“Той пее от сърце, а
аз вече не знам дали
тези, които трябва да го
чуят, са тук. Всеки път
се разплаквам, когато
отида в дома по случай
някое
тържество.
Погледнете
тази
изложба
–
колко
сила
трябва
да
имаш, за да можеш
на всичко това да
сложиш обеци, шапка,
пълен
реквизит
от театъра и да
представиш нещата
под друг ъгъл...“- каза
развълнувано
Мая
Манолова.
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в цяла българия
хората с увреждания
напомниха отново за
себе си, но с усмивки,
с благодарност и
с нови надежди за
утрешния ден,
който няма да бъде
декември...

3

Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много
лица. Предизвикателството на 3 декември обаче е, че
той задължава всички, които говорят и обсъждат
проблемите на хората с увреждания, да слагат
ударението върху човека и неговата индивидуалност
и лично достойнство, а не върху увреждането му.
Това е европейският модел на политики към и за хората
с увреждания, който и в България трябва да следваме.
С тези думи започва дописката на нашия сътрудник

Салим САЛИХ
И по-нататък той информира за
отбелязването на 3 декември от
структурите на СИБ в Нови пазар,
Хитрино, Смядово и Каспичан с
тържество в механа „Бирария“ в
Нови пазар.
В този ред на мисли беше и поздравителният адрес на кмета на
община Нови пазар Ивайло Ка-

НОВИ ПАЗАР
маджиев към всички участници в
тържеството – прочетено от Даринка Данчева – председател на
ОО на СИБ - Нови пазар. Любезните домакини от Нови пазар се бяха
погрижили тази година Денят да
придобие друго значение – хората обмениха опит, споделиха за
трудностите с които се сблъскват
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НОВИ ПАЗАР
и си пожелаха по-малко
хора да има на техния
хал. После продължиха
с песни, танци, с хумористични скечове и други изненади за всички
участници.

Цанка ОДАЖИЙСКА

габрово

Събрани в голямата зала „Възраждане” в Габрово, хората в
неравностойно положение от ОО на СИБ са дошли да отпразнуват така
наречения „празник”. Благодарим на общината в града, че ни предостави
тази възможност. Празникът беше открит от координаторката за
региона Кристина Кулева, която пожела приятно прекарване на
присъстващите. Концертът бе открит от ВГ „Надежда” с худ. ръководител
Митко Маринов с прекрасната песен за Габрово. Силно ни развълнува
стихотворението „Изповед” на Елда Живкова, което рецитира Пенка
Гатева.Председателят на ОО на СИБ
Васил Грънчаров рецитира собственото
си стихотворение „Размисъл”. В концерта
учасатваха и много читалищни състави.
Прочетени бяха и поздравителните
адреси от кмета на община Габрово г-жа
Таня Христова, от Николай Григоров
от Областния съвет на БСП, от г-жа
Нела Рачевиц, а Лилия Драгиева от
Заведението за обществени и социални услуги лично поднесе своето
поздравление на г-н Грънчаров. В ресторанта на нашия приятел
Николай Борисов ни бяха подготвили вкусна вечеря. От томболата
щастливците си отидоха с падналите им се награди. Имаше и песни от
групата на туристите ветерани.
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КЪРДЖАЛИ - МОМЧИЛГРАД

Стайко КАФОВ

Празничният обяд бе осъществен с финансовата подкрепа
на община Момчилград и РО на СИБ- Кърджали, а от питите
на кърджалийските славейковци опитаха и момчилградчани
На 3 декември в момчилградския ресторант „България” се
събраха на празничен обяд 80 души с увреждания- от местните
организации на инвалидите, слепите и глухите, благодарение на
подкрета от РО на СИБ – Кърджали и община Момчилград.
В този ден хората с увреждания отново припомниха за себе си.
Те отбелязаха, че от година на година се променя отношението
на техните съграждани в посока на толерантност,
съпричастност и уважение. Споделено бе, че институциите в
община Момчилград правят всичко по възможностите си, за да
облекчат техния живот. Социално слабите от тях получават
безплатен топъл обяд. 20 души само преди месец бяха включени в
европейска програма по озеленяване и вече започнаха да се трудят.
Архитектурната среда става все по-достъпна, ремонтирани
са всички главни улици в града, подменени са тротоарните
настилки. Обновени са пешеходните пътеки – това бе част от
споделеното от присъстващите.
Думи на благодарност към община Момчилград отправиха
Шенай
Бекир,
координатор
за
регион
Кърдж
али, Исмет Юсеин
– председател на
ТО на слепите и
Емилия Андреева
– секретар на ТО
на глухите.
Х о р а т а ,
з а б р а в и л и
трудностите
и
проблемите
на
деня,
се
веселиха,
пяха,
а
по-здравите
от тях дори танцуваха. За празничното настроение на
присъстващите допринесоха изпълненията на музиканта Севал
Феим. А от погачите на децата от „Ръка за помощ” към СУ
„П. Р. Славейков”- Кърджали, с ръководител Снежана Сиракова,
опитаха и момчилградските хора с увреждания.
По инициатива на РО на слепите- Кърджали, някои от
присъстващите дариха 102 лв, които заедно със събраните
парични дарения от другите организации на РО на слепите в
областта, ще бъдат изпратени за подпомагане семействата
на 9-те загинали слепи в трагичния инцидент край село Микре.
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По случай 25-годишнината от
създаването на Дружеството на
СИБ „Кураж“ – Симитли, обединило над 70 души, и 3 декември се
проведе чудесно тържество, което
бе уважено от кмета на община
Симитли Апостол Апостолов, от
народния представител Стефан
Апостолов, от заместник-кмета
по социалните дейности Евгения
Георгиева и от директора на
социално подпомагане - Живка
Атанасова.
Г-н
Апостолов
поздрави всички:“… Вече четвърт
век вие не спирате да развивате
дейност и да държите духа на
хората с увреждания в Симитли
жив. А през двете десетилетия
съвместната ни работа е довела
до много красиви моменти,
които сме преживели заедно.
Бъдете много борбени и поне
още 25 години празнувайте с
ентусиазъм и усмивки на лице.
Честит юбилей! Приемете и моите
сърдечни поздрави и пожелания

по случай Международния ден на
хората с увреждания. Благодаря
ви за всеотдайността и активната
ви гражданска позиция, за
участието в обществения живот
на нашия град. Пожелавам
здраве, повече усмивки и нека
всеки ден ви носи надежда и
вяра за по-добър живот!“- искрено пожела г-н Апостолов.
Председателката ни
София
Попниколова поздрави всички
членове и приятели, пожела
им здраве, за да се събират и
да напомнят на обществото, че
не са по-различни от другите
хора. Роска Петличка, от името
на всички членове, отправи
специални благодарности към
председателката, която не спира
да ги събира и обединява вече
четвърт век.
А
тя
беше
подготвила
изненада за всички членове на
дружеството - тениски с надпис за
спомен от днешния ден и всички
ги облякоха за обща снимка.
За доброто ни настроение
допринесе оркестърът, който направи празника ни незабравим
и ни подари истински рожден
ден с много емоции и танци.

15
áðîé 1
януари 2018

Галина ГАНОВА

ВРАЦА

В навечерието на 3 декември председателят на ООИ при СИБ
- Враца Жасмина Баръмова инициира в Посетителския център
среща между хората с увреждания и институциите в града, имащи отношение към техните проблеми. На поканата й откликнаха Маринела Петрова – шеф на Дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности“ в Община Враца и Лора Цветкова
от Дирекция „Социално подпомагане“. Поздравителен адрес от
името на градоначалника Калин Каменов връчи Маринела Петрова, а Лора Цветкова отговори на въпроси, касаещи винетните стикери за новата 2018 г. Жасмина Баръмова изказа благодарност от името на организацията за отпуснатите общински
средства, благодарение на които
срещата
завърши със скромен
коктейл за всички присъстващи.
По традиция
денят бе отбелязан и с обяд в ресторант, където се събраха над
80 членове на организацията. Спонсор за луксозните куверти
отново бе „ВиК“ Враца с директор Ангел Престойски. В знак на
благодарност за отличната организация, Жасмина Баръмова
получи букети цветя, а танците и обичаните български хора
се виха до късния следобед.

Радка ЗЛАТЕВА
ТВЪРДИЦА
На 3 декември членовете на клуба на хората с увреждания „Вяра, Надежда и Любов“ се събраха в ресторант „Чилиците“. Гост бе зам. кметът
на община Твърдица г-н Петко Борисов. Председателят на клуба Михаил Свещников отправи приветствие към присъстващите. Пепа Господинова произнесе слово, посветено на този ден. А г-н Борисов каза: „Общинското ръководство винаги се стреми да помага и се отнася добре
към хората с увреждания. Изпълнили сме по-голямата част от поетите
задължения. Има какво още да направим и ще го изпълним. Общината
кандидатства по Европейски проекти за хората в неравностойно положение, за да им помагаме. Сега, които желаят, могат да кандидатстват
за топъл обяд, който ще продължи до 31.12.2019 г.
Местни хора сме – познаваме се. Не се притеснявайте, на улицата да
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ме срещнете, питайте
каквото ви интересува.“
Персоналът на ресторанта с неговия
управител Красимир
Илчев се бяха постарали за приятната обстановка и за вкусния обяд. Благодарим им! За доброто настроение на
хората и усмивките по лицата им помагаше и хубавата музика. Присъстващите, които могат, се включиха в хората и танците.
На този ден не бяха забравени лежащо болните членове, за които
имаше подготвени пакетчета с почерпка. Доброволци от клуба ги посетиха по домовете им.
с. бреница

Михаил КОНЧАРСКИ
ХОРАТА ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА СИБ В

ПОСЛЕДВА КРАТКА ПРОГРАМА ОТ МАЛ-

С.БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА, БЯХА ПО-

КИТЕ ДЕЦА, ВЪЗПИТАНИЦИ НА Г-ЖА НЯ-

КАНЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Г-Н

ГОЛОВА, КОИТО ИЗПЪЛНИХА НЯКОЛКО

ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ ДА УЧАСТВАТ В ОФИ-

ПЕСНИ. ДЕЦАТА БЯХА БУРНО АПЛОДИРА-

ЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ. БЯХА ПОКАНЕНИ И ХО-

НИ ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ. СЛЕД ТЯХ

РАТА ОТ ДРУЖЕСТВАТА НА СИБ И „ДИА-

СЕ ИЗЯВИХА И СТАРИТЕ БАБИ ОТ ДРУЖЕ-

БЕТИКА” ОТ ГРАД КНЕЖА. КАТО ДОМАКИН

СТВОТО, НАКРАЯ И ГРУПА „РОСНА КИТКА”

Г-ЖА ЙОРДАНКА КАЛЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

КЪМ СДИ С.БРЕНИЦА ИЗПЪЛНИХА НЯКОЛ-

НА ОО НА СИБ - ОТКРИ ТЪРЖЕСТВОТО И

КО ПЕСНИ.

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ХОРАТА С УВРЕЖ-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СДИ С.БРЕНИЦА

ДАНИЯ И БЛАГОДАРИ НА Г-Н ЛАЧОВСКИ

Г-Н МИХАЛ КОНЧАРСКИ ПЪРВО БЛАГО-

ЗА ВЕЧЕРЯТА. СЛЕД ТОВА МУ БЕ ДАДЕНА

ДАРИ НА КМЕТА ЗА ПОКАНАТА И ДОБРАТА

ДУМАТА И ТОЙ ПОЗДРАВИ ВСИЧКИ, ПО-

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕЧЕРЯТА И ЧЕСТИТИ

ЖЕЛА ИМ ВЕСЕЛО ИЗКАРВАНЕ НА КОЛЕД-

ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ПО СЪДБА

НИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ.

И ИМ ПОЖЕЛА ЗДРАВЕ И ВЕСЕЛО ИЗКАРВАНЕ

НА

КОЛЕДНИ-

ТЕ И НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ.
ЗАПОЧНА

ВЕСЕЛА-

ТА ЧАСТ С БОГАТА ВЕЧЕРЯ, ЗА КОЯТО БЯХА
ОТПУСНАТИ
СТВА

ОТ

СРЕДОБЩИНА

КНЕЖА. НАКРАЯ ИМАШЕ

МНОГО

МУЗИКА,

ХОРА И ТАНЦИ.
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Елена ЕНЕВА

Дружеството на СИБ в Разград отбеляза 3 декември – Международния
ден на хората с увреждания, както и Коледа и Нова година.
Да засвидетелстват уважението си към хората в неравностойно
положение в Разград, на събитието, посветено на 3 декември,
присъстваха: Областният управител Гюнай Хюсмен, Заместникобластният управител - Евгени Драганов, главният секретар на
Областна администрация - Михаил Тодоров, Кметът на Община Разград
- д-р Валентин Василев, Денчо Бояджиев – депутат в 44-то Народно
събрание, Началник-отдел Социални дейности в Община Разград –
Росица Бончева, Председателят на федерацията на жените – Любка
Стоянова. Поздравителен адрес беше изпратен от Десислава Атанасова
- Зам. председател на комисията по правни въпроси в 44-то Народно
събрание.
Председателят
на дружеството
на СИБ Иванка
П е т к о в а
приветства
присъстващите и
им благодари за
отделеното време
и сили в полза на
организацията.
По
традиция
на
този
ден
20 членове на
организацията, които навършват кръгла годишнина през 2017 г.,
получиха поздравителни адреси и подаръци. Освен юбилярите,
подаръци получиха всички присъстващи, разиграна бе коледна
томбола, а оркестърът се грижеше за доброто настроение на всички.
В програмата участваха и малките танцьори от Детска танцова
школа „Хорце” към Център за работа с деца - гр. Разград, които
поставиха началните ритми на танците, на които се хванаха дори и найвъзрастните участници в тържеството.
Община Разград помогна много за осъществяването на празника на
инвалидите в Разград, като подпомогна финансово част от празничния
обяд.
Кметът пожела на присъстващите незабравими празници, да бъдат
заобиколени от любовта на любимите си хора и да не забравят, че
община Разград винаги ще им съдейства, за да се чувстват пълноценни,
ангажирани и щастливи.
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Фестивалът „Светът е за всички”, посветен на 3 декември международен ден на хората с увреждания, се проведе на 1 и 2 декември за Девета поредна година в град Русе, като за първи път събитието
се състоя в „Канев център”, заради по-достъпната среда .
Основните събития бяха изложба-базар на уникални ръчно изработени предмети и концерт на деца и възрастни хора с увреждания.
С едноминутно мълчание, по повод нелепата смърт на девет незрящи
от Перник в катастрофа
край ловешкото село
Микре, започна фестивалът с участници от
цяла България. Жертвите са били сред заявилите своето участие
в „Светът е за всички” и
са се подготвяли за изявата си в него.
За четвърта поредна
година участие в това
мероприятие взеха и
инвалидите от Вокална група „Четирилистна Детелина” към клуба на
СИБ в Разград. Групата, под ръководството на Иванка Петкова, изпълни песните „Разградско хоро шарено” и „Хей, Българийо!” със солово
изпълнение на Мариела Боготинова. От деветото издание на фестивала участниците от „Четирилистна детелина” се завърнаха с грамоти
и подаръци. През годините фестивалът „Светът е за всички” се утвърди
като значимо социално и културно събитие за региона и страната.
ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

Димитрина ГУНЧЕВА

Дружеството на СИБ в с.Горна Митрополия, област Плевен, проведе
своя празник, на който присъстваха около седемдесет членове на клуба. Гости бяха от дружество “Юнско въстание“ - Плевен с ръководител
Рени Иванова.
Вокална група „Надежда“ от с. Горна Митрополия с художествен
ръководител Цанка Еремиева поздрави всички по случай празника и
идващата Нова година
Кметът на с.Горна Митрополия г-жа Атанаска Василева подари на
клуба 10 стола. Поздрав имаше и от г-н Николай Маринов и 100 лева
за клуба, също и от д-р Илиева, която дари 60 лева. Благодарност от
всички нас!
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В навечерието на 3-ти декември УС на ОО на СИБ в Троян
подготви пакети с продукти за хората в тежко състояние.
А които имахме възможност, се събрахме в ресторант
Председателката Йонета Радоевска представи гостите и
поздрави присъстващите с празника като пожела на всички
здраве, кураж и надежда за по-добри дни. Поздравителен адрес
от името на общината поднесе лично кметът г-жа Донка
Михайлова.Тя отправи поздрав към членовете с много топли и
мили думи .
П р и с ъ с т в а х а
председателят
на
Общинския съвет г-н
Николай Тодоров
и
директорът на социално
подпомагане г-жа Димка
Миховска.
На
тържеството
имаше приятна музика,
чудесно
настроение
и обяд. Разделихме се
щастливи от прекараните хубави часове с пожелание в нашата
организация подобни прояви да има по често.
Интервю на
Божидара АНГЕЛОВА
На 1 декември по традиция
ученици от СУ „П.Р.Славейков“
посетиха Клуба на инвалидите
и стоплиха сърцата на хората с
тежка съдба със своите песни,
стихове за добротата и най-вече
с вниманието си. Най-основното,
което обществото ни трябва да
осъзнае е, че хората с увреждания
са част от него самото, както и
че никой от така наречените
„здрави“ хора, не е застрахован
от
такава
участ.
Точно
заради това възпитаването
на
подрастващите
в

КЪРДЖАЛИ
съпричастност, съчувствие и
отношение към хората с такива
проблеми
е
изключително
важно, смятат техните учители.
Заради това славейковци не
пропускат да посетят своите
приятели от Клуба на СИБ.
Ето как коментира за в. „Нов
живот“ това събитие г-жа Шенай
Бекир:
- Госпожо Бекир, какъв
празник отбелязвате днес в
Клуба на инвалидите?
- 3 декември е Международен ден на хората с увреждания.
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Като Съюз на инвалидите ние го
отбелязваме всяка година.
- Отбелязването на този ваш
ден успява ли да откъсне хората
с увреждания от ежедневието
им, което не е толкова розово?
- Да, успява, този ден те го чакат
с нетърпение и трепет и с много
предварителна подготовка.
- Чухме, че хората от клуба
благодариха от сърце на децата, а това е насърчително и
за гостенчетата.Смятате ли, че
това сътрудничество е полезно
и за малчуганите?

- Разбира се. Почти всяко едно
дете в къщата си има човек с увреждане – баба, дядо, баща, майка. Полезно е за
децата да знаят, че
дават нещо от себе
си за тези хора.
А по традиция аз
каня и хората от
Съюза на слепите и от Съюза на
глухите и заедно
празнуваме.
- Каква е циф-

рата на хората с увреждания в
Кърджали?
- Записани за членове в градския клуб в Кърджали са около
500, а в региона са около 1500. В
действителност са много повече.
Защото това са хората, които идват и си плащат членски внос и които по някакъв начин водят съюзен живот. Но има и много хора,
които са първа
група с чужда
помощ, на легло и няма как да
излизат от дома
си. Не мога да
кажа каква е
тяхната бройка.
- Само по
празници ли
се сеща обществото за хората с увреждания, или това се
случва по-често?
-Обществото и по празници не
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не винаги се сеща, да не говорим
за цялата година. Единствен,
който ни обръща внимание, това
е кметът инж. Хасан Азис. Винаги,
когато ме види, ме пита имам ли
нужда от нещо. Но по принцип
много рядко са вече дарителите,
които помагат. Не става въпрос
само за пари, а и за морална
подкрепа.
- Кое е нещото, от което
най-много имате нужда, за да
информираме обществеността
чрез медиите?

Ангел НИКОЛОВ

- Хората се нуждаят най-вече
от внимание, защото се чувстват
отритнати от обществото, макар и
всички да сме част от него.
- Коя е най-голямата мечта на
тези хора?
- Да оздравеят.
- Какъв поздрав ще отправите към тях за празниците?
- Желая на всички хора с увреждания най-доброто, което заслужават – и това е здраве и достоен
живот! Вие сте част от нас и ние ви
обичаме!
исперих

В Социалния дом в Исперих 70 души от ОО на СИБ – от Исперих, Малък
Поровец, Йонково, Свещари, Китанчево, Делчево и други населени
места отбелязаха Международния ден на хората с увреждания. За
доброто настроение на всички се грижеше диджей Хари.
Гост на хората в неравностойно положение беше Областният управител Гюнай Хюсмен, който подари 100 лв. на организацията. Той им пожела да бъдат жизнени и с бодър дух, да са единни и пълноценни граждани
на Република България. Увери ги, че ще се полагат усилия за облекчаване живота на хората с увреждания, които са част от нашето общество.
Поздравителен адрес беше поднесен и от името на кмета на общината
Бейсим Руфад. Виолета Тодорова – лидер на Общинска организация
ПП „ГЕРБ” поднесе на всички изработени от нея оригинални подаръци. Поздравления поднесоха Румяна Събева – председател на клуба
на педагозите, която пожела на всички весели Коледни и Новогодишни празници, Денка
Златева от Клуба на
инвалидите „Вяра”,
Анка Неделчева –
член на изпълнителното бюро на Общинската организация,
които също поздравиха присъстващите.
Поздравителен
адрес бе прочетен и
от Сдружение „Диа-
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исперих
бет - Исперих”.
Веселин Добрев, председател на ОО на
СИБ, който ръководи тази приятна среща,
благодари за поздравленията и пожела на
всички да бъдат достойни хора, въпреки
трудностите, които преживяват и да отстояват
социалните си права. Тодор Денев изпълни
свои сатирични стихотворения, които развеселиха присъстващите. Те показаха за пореден път, че умеят да се веселят.

ЧЕПЕЛАРЕ

Общинската организация на Съюза на инвалидите в Чепеларе „Заедно
можем повече“ отпразнува Международния ден на хората с увреждания.
На празника присъстваха членове на организацията от Чепеларе,
Забърдо и Павелско, гости и дарители. Председателката Милена
Меркова-Хасан откри тържествената вечер с трогателно слово, в което
изказа благодарността си към всички, допринесли за осъществяването
на този празник. Искрено благодари на членовете, които доброволно,
в продължение на месеци, са подготвяли тържеството. Раздадени са
пакети с хранителни продукти на всички 110 членове, които са на легло.
Сред гостите бяха кметът на община Чепеларе Славка Чакърова и
заместниците й Наталия Каварджиева и Пантелей Мемцов, председателят
на Общинския съвет Росица Черпокова, Кирил Кондакчиев – общински
съветник, Захаринка Славчева – председател на РО на СИБ - Смолян,
Теменужка Миткова – ССБ-Смолян, представители и членове на УС
на СИБ – Давидково, Банитеи Раднево, представители от Чепеларе
на Дирекция „Социално подпомагане“ и „Бюро по труда“. Всички те
отправиха своите поздрави, а на председателката подаряваха цветя, за да
ги съхранява живи, така както съхранява и целостта на организацията.
Чакърова заяви, че община Чепеларе винаги ще подкрепя хората в
неравностойно положение и подчерта, че не само на празниците трябва
да засвидетелстваме своето отношение към тях.
А самодейците от НЧ„А. Константинов 1880“ – с. Павелско,представиха
кратък скеч със забавна тематика, с което накараха присъстващите да се
усмихнат, а това даде тон за забава. Вечерта продължи с много хора,
танци и хитови песни в изпълнението на Дует Караджови.
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пещера
И тази година членове и симпатизанти на хората с увреждания към
ОО на СИБ в Пещера отбелязаха 3 декември.	Тържеството беще уважено от г-н Николай Зайчев-кмет на града, г-жа Зехра Алиш- зам. кмет и
Стоян Йовчев- пиар на Община Пещера.
С топли,прочувствени думи, към присъстващите се обърна г-н Зайчев, който увери ръководството на организацията, че е съпричастен
към проблемите на хората с увреждания и те винаги могат да разчитат
на неговата помощ.
Приветствие поднесе и председатялят на организацията г-жа Дафинка Василева.За доброто настроение се погрижи вокална група „Горска
Теменужка” към клуб „Оптимист” с ръководител Рашко Тилев, носител
на много отличия и награди от фестивали и участия.
Ръководството на общинската организация благодари на всички взели участие в мероприятието.Специални благодарности към местния
бизнес, който от години наред подкрепя финансово организацията.
На всички дарители:фирма Вимпром, Гидо,Пасат-атени,БиоветАд,фирма Лазур, нотариус- Георги Карамитрев, МБАЛ”проф”Димитър
Ранев ООД, „Булфарма-ООД” Община Пещера и други. Пожелаваме много здраве, семейно щастие и професионални успехи!
своге

Виолета ПЕТРОВА
организацията. От името на
общината г-жа Копринджийска поздрави хората и им
пожела здраве и късмет. Отслужен бе и тържествен водосвет от отец Стефан, който
също е член на организацията. Последва томбола, после
имаше веселие под ръковод-

За 3 декември 150 от членовете
на ОО на СИБ – Своге се събраха в
ресторант „Искър”. Председателката пожела на всички присъстващи и на семействата им здраве,
повече усмивки! Изказана бе благодарност към кмета Емил Иванов
и на зам. кмета Нина Копринджийска за финансовата подкрепа към
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ството на диджей Жоро.
А на 30.11. децата със специални потребности от организацията Любослав, Алекс, Гого, Давид
и Силвия заедно с близките си

своге
връчиха на кмета ръчно изработено пано от пластмасови капачки и то бе изложено на видно място в общината

БАНИТЕ
На

тържеството
за 3 декември в
с.
Баните
кратко
слово
произнесе
Председателят
на
ОО на СИБ г-жа
Красимира Димова!
„Пожелавам
ви
здраве,
повече
усмивки и нека всеки
ден Ви носи надежда
и вяра за по-добър
живот!” След нея и кметът на общината
г-н Милен Белчев поздрави хората с увреждания: „Пожелавам ви
най-чистосърдечно повече радост и усмивки, здраве и кураж за
преодоляване на предизвикателствата, които животът Ви поднася!
Благодарим на нашия кмет, благодарим и за поздравителния адрес
от Смолян и на танцова група „Омайниче“ от СОУ „Христо Ботев“ с.
Баните с ръководител Ани Кавалджиева!

Данка ПЕТРОВА

Горна оряховица

3 декември за нашата организация е празник всяка година. Ние сме
живи хора-нуждаем се от хляб, вода, въздух - нищо не ни е чуждо. Дори
можем да бъдем весели, щастливи, напук на съдбата.
И тази година си направихме веселба - от общината ни помогнаха за
това. Благодарим Ви мили хора! Средства за празника ни дариха и фирма СД „Хемус” и Аптека „Салвия 2”. Предметни дарения получихме и от
фирма „Планета 2013” ООД за томболата, също и хора от нашата организация изработиха ръчно предмети за нея - Стефанка Илиева, Маргаритка Йорданова, Благовеста Черкезова, Бистра Дживтерева и Софка
Пенева.
Благодарение на тези добри хора се осъществи нашето тържество.
Поклон пред Вас, приятели! Благодарим ви!.
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търговище

Екатерина ХРИСТОВА

С дебат по трупани с години проблеми
премина
тържеството, което ръководството
на
Търговищката
структура на СИБ бе
подготвило за своите членове. Поводът
бе 3 декември.
Гост бе секретарят на община Търговище Христалина Халачева, която всъщност понесе критики за състоянието на града, както и за някои недоразумения
в изключителна близост до Клуба на инвалидите. Стана дума за трудностите, които ощетените от съдбата хора, срещат всеки ден – разбити
тротоари или такива без скосяване за инвалидни колички, недостъпна среда около единствения в града Клуб на инвалидите, недостатъчен брой паркоместа или пък тяхното безконтролно заемане от други
автомобилни водачи. Засегнат бе и друг сериозен проблем в Клуба, а
именно липсата на подходящо пригодена тоалетна. От години ръководството на местната структура води разговори с представителите на общината, но засега крайният резултат липсва.
Г-жа Халачева изслуша
проблемите и отговори
на поставените въпроси,
според компетенциите си.
По нейни думи проект за
изграждането на санитарен възел в помещението вече има и той следва
да бъде представен пред
председателите на регионалната и основната структура в Търговищко,
за да се избегнат пропуски. Тя говори и за случващите се в последно
време в областния град инфраструктурни ремонти, чиято основна цел
е да се постигне достъпна градска среда за всички. Халачева пое и ангажимент за скосяване на тротоара в близост до входа на Клуба, както
и за обновяване на стълбите към него.
Но, както е редно в празничен ден, тя поздрави присъстващите и прочете адрес от името на кмета на общината Дарин Димитрови го връчи
на председателя на ОО на СИБ в Търговище Ваня Караиванова.
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търговище
И тържеството прие празничния дух. За доброто настроение се погрижиха и гостуващите талантливи деца от Второ СУ „Проф. Никола
Маринов”, които изпълниха красиви народни песни от различните фолклорни области на страната ни.
А Ваня Караиванова припомни за важността на този ден, в който погледите са обърнати към хората в неравностойно положение. Ден, в
който и здравият човек се сеща, че една част от обществото ни страда
от лошо отношение, но се бори струдните дни и със създаващите се ситуации с упорство и силен дух.

Светломир КИРОВ

кубрат

И в Кубрат се състоя традиционното тържество. На него присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, директорът
на Дирекция „Специализирана администрация“ Стефан Калинов, хора с увреждания от общината, деца, ученици, граждани.
С поздравително слово към хората с увреждания се обърна
председателят на РО на СИБ-Разград Радослав Няголов. След
това той връчи поздравителни адреси на хора и институции, подпомогнали общинската организация на инвалидите
в Кубрат. На председателя бе подарена и икона на Св. Киприан, който е закрилник и покровител на болните, от семейство Средкови от Гърция. Прочетени бяха и поздравителни
адреси от общинския кмет Алкин Неби, от председателя на
ПК „Наркооп“ - Кубрат Искра Антонова и от управителя на
Дневния център за хората с увреждания в града Танжу Фетта.
Имаше и богата концертна програма. Със свои изпълнения
се представиха вокалната група към клуба на СИБ в Кубрат
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и състави и изпълнители към читалището в града.
Тържественият
концерт завърши с
общо хоро.
Накрая
всички
инвалиди от общината получиха пакети с подаръци.
София Сотирова
Тържеството
за 3 декември
отбелязахме
след старателна
подготовка.
Събрахме се в
стола на общината,
откри го Радка
Хаджилазова
,която приветства
хората със стихове
и
представи
поздравителния
адрес от депутата от Самоков
Валентин
Милушев.
После
певческа група „Еделвайс“ още
повече повдигна настроението.
Веднага след тях
Мария
Крекманова
продължи
с
подготвени шеговити въпроси за
викторина и дребни награди за
печелившите. Не пропуснахме
да поканим на импровизираната
сцена и дуета за нардони песни
Латинка Трохарова и Васил
Димитров, наши членове. Не се
стърпя и Генка Илиева, певица
от църковния хор и наш член,
която
прочете
прочуствено

САМОКОВ

стихотворение и после изпя Отче
наш. Не остана недоскосната
душа. По време на тържеството
дойде и представител от Канал
Рила с г-жа Веска Тодорова, връзка
с обществеността на Общината,
които заснеха тържеството и
го излъчиха на следващия ден.
Г-жа Сия Шехтанова, зам. кмет
на общината, поздрави хората с
увреждания и обеща подкрепа и за
следващата година. И както винаги
маестро Борис Стрински повдигна
настроението с няколко хора и поздравите веднага откликнаха на
музиката.
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Екатерина ХРИСТОВА

С. медовина

Повече от 160 души участваха във фестивал на хората в неравностойно
положение „Да подарим мечта”, който се проведе на 1 декември в
поповското село Медовина. Фестивалът се организира изцяло от НЧ
„Иван Иванов – 1891”за четвърта поредна година. А проявата е посветена
на 3-ти декември – Международния ден на хората в неравностойно
положение. Представиха се хора от областите Русе, Разград (с.
Просторно), Велико Търново (с. Драганово), Шумен (с. Хитрино) и
Търговище. Те се участваха с песни, танци, рецитал на стихотворения,
пресъздадоха народни обичаи и др. Освен това се проведе и базар с
произведения на приложното изкуство, изработени от потребителите
на социалните услуги, участвали във фестивала. Организаторите
бяха подготвили и награди в различните категории. За първи път бе
отредена комплексна награда за цялостно участие. Получи я фондация
„Приятелска подкрепа” – Русе. В категория„Логоритмика” бе връчена
специална награда за занимания с деца на групата от Центъра за
специална
образователна
подкрепа
в
Търговище.
Всички участници получиха
грамоти.
„Фестивали като нашия са от
изключително значение за хората с увреждания, които също
имат таланти и способности.
Когато са на сцена, пред публика, те се чувстват и по-значими”
– коментира Йорданка Николова, читалищен секретар в Медовина. Отсега в Медовина започват подготовката на петия юбилеен фестивал през идната година.
Група членове на
ОО на СИБ-Хитрино
участваха във фестивала в с. Медовина получиха грамота за участие,
която им дава нови
крила за още попредставително
и
индивидуално участие през следващата 2018 год.
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Ангелина Панайотова

с. микрево

На 3 декември отпразнувахме за десети път международния ден на
хората с увреждания. В такива моменти се чувстваме силни, изпълнени
с надежда и вяра, че когато сме задружни, животът ни ще бъде по-лек.
Върнахме се към спомените във времето от деня на учредяването на
дружеството, тържественото откриване на клуба, когато ни беше предоставено помещение. Водосвет, богата програма, празничната обстановка – изживяването беше върховно. Снимките, които бяхме правили
при всяко мероприятие – празници, кулинарни изложби, представяне
на фолклорната група на фестивалите - подредихме в албум, подарък
от общинска администрация. И организираме празничните дни така, че
да бъдем и със семействата си, и с членовете на дружеството в клуба.
Затова сме го създали, за да бъде животът ни по-интересен и осмислен.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСИМИР КОЦЕВ...
Продължение от стр. 3
Към тази задача гравитира проблемът със застаряването на членския
състав на Съюза, което обуславя липсата на свежи идеи и реализацията на повече социално значими проекти. Наложително е местните и
регионалните структури, в условията на по-голяма самостоятелност и
компетентност в диалога с местната администрация, да отстояват индивидуалните права на хората с увреждания в институциите, които генерират неблагоприятна социална атмосфера. Изразявам увереност, че с
помощта на многобройните доброволни сътрудници и съмишленици
ще се справим с новите задачи, пред които е изправен Съюзът. Ръководството на СИБ ще разчита на енергията и инициативата на всеки свой
член, ще посрещнем с искрена благодарност всяка протегната ръка от
членове на други национално отговорни организации на и за хора с
увреждания, защото нашата сила идва от общите цели на хората с индивидуални страдания. В условията на председателство на Европейския
съюз от Република България СИБ ще продължи да бъде регионален
фактор в дейността на EDF и на другите международни организации,
на които сме равноправни членове.
От името на Управителния съвет на СИБ и лично от мое име желая на
членовете на Съюза, на многобройните съмишленици и на техните семейства една по-успешна и по-справедлива 2018-та година, достойно
посрещане на новите предизвикателства пред нереформираната социална система, повече здраве, бодър дух и щастлив живот, въпреки неблагоприятния социален климат, въпреки утежнените междуличностни и междуинституционални отношения!

30
áðîé 1
януари 2018

Гордостта на българския спорт
Стела Енева гостува в Дирекцията
на Природен парк „Витоша“

   

„Не е важно колко удара ще ти поднесе животът, а колко пъти
ще успееш да се изправиш и продължиш напред.“. Това сподели
в откровен разговор в ДПП „Витоша“ прекрасната ни спортистка Стела Енева, национален състезател, световен и европейски
шампион на хората с увреждания в дисциплините тласкане на
гюле и хвърляне на диск. Стела Енева прие поканата да подкрепи
дарителската кампания „Избери, за да помогнеш!“ за спортна
алея за хора в неравностойно положение в местността Игликина
поляна на Витоша .

Тя посети ДПП „Витоша“ заедно с г-жа Светла Николова –
председател на регионална организация „Света София“ към
Съюза на инвалидите в България, която изрази удовлетворението
си от ползотворното сътрудничество на ДПП “Витоша” със СИБ и
направеното в планината за хората в неравностойно положение
през годините.
Стела Енева разказа за своя избор да се занимава активно със
спорт след завършване на висше образование по счетоводство
и 23-тата си
годишнина.
Усещайки
с в о е т о
призвание, тя
завършва
и
тр е н ь о р с к и я
факултет
по
лека атлетика
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на Националната спортна академия. Всички сме свидетели на
световните спортни постижения на тази забележителна личност, но
разговорът ни с нея беше насочен към подкрепата на дарителската
кампания за спортна алея за хора в неравностойно положение в
местността Игликина поляна на Витоша, за огромното значение на
спорта за здравето, самочувствието и социализирането на хората в
неравностойно положение.
Високо ценим готовността за подкрепа на кампанията от толкова
уважаван и успешен спортист!
Подкрепете кампанията и вие!
Дарения чрез SMS:
с текст DMS VITOSHA на кратък номер 17 777 за всички мобилни
оператори.
За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1
лв.
За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.
Банкова информация за дарение:
Получател/Титуляр: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
IBAN:BG89TTBB94003121040423
BIC:TTBBBGSF
При банка:Сосиете Женерал Експрес банк
Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

16.11.2017 г.Дирекция на Природен парк „Витоша“
БУСМАНЦИ

Алексана ЯНКОВА

Много са проявите,които дружеството на СИБ е осъществило, аз ще
напиша само няколко:екскурзия,изцяло заплатена от грижещи се за нас
личности на отговорни длъжности; всяка събота има топъл обяд от наши
приятели; осигурена питейна вода от фирма„САВИНА“целогодишно;
направен е частичен ремонт на клуба, благодарение на гл.инжинер на
р-н Искър, на кмета на с.Бусманци, на Георги Янков-член на дружеството
и на Миро - младеж от селото ни. Дори и само това да остане като
свършено
през второто
полугодие
на
2017-та,
не е малко.
Всичко
това
е резултат от
една чудесна
организация.
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БУСМАНЦИ
Не мога да не отбележа
красните отношения с
ЛЕВИТЕР ООД, с магазин
за ортопедични обувки,

и префирма
ОРТОС
с МОЛ

Светослав Петров. И отново
събрахме дарение за Венци от
с.Боримечково и го закарахме
отново на място. Радостта
от
срещата
беше
голяма.
Благодарността им - също.

Благодарност

Отправям
своята
благодарност към ДИ
„Бусманци“
при
РО
„Света София“ на СИБ
с председател Алексана
Янкова за това, че
хората от дружеството
се отзоваха и вече
четири пъти идват
при моето семейство с
дарения - храна и пари.
Последното
дарение
беше на 09.11.2017 г. в
дома ни в село Динката,
общ.
Лесичово,
обл.
Пазарджик, на стойност 430 лева. Благодаря на Алексана Янкова,
Боянка Петрова, Таня Янкова и Георги Янков!
Благодарността ми е за тези мили хора, които са част от
структурата на СИБ, а също така и за екипа на списание „Кураж“, от
което в ДИ „Бусманци“ са разбрали за мен.
Приемете моите пожелания за здраве и късмет през Новата година!
С уважение и обич: Венци и съпругата ми Невена.

Сийка РУПОВА
В ранното ноемврийско утро,
ние инвалидите от Созопол, се
отправихме към Белия град,
наречен Балчик, за да се срещнем
с нашите нови приятели, на които
връщаме гостуването. Г-жа П. Хадилева, председател на нашето
дружество,
организира
това
пътуване съвместно с регионална
организация на СИБ - Бургас с
председател Чана Кирякова и

созопол -балчик
представители на организациите
от Средец, Карнобат, Айтос,
Несебър, Българово и Камено.
Този ден не е празник, а повод да
откликнем на поканата на нашите
приятели и да направим живота
си по-пълноценен и по- радостен.
Г-жа Деспина Маринова –
председател на организацията в
Балчик - ни посрещна на входа на
Ботаническата градина. Впечатле-
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ни от красивите цветя, неусетно
стигнахме до архитектурно-парковия комплекс Двореца.
А после - среща с нашите
приятели в уютен ресторант. И
в духа на българската традиция
бяхме посрещнати с топла питка и
шарена сол. След приветствията на
председателите и тържествената
наздравица, под звуците на
живата музика се хванахме на
първото
хоро.
Удоволствие
беше да гледаш радостта на
тези уморени от живота хора, но
веселието ги подмлади. Дойде
ред и на созополския деликатес
„дамги”, който беше подарък
от нас - кулинарно изкушение,
приготвено от Д. Маргаритова и
Т.Симеонова и рецептата, която
се предава от поколение на
поколение за сватби, кръщенета
и специални поводи - като нашата
среща.
На следващия ден посетихме
клуба на нашите приятели.
Веднага ни впечатли къта с
големи
манекени,
облечени
с народни носии, сноп жито,

софрата с бъклицата – символи
на българщината. Клубът им е
просторен с голям потенциал
за развитие, защото хората
са уверени, че има на кого да
разчитат за решаване на техните
проблеми в резултат на добри
контакти и помощта на местното
управление.
Г-жа
Маринова
покани
фолклорната група „Надежда”
от гр. Средец да вземат участие
във
фестивала
„Българско
наследство”, който се провежда
всяка година в Балчик през август
с участници не само от България,
а и от чужбина.
От мое и от името на всички
благодарим на г-жа Хадилева
и г-жа Кирякова, които ни
подариха тази екскурзия и тези
два дни, изпълнени с хубави
преживявания - да бъдат все така
всеотдайни!
Благодарност и за „ДафиТравел”
- транспортната фирма, която
осъществи нашето пътуване. Пожелаваме ви здраве и повече
вяра в доброто!

Ангелина ПАНАЙОТОВА
На 21 ноември Клубът на
пенсионера и Дружеството на
СИБ - с. Микрево организирахме
празнична вечер, посветена на
християнското
семейство.
Подредихме битов кът с
предмети от годините на
нашето детство - тъкани,
бродерии, плетива - ръчно
изработени
от
жените,
членове на клуба: Картината

С. МИКРЕВО
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С. МИКРЕВО

е приказна. Подготвихме и
богата кулинарна изложба.
Празничната вечер беше
вълшебно преживяване за нас,
защото сме изградили едно
голямо, задружно семейство,
което през 2007 година става
на 10 години.
Цанка ОДАЖИЙСКА

габрово

За Деня на християнското семейство се събрахме в клуба и .с
интерес изслушахме беседата на координаторката Кристина Кулева
за този празник. Ръководството се беше погрижило за почерпка на
присъстващите, а и Мария Иванова не забрави да почерпи за именния
си ден на Въведение Богородично. Лалка Колева и Величка Данчева
запяха и създадоха празничното настроение. Малко тъжно беше
стихотворението на Лалка с молба да се върнат близките ни от чужбина,
защото и тя има дъщеря и внуци далече и те много и липсват, но пък
хумореските й развеселиха всички. Накрая г-жа Кулева ни покани и
на театър. Беше уредила безплатни билети за постановката „Двама на
люлката” на Габровския театър, за което й благодарим.
търговище

Екатерина ХРИСТОВА

В последните топли есенни дни членове на ОО на СИБ в Търговище
си подариха една приятна екскурзия до историческия град
Плиска. Двадесетима от по-подвижните и активни представители на
организацията с удоволствие се разходиха до забележителностите в
първата столица на България. Дворът на кирилицата с новооткритата
Алея на писателите впечатли търговищките посетители, част от които
с години не са пътували по-далеч от родния град. Още по-любопитно
бе в Историко-археологическия
резерват в Плиска.Ггрупата посети
и Мадара. Тази екскурзия подхрани
духа на нашите членове, всички
са много доволни, заредени с
емоции и дори с повишено
самочувствие”
–
коментира
Лиляна Христова, председател на
РО на СИБ - Търговище.

П
1878 - 2018
амет
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Какво означават за българите
5 века османско робство и
само 140 години свобода!
Можехме да бъдем три пъти и половина по-напред и по-нагоре в своето развитие и да бъдем по-равни от най-равните
в сегашното европейско семейство на
народите! Но трябваше да платим
скъпо за разединението на последните
български владетели, за да научим найгорчивия урок в историята на света
– робството. Трябваше да преминем
през пожарите на въстанията, да
преброим неизброимите бесилки и
синджиритес роби, трябваше да се
научим да оцеляваме, въпреки всичко
това...
Но и да вярваме, че България
отново ще я има. И да сме готови
за саможертва. Дядо Иван принуди
царе и политици
да се хванат за
българската
кауза.
Включиха
се руси, румънци,
сърби и черногорци. И български
о п ъ л ч е н ц и
преминаха Дунава
през 1877 година.
Така се започна
Освободителната
война – десетата в поредицата от Руско-турски войни.
И сега, през 2018 година отброяваме скромните 140 години
СВОБОДА ЗА БЪЛГАРИЯ.
А освобождението на Пловдив на 16 януари 1878 г. е последната решителна крачка към Сан Стефано.
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Руско-турската освободителна война
140 години от освобождението на Пловдив
През 1877 г. руските войски преминават Дунава и започват
военни действия. Предният отряд на генерал Гурко
настъпва на юг от Стара планина.
В края на декември 1877 г. и началото на януари 1878 г. отрядът на
генерал Карцов освобождава Клисура, Карлово, Сопот, Калофер. Последните боеспособни турски войски под командването на Сюлейман
паша са съсредоточени при Пловдив. Край града била съсредоточена
25-хилядната армия на страховития Сюлейман паша, който се заканвал
да превърне града във втори Плевен.
Откъм София, Казанлък и Карлово към Пловдив напирали руските войски. Имало дори предположения, че битката ще бъде дори поожесточена от тази при Плевен.
Според турските планове Пловдив трябвало да бъде разрушен.
Започнали да прииждат черкези, които се готвели за грабежи и пожари.
Чуждите консули помолили Сюлейман паша да защити града. Вместо
съдействие пашата наредил да се раздаде оръжие на мюсюлманското
население и започват грабежи на дюкяни по Узунчаршия и частни
домове. Със съдействието на френския консул Боасе християнското
население също получило оръжие и организирало патрули за охрана
на християните и имуществото им. Въоръжените отряди от българи
католици и гърци задържали доста злосторници - грабители и
подпалвачи. Истинската битка за Пловдив започнала на 3 януари 1878
г., 15 януари по нов стил.Тогава руските войски от отряда на генерал
Николай Криденер стигнали северното предградие „Кършияка”. Спрял
ги опожареният мост на Марица и турските батареи, които бълвали
огън от Трихълмието. В града вече горели първите пожари.
Съдбовен
за
спасението
на
Пловдив се оказал
тактически ход на
генерал Йосиф Гурко,
който
изпратил
ескадрон от 63-ма
гвардейски драгуни
под
командването
на
капитан
Александър Бураго
с
разузнавателна
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мисия в Пловдив. Храбрецът капитан
и отрядът му пресекли
заледената Марица и излезли на брега при махалата Мараша. Тогава
там имало гъста вековна гора и турският пост не ги видял. От българите
в Кършияка руснаците научили, че в Пловдив има над 1 000 низами и
черкезка конница. Бураго измислил хитър план. Събрал християнските
охранителни отряди при днешната Цар-Симеонова градина и им
наредил да стрелят оттам. Капитанът повел своя ескадрон към гарата,
където били струпани хиляди турски войници. Руските части открили
огън, последвали залпове и от пушките на пловдивските доброволци.
Едновременната стрелба от различни позиции паникьосала турците,
които помислили, че срещу тях настъпват многобройни руски части.
Сюлейман паша отпрашил с влака за Одрин, а войската започнала
паническо отстъпление към Родопите.
Така за броени часове разузнавателният отряд на Бураго овладял
ключови обекти в Пловдив - хълма Бунарджика и пощенската станция,
откъдето в 1 часа сутринта на 4/16 януари 1878 г. докладвал на генерал
Гурко, че Пловдив е освободен.
Ударът бил толкова неочакван, че когато руските драгуни нахлули
в помещението на жп гарата, намерили зарязана богатата трапеза с
изискани мезета и френски коняци, подготвена за пашата и гостите
му - консули и журналисти, които бил поканил да обсъдят ситуацията.
Руските драгуните приели гощавката като заслужена награда за
освободения град.
Сутринта цялото поле на юг от Пловдив било затрупано с изхвърлени
от бягащите турци муниции, оръжие, боеприпаси.
За отмъщение за поражението при изтеглянето си от Пловдив
турците извели от затвора „Ташкапия” 123-ма българи и ги избили
в местността Остромила южно от града. Сред тях е и пламенният
патриот Душо Хаджидеков.
По обяд на 16 януари пред къщата на възрожденеца Найден Геров
на улица „Съборна”, където се помещава Руското консулство, генерал
Гурко и щабът му са посрещнати от многоброен народ. Отслужен е
молебен. Някои от мъжете са още с фесове. Изправен на коня, генералът
обявява тържествено: „Поздравявам жителите на град Филипопол с
освобождението! Ура!”. Никой обаче не отговорил - просто пловдивчани
за пръв път чували този възглас. Цялото множество обаче плачело след повече от 500 години турско робство Пловдив, най-богатият и
многолюден български град по онова време, отново бил свободен.
След освобождението на Пловдив боевете продължават по
склоновете на Родопите южно от града, където армията на Сюлейман
паша е разгромена и отстъпва панически към Беломорието. В
тридневните боеве са убити 225 руски офицери и войници. Турските
загуби са 4000 убити и ранени, 2000 пленници и 114 пленени
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Руско-турската освободителна война
оръдия. Това е последната голяма битка на Руско-турската война.
След Освобождението руското военно командване поверява управлението на Пловдив на генерал Веляминов. На 12 януари общо събрание избира първия български кмет на града Атанас Самоковлиев.
Капитанът отличен с Георгиевски кръст Героят, освободител на
Пловдив, Александър Бураго служи в Лейбгвардейския драгунски
полк от състава на Западния отряд на генерал-лейтенант Йосиф
Гурко. Бураго е командир на Втори ескадрон. Участва в битката
при Пловдив в колоната на генерал-лейтенант Николай Криденер.
За проявения героизъм при освобождението на града е повишен във войнско звание полковник и е награден с Георгиевски
кръст. Портретът му висял години наред в пловдивската община.
Освободителят на Пловдив умира при мисия на остров Мадейра,
съвсем млад, едва 30-годишен, през 1884 г. Погребан е в гробницата на
Александро-Невската лавра в Санкт Петербург.
Един от най-страшните и непознати факти около войната е Страшното. Само в Пловдивско през юли и август 1877 г. загиват над 16 000
мирни жители. В днешното село Свежен 600 души са изклани от турците, разорени са Карлово, Калофер
и Сопот, заедно с околните български
села. Доста били трагичните случки минаващи след бягащите българи руски разузнавачи събирали изоставени деца, пеленачета. Дори по време
на сражения командирите отделяли
бойци за спасяване на българите
бегълци./Марица.бг
След пет века робство и кошмарни
месеци с бесилки Пловдив посреща свободата с ликуване не веднъж,
а цели два пъти. При вестта за подписването на мирния договор край
Сан Стефано на 3 март 1878 г. край храма „Света Богородица” се събрал
целият град. Заледените улици край църквата почернели от народ.
Радостта била неописуема - сълзи, прегръдки, викове до пресипване.
Обезумели от щастие българи прегръщали руските воини, хвърляли
калпаци във въздуха. Тържествен камбанен звън огласял цялото
Тракийско поле. Ликуването продължило часове наред, до среднощ.
За втори път пловдивчани посрещали свободата след месеци на
изпитания, когато и животът им и градът оцелели по чудо.
След подписването на мирния договор на 3 март 1878 г., Пловдив като
най-голям стопански и културен център, става столица на Санстефанска
България.
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кръстословица

Съставила: Василка КИРОВА

ВОДОРАВНО:1.Най-висок
връх в пл.Витоша, 6. Род папагали. 7. Каменарски взрив. 8. .Лека
сплав от алуминий,мед,калай
и др., която има високи механични свойства. 11.Унгарски поет /1877-1919/ - „Кръв и
злато“. 13.Балканска парична
единица. 14. Герой на Елин Пелин от повестта „Гераците“» 15.
Сладководна шара
нова риба.
16.Стихотворение от Р.Ралин.
18. Африканско племе с нисък
ръст. 19. Китайска единица
за тегло. 20. Машина за про
извеждане на електрически
ток. ОТВЕСНО:1.Група въоръжени хора. 2.Разказ от Емилиян Станев. 3.Държава в Югозападна Азия.
4.Стихотворение от Симеон Велчев 5.Голям покрит пазар за хранителни
стоки. 9. Международен шахматен коефициент. 10. Един от митичните
основатели на Рим. 11. Действащо лице от балета „Скитска сюита“ от
Прокофиев. 12. Вдлъбнато място между брегове, дето тече или е текла
вода. 14. Героиня на О.Василев от романа „Бялата пътека“. 15.Замръзнал
на бели звездички валеж. 16.Френски художник /1824-1888/. 17. Бог на
любовта в древногръцката митология. 18.Разказ от А.Куприн.
Коя
е
тази жена?
Сигурно
се питате,
уважаеми
читатели,
защото в
миналия
брой разказахме
за нея, но
пропуснахме името й. Дано да ни извините и вие, и тя! Това е Сашка
Чолакова от Пловдив.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА
от бр. 12
ВОДОРАВНО: 1. Ин.. 3. Малини, 7.
Овал. 9. Иван. 12. Каса. 13. Кана. 14. Кораб. 15. Оноре /Домие/. 17. ОП. 18. Ла.
19. “Да”, 20. Ат. 21. Ок. 22. Рим. 23. Ити.
24. Ас. 26. Сок. 28. ТА. 29. Ма. 30. Али.
31. НАМИ. 33. Ното. 35. Иран. 36. Арон.
37. Око. 38. Сал. 39. Ловеч. 42. Брони.
44. Ака. 45. Ров. 46. Ри. ОТВЕСНО: 1. ИЛ.
2. Ни. 3. Масалитинова /Таня/. 4. Алабама. 5. “Никодим”. 6. Иван Атанасов.
7. Окоп. 8. Вар. 10. Ано /Жан Жак/. 11.
Нара. 14. Кокони. 16. Еталон. 21. Ос. 25.
Си. 27.Карол /Луис/. 30. Атоли. 32. Мако.
34. Оран. 40. Ек. 41. Чар. 42. Бри. 43. Ро.

ЯНУАРИ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•6. 170 години от рождението на Христо Ботев,
български поет, революционер и публицист
(1848-1876);
•13. 140 г. от
рождението на
Пейо Яворов поет и драматург
(1878-1914);

•13. 155 г. от рождението на Алеко
Константинов,
български писател,
сатирик и
пътеписец
(1863-1897);

•19. 95 г. от
рождението на
Ивайло Петров
-български
писател
(1923-2005).

16.01.1878 г. - Пловдив посреща
Генерал Гурко

