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Първият доклад на България
по изпълнението на Конвенцията
НА ООН за правата на хората
с увреждания
по време на 20-та сесия на Комитета по
правата на хората с увреждания на 3 и 4
септември в Женева, Швейцария
Делегацията на България беше ръководена от изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо
Коралски. В нея участваха представители на Министерството
на труда и социалната политика, Министерството
на образованието и науката, Министерството на
правосъдието, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на външните работи и
Постоянното представителство на България в Женева
В изказването си Минчо Коралски подчерта, че докладът е подготвен по прозрачен начин с активното участие на всички органи
и институции, занимаващи се с правата на човека, включително
неправителствени организации. Адаптирането на българското
законодателство към изискванията на Конвенцията за правата на
хората с увреждания е продължителен процес и неговото успешно протичане предполага активното включване и сътрудничество с неправителствени организации на хора с увреждания на
всеки един етап на планиране на мерки, тяхното обсъждане, приемане, прилагане и мониторинг, добави той.
С цел подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на
техните правата във всички политики е приета и се изпълнява
Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. Документът е разработен в изпълнение на националните ангажименти по прилагане на Конвенцията, каза още Минчо Коралски.

АН
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Българските параатлети
спечелиха общо 11 медала на
европейското първенство
за хора с увреждания в Берлин

   

От тях 4 титли - на Християн Стоянов,
Ружди Ружди, Иванка Колева и Антоан
Божилов, 2 сребърни отличия - на Даниела
Тодорова и 5 бронза - на Тодорова, Колева,
Ружди, Радослав Златанов и Георги Киряков

Ружди Ружди

Християн Стоянов

Даниела Тодорова

Иванка Колева
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Последният наш представител на шампионата – Антоан
Божилов, 24-годишният състезател се представи най-добре
в сектора за скок на дължина и
записа резултат 6,62 м. Това е и
най-доброто постижение в кариерата му.
Божилов успя да извоюва успеха си в последния си шести опит.
Така той остави зад себе си в
класирането сърбинът Неманя
Матиясевич (6,42 м) и Карлос
Хавиер Перез Ернандес от Испания (6,22 м).
Така България се нарежда на
15-о място в класацията по спечелени медали. Водач в нея е полският отбор с 61 отличия.
Антоан Божилов

Георги Киряков

Радослав Златанов

6
áðîé 10
октомври 2018
КЮСТЕНДИЛ

Виолета АТАНАСОВА

С нови везани блузи певиците от организацията на СИБ
станаха лауреати на фестивала в Перник
Въпреки нелеките си здравословни проблеми, певиците от
Кюстендил винаги намират време, сили и добро настроение да се
събират на репетиции и да взимат
участие в различни фестивали.
Създадена преди десетина години, формацията не пропуска
възможнос т та
да се представи
пред публика. И
това лято дамите
с ентусиазъм се
включиха в Републиканския многожанров фестивал на хората с
увреждания, който
се
организира от
Съюза на
инвалидите и се
провеж да
в пернишкия квартал „Църква” вече 12
поредни
години.
Нашите
жени обичат
този
фестивал, както и всички други
възможности за изява и са много горди с успехите си и призна-

нието, което получават всеки път
от фестивалното жури, сподели
с гордост Валентина Симеонова – председател на Основната
организация към СИБ след като
по пощата пристигнаха дипломи-

те, медалите и плакета за цялостно представяне на фолклорната
формация. Лозка Цекова, прочута
от години със своите живописно
и артистично разказвани хумористични истории, бе удостоена
за своето изпълнение с бронзов
медал, вокална група „Демос” към
Основната организация на Съюза
на слепите завоюва сребърен
медал, а формацията към ОО на
СИБспечели плакет за цялостно
представяне.
В знак на уважение към лауреатите и към техния талант В. Симеонова ги покани на специално
тържество в клуба, като им изрази благодарността си за творческите им усилия и успехи. Заедно
с певиците тя подчерта специал-
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ната заслуга на кюстендилската
фирма „Тексиком” за сценичното
им самочувствие, тъй като те се
представиха на фестивала с нови
сценични костюми – бели блузи с
българска бродерия, изработени
във фирмата като дарение от нея.
Таня, Лалка, Елена, Филка, Драганка, Виолета, Йорданка, Снежка и
Офелия споделиха, че се чувстват
подмладени с красивите блузи

и ще чакат с нетърпение следващата възможност да ги облека за
сцената.
За трапезата по случай фестивалните награди изпълнителките
бяха приготвили баници, сладкиши, погачи и други лакомства – и
за да се почерпят всички заедно,
и за да покажат, че ги бива във
всичко.

Илка БАНКОВА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 24 до 27 август ние
присъствахме на международен форум „Българско наследство“, който се проведе за четвърти път
в град Балчик. На този фестивал взеха участие над 800 изпълнители от 5 държави: Румъния, Украйна, Молдова, АТО
Гагаузия и България. Всички
участници показаха дълбоката си връзка с българските
си корени. Чудесни бяха изпълненията на чуждестранните
гости на фестивала, не по
малко впечатляващи
бяха
и
костюмите
им. Те показаха
и зк лючителен
професиона лизъм, а той съчетан с младостта и красотата
на изпълнителите,
накара
публиката бу-

рно да ги аплодира, а най добрите я вдигнаха на крака.
Затова всички награди /подредени по възрастови групи/
отидоха при тях.
А нашата радост идва от
това, че от българските участници само ние и един индивидуален изпълнител от Средец взехме награди. Нашата е
трета, но ние сме много горди
от това. Не бива да пропусна
и, че с пристигането ни в град
Балчик бяхме посрещнати от
Деспина Маринова – председа-

8
áðîé 10
октомври 2018

тел на организацията на СИБ
в Балчик. Тя организира конференция по въпросите, засягащи хората с увреждания. В нея
взеха участие представители
на четирите организации на
СИБ, Кубрат, Средец, Тутракан и Велико Търново,които се
представиха и във фестивала.
На конференцията дойдоха и

ключително добре беше приета и изложбата на нашето
„Арт ателие“ /нашата заслужена гордост/. В Балчик ние
показахме почти всички техники на приложното изкуство:
българска бродерия, плетиво
на една кука, квилинг, декупаж, оригами, рисуване върху
стъкло и камък, изработване
на битови кукли, картини от
сухи цветя и много други. Поч-

представители на Регионалната организация на СИБ –
Добрич. А вечерта всички присъствахме на организираната
от Деспина Маринова приятелска вечеря в ресторант
„Лотос“ на брега на морето.
Много ни радва това, че из-

ти всички гости си отидоха
със спомен от нашето творчество. Председателката на
форума Маруся Костова лично
ни благодари за участието и
ни покани на следващия юбилеен петгодишен форум в град
Балчик.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Има двама души в нашата организация на СИБ във Велико
Търново, за които може да се каже „шапки долу“ и „дълбок поклон“.
Това са Йотка и Станислав. Те отново не пожалиха личното си
време, сили, та дори и средства, за да ни организират една
незабравима почивка в Кушадасъ – Турция. Организацията беше
перфектна. Още с отиването на уреченото място за тръгване
от Велико Търново те бяха подготвили изненада. На всеки беше
дадена по една книжка – песнопойка с най хубавите стари градски
песни. На корицата имаше пожелание за весело и незабравимо
прекарване на почивката и номер на мястото, на което ще седим
в автобуса. Качването беше много бързо и така до края всеки си
знаеше мястото.
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Случи
се
така, че по
време
на
почивката
имаше
две
юбилярки
–
Йорданка
Димитрова
п р а з н у в а
65
години
и
Величка
Накова
70
години – да са
живи и здрави!
Станисалв и
Йотка не бяха
забравили
и
за тях – имаше
подаръци, балони, фойерверки и поздравления.
Почивката мина чудесно. Хотела беше много хубав, храната
също. Аниматорите се грижеха за забавленията всяка вечер на
изградената сцена, и през целия ден около басейна и в парка на
хотела.
Организаторите от турската фирма „Анеа Травел“ бяха
осигурили срещу заплащане допълнителни екскурзии. Много от
нас се възползваха – посетихме Измир – третия по големина град
в Република Турция, Островът на птиците в Кушадасъ, Ефес, някои
плуваха с корабче, други се гмуркаха във водите на Егейско море.
Видяхме как се добива зехтин, но най незабравима ще остане
екскурзията до „Памук кале“. Това -малко е да се каже - е едно от
чудесата на света, под закрила на ЮНЕСКО. Неповторим творец
е майката Природа. Това чудо трябва да се види, защото с думи
не може да се опише. Там, на този хълм, има останки от римски
крепости, римски амфитеатър, много открити арте факти, които
се намират в археологическия музей. Посетихме и басейна на
Клеопатра с минерална вода, която лекува много болести. Всички
бяхме възхитени от това, което видяхме, но най щастливи бяха
Йотка и Станислав, защото имаха възможност да видят и де се
докоснят до тази красота - турците са направили така, че трудно
подвижните хора да имат достъп навсякъде. В автобусите част от
багажниците са пригодени за инвалидни колички. До всеки обект
има специални рампи за предвижване.
Не бива да пропусна, че гид ни беше Невин, една изключително
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ерудирана жена, която ни разказа много за Турция, за градовете,
през които минавахме, за забележителностите, които видяхме и
други. Отговори и на всички въпроси, които й зададохме, свързани
с хората с увреждания е прочие.
Че всички останаха много доволни от тази почивка, говори
фактът, че догодина всички искаме да отидем отново в този
курорт. Нека бъдем живи и здрави и отново да сме заедно на
такива екскурзии!

Малина МЪГЛОВА
От няколко години ОО но СИБ
– Велико Търново поддържа
тясно
сътрудничество
с
Регионалната библиотека
със съдействието на директора
на библиотеката г-н Иван
Александров и няколко негови
служители, които са наши
членове.
През изминалите месеци „Арт
ателието“ ни към клуба се събира и работи в детски читателски
отдел на библиотеката отдел
„Славейче“ с гостоприемството

Великден и други. Изработените
експонати продаваме преди
празниците на изложба - базар,
като използваме фоайето на
библиотеката и предоставена
търговска площ от Община
Велико Търново.
В библиотеката направихме
най–голямата за града мартеница, която беше окачена на сградата на Общината. Доста конци и
доста труд положихме, но резултатът беше налице.
На 28 май няколко жени от

на г-жа Виктория Роглева.
Тук изработваме подходящи
сувенири
и
експонати
за
различни празници. Коледа,
Нова година, 1-ви март, 8-ми март,

„Арт ателието“ учихме децата от
детска градина „Иванка Ботева“
да шият кръстчета на панама.
На момиченцата им беше интересно. Техните малки ръчички
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изработиха кръстчета с различен по цвят конец. Учителките се учудиха на едночасовото
съсредоточаване на децата с
иглата върху панамата. Бяха им
раздадени грамоти за участието.
Съвместно с библиотеката се проведе
маратон на четенето
с деца от града и поетеси от нашата организация. Четоха се
стихотворения и гатанки. Дами от „Арт
ателието“ показаха
на децата изкуството
„Квилинг“ и „Оригами“, а всяко дете написа върху мидичка
буквата си на старобългарски.
Имахме възможност да посетим
Президентството
и
Народното
събание.
Срещнахме се с г-н Минчо Коралски и депутати от нашия
избирателен район. Срещата
протече с дебати във връзка с
промените в законите за хора
с увреждания. Разисквания се
направиха за пенсиите на хората
с увреждания, за фалшивите
телкове, за помощните средства,
рехабилитацията,
трудното
предвижване в страната ни и
други. Получихме отговори от,

които не бяхме удовлетворени.
Ние не искаме много, искаме
да се радваме на живота,
като всички хора, да имаме
възможност да се трудим, да
ходим на кино, на театър, на

опера, но бая се затрудняваме. ..
Затова се организирахме и 130
човека бяхме на протеста пред
Министерски съвет. Още от входа на София там, където беше
сборният пункт на автобусите
от страната, вярвайте беше
впечатляващо. Организацията
беше почти перфектна, а броят
на хората беше внушителен.
Дано се чуят исканията ни и се
гласуват стойностни закони за
всички хора с увреждания! Вярваме, че ще се вземат решаващи
законови мерки, които да са в
помощ на хората в неравностойно положение.

Организацията на СИБ в жк Младост 2 към РО на СИБ София поздравява своята председателка г-жа Вили Минкова
по случай нейната 80-годишнина с пожелания за здраве,
дълголетие, радост, бодър дух и благоденствие!
Радка ДОГАНДЖИЕВА
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самоков

София Сотирова

На 21 август празнувахме
Св. Симеон Самоковски това е официалният празник
на град Самоков. Всъщност
празникът на града започва
от Успение Богородично и
свършва на 21 август. В рамките на празненствата се отбелязва и „Бялата порта на
Рила“ - фестивал на туристическата песен.
И тази година певческа
група „Еделвайс“ към организацията на СИБ – Самоков се представи заедно със своя знаменит
ръководител и композитор маестро Борис Стрински и предстви две
песни от репертоара си. Много хорове и певчески групи от страната
зачетоха както нашия празник, така и г-н Стрински. Тържеството бе открито от кмета на Самоков Владимир Георгиев, който пожела на всички
успешно представяне.
Тази година бе реконструрана и сцената в Туристическата градина,
където се провежда фестивалът, поставена бе тента и украса за тържеството. Общината осигури на всички участници във фестивала закуска.
Нашата група се представи повече от достойно. Заслужи силните
аплодисменти на публиката. В знак на благодарност организирахме
скромна почерпка за участниците във фестивала.

Салим САЛИХ

ХИТРИНО

Хора с увреждания от ОО на
СИБ в Хитрино, верни на традициите си, организираха преди седмица екскурзия с лечебна цел до Огняново и Крибул,
област Благоевград. На път
за Огняново хората с увреждания посетиха исторически
и туристически
забележителности в градовете Пловдив, Пазарджик, Велинград,
Юндола, Якоруда, Гоце Делчев

и Гърмен. В продължение на 3
дни хората в неравностойно
положение от Лудогорието се
възползваха от минералните
извори в село Огняново, някои
от групата дори посетиха и
ползваха басейните на СПА
центровете – Делта, Оазис и
Елеганс. Вечерта на стадиона
беше честването на празника на селото с участието на
оркестъра за народна музика
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„Пирински ритми“ и
фолк певицата Николина
Чакърдъкова
с танцьорите от Неврокопския танцов ансанбъл.
На третия ден част
от групата посети
село Крибул и лековитият камък в местността
„Скрибина“.
Легендите разказват,
че той лекува всички болести,
стига достатъчно силно да
вярваме. На 4 ден групата се
прибра по родните си места
в община Хитрино. РъководАнгел НИКОЛОВ
Двадесет души от клуба на СИБ
„Вяра” в Исперих с председател
Веселин Добрев участваха
в поредната екскурзия, този
път до Плиска и Мадара.
Групата беше водена от Тодор
Денев. Исперихчани посетиха
Националния историко –
археологически резерват

ството на ОО на СИБ благодари на кмета на община
Хитрино за незабравимата
екскурзия с лечебна цел в Родопите и Пирин планина.
исперих
Плиска. Той е сред стоте
национални туристически
обекти в страната.
Екскурзиантите разгледаха
голямата базилика – първата
катедрала на Българското
православие. Впечатлени бяха
от Музея на буквите.
Посетиха и Националния
историко –
археологически
резерват Мадара.
Видяха и Мадарския
конник. Отделиха
внимание и на
голямата пещера
и разгледаха музея
под Мадарския
конник. Исперихчани
останаха много
доволни от видените
исторически
забележителности.
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исперих
Членове
на
клуб
„Вяра”
в
Исперих
отбелязаха
по
тържествен начин рождения ден
на Тодор Денев Николов, който
е в актива на организацията.
Той стана на 78 години. Познат
е
сред
исперихчани
като
Тошо футболиста - играл е във
футболния клуб „Бенковски”Исперих, в годините на големите
успехи на отбора,
който се
състезаваше в „Б” Републиканска
футболна група и остави ярка диря на футболния терен със своята игра.
Поздравления към рожденика отправи председателят на клуба
Веселин Добрев. Подарък му поднесе кръстницата на клуб „Вяра”
Виолета Тодорова, която му пожела бодър дух, дълголетие и други
римувани пожелания. Поздрави му отправиха и членове на клуба.
Рожден ден имаше и съпругата на председателя на клуба Калинка
Добрева, която навърши 73 години и почерпи по случай годишнината
си. Рожденикът и кръстницата поведоха кръшно хоро.

Членове
на
клуба на СИБ
„Вяра” в Исперих
с
председател
Веселин
Добрев
се събраха, за
да
отбележат
празника
на
светите София,
Вяра,
Надежда
и
Любов.
На
с р е щ а т а
присъства и кръстникът на клуба Виолета Тодорова, която
поздрави хората с увреждания с пожелание за повече кураж и
оптимизъм, здраве и дълголетие. Тя е добър техен приятел и
посещава празниците, на които се веселят заедно. Този път тя
подари от името на Общинската организация на ПП „ГЕРБ”,
на която е председател, 15-инчова музикална уредба. Те ще я
ползват за своите празници.
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След тържеството хората с увреждания присъстваха на
среща с посланика на Република Турция Хасан Улусой и други
гости от Турция и Областния управител на Разградска област
Гюнай Хюсмен. В заседателната зала на община Исперих беше
и кметът Бейсим Руфад. Официалните лица от Република
Турция подариха две акумулаторни колички на инвалидите
Ахмед Халил - на 68 години и Живко Кръстев, който е на 30
години и от малък страда от множествена склероза. Дарението
е предоставено от Държавната агенция за сътрудничество и
координация към Президента на Република Турция и насочено
към образователната и социалната сфера. Гостите направиха
и други дарения на деца в Исперихски училища. За благодарност
талантливият Живко Кръстев – носител на награди от
Национални конкурси на хора с увреждания - поздрави гостите
с тракийска песен.
бараково

Дружеството
към СИБ в с.
Бараково не е
голямо, но с тези
редове
искам
да
споделя
в
обичаното
издание “Кураж”
част от неговия
празничен
и
делничен живот.
Клубът,
където
се
събират
ежедневно
хората,
е в непосредствена близост
с читалището, кметството и
църквата «Успение на Пресвета
Богородица». Това много помага
при комуникация, при масови
мероприятия,
литературни
и
интернет четения, православни
беседи и др. Но не е единственият
приоритет, защото е важен
човешкият фактор. Необходима е
добра воля, съпричастност, желание
и умения нещата да се случват по

Лалка Иванова

възможно най-добрия начин. В
този ред на мисли искам да изразя
безграничната си благодарност към
г-жа Валя Симеонова - Председател
на РО на СИБ - Кюстендил.Тази жена
успява да бъде сред хората и в
Бараково, въпреки отдалечеността
ни на 80 км. и на събрание, и на
празник, и винаги, когато просто
имаме необходимост. С нейна
помощ десетки хора с увреждания
се възползваха от специализирано
лечение и рехабилитация. Когато тя
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е сред нас, се усеща една приятна
атмосфера и хората се чувстват
обгрижени и специални.
От близо две години работи Кухня
за бедни в кв. Грамада, Благоевград.
Инициатор
на
благородното

А лично Отецът и Презвитера
Мирела доставят топлия обяд до
домовете на хората с увреждания
в Бараково. За техните добри
дела може да се пише и говори
дълго - благотворителни концерти,
базари, неделно училище за деца и
възрастни, прожекция на филми...

дело е отец   Светослав Кючуков,
енорийски свещеник в църквите
Успение на Пресвета Богородица с. Бараково и Свети Николай Летни
в квартал   Грамада, Благоевград.
Всяка неделя след Светата литургия
хора от църковното настоятелство
и доброволци раздават топла храна
на 12 нуждаещи се от Бараково.
Храната е изцяло от дарения, като
всички дарители са пожелали да
останат анонимни.

Последният филм беше за лекаря
Лука, канонизиран за Светец,заради
неговото добротворчество. И още, и
още...
Живеем с положителна нагласа
към всичко, независимо какви са
външните условия, опитваме се
нездравите мисли да изчезват и да
се заместват от мисли за добруване
и уважение. Водят ни вярата,
надеждата и любовта. Прибавяме
добротата и мъдростта...

бараково

Елена ЕНЕВА

разград

Безкрайно красива е родината ни! Преоткриването на нейните забележителности, изпълнени с много тайнство и чар, са
предизвикателство за много родолюбци. Затова, без да се колебае, председателката на ОО на СИБ Разград Иванка Петкова
организира за своите членове екскурзия до Замъка Равадиново.
Българският Замък „Влюбен във вятъра” успешно представи
България на Международното туристическо изложение в Шанхай
през април 2017, спечели златен приз за „Качество на туристически
продукт”, като на финала изпревари Кралските музеи на Гринуич в
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Лондон, Бинтан Ризорт, Сингапур
и Лос Анжелис - конгресен център.
Европейската Комисия по туризъм
обяви замъка в листата на „ТОП-3 на
Най-красивите европейски замъци,
а неговият създател, архитект и
дизайнер беше награден от краля
на Белгия с орденът на Леополд
II - кралят строител на Европа.
Замъкът е не само участник в международните форуми, посветени на
интеграцията в областта на туризма, но и инициатор на множество инициативи, получили голям международен отзвук.

Благодарим на нашата организаторка, че ни позволи не само
да се докоснем до тази приказка, но и да станем част от нея.
самоков - своге
Още при първата ни среща и
запознанство с председателката
на ОО на СИБ в Своге г-жа Виолета Петрова, усещаме взаимна
близост и поканата за гостуване
не закъснява. И от двете страни.
Тя все пак настоява ние първо да
ги посетим и така това ни намерение скоро добива реалното си
въплъщение.
Определеният ден за пътуването идва. Организираме се активът на СИБ-Самоков, хористите
от певческата ни група „Еделвайс“
и някои други членове с определен принос към дейността на
организацията ни. Тръгваме рано
сутринта. И още на входа на града
ни чака техен предствител, който
ни води до клуба им. На вратата
ни посрещатат по стар български
обичай с хляб и сол. Вътре са подредили масите с почерпка, серви-

София Сотирова

рат ни и кафе. И така срещата започва. Г-жа Петрова ни подарява
за спомен сувенири от Своге и
раздава на всички брошури с туристическите обекти в общината.
Ние също им подаряваме два комплекта с пълни рекламни материали от Туристическия център в
Самоков и 30 красиви магнита със
забележителности от града ни, с
което ги каним да ни посетят и си
изберат какво искат да видят в нашия красив град и район. Не след
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самоков - своге
дълго запяваме самоковски песни, с които да поздравим нашите
любезни домакини. Изявяват се
със самоковски народни песни
и известният дует
Латинка и Васил.
Обменяме мисли
относно организацията на клубовете
ни. Правим си отново снимки и се
връщаме към автобуса си. Опредлили
сме да посетим Вазовата екопътека
и паметника Дядо
Йоцо гледа - все
забележителни
места, свързани с
големия ни писател Иван Вазов и
оценени и описани още тогава от
него. Нашите прекрасни домакини са се организирали с джип да
ни водят до определените места.
Искърското дефиле, Лъкатишките скали, гара Бов, началото на

Радка ЗЛАТЕВА

”Ръководството на клуба на
СИБ «Вяра, Надежда и Любов»
организира отлично празника,
посветен на своя патрон.
Повечето
от
членовете
дойдоха
в
ресторант
„Чилиците”. Гост им беше зам.
кметът на общината Петко
Борисов.
Председателят на клуба
Михаил Свещников откри

екопътеката, известният водопад
Скакля... Най-трудно подвижните
ги извозват с джипа, докъдето е
възможно. Минаваме Рибарниците, Воденицата и петима от нас достигаме водопада. Не след дълго

стигаме и величествения паметник Дядо Йоцо гледа... Правим си
обща снимка за спомен...
Един прекрасен ден в нашия не
особено радостен живот! Ще го
запомним за дълго.
ТВЪРДИЦА

тържеството. Радка Иванова накратко разказа историята на Вяра, Надежда, Любов
и тяхната майка София,
живели в Рим в края на І-ви и
началото на ІІ-ри век.
Г-н Борисов пожела от името
на кмета и ръководството на
общината весел празник. Той
подчерта, че винаги общината
помага и ще помага при
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нужда на хората с
увреждания.Тогава,
когато не може,
ще
обясняват
защо не могат да
помогнат...
След
вкусния
обяд, приготвен от

кухненския персонал на ресторанта, имаше почерпка и от
общината. После се завъртяха хора ...
СВИЩОВ
В свищовската организация на
СИБ кипи богата културно-масова дейност, наред със задачите
за укрепване на нашата структура.Редовно се отбелязват годишнини на събития, свързани с
нашата история, традиционни и
личини празници на членовете
ни. През пролетта и есента обаче, приоритет имат екскурзиите
из страната, организирани от
председателката Екатерина Радулова, но и с помощта от кметството. Незабравими ще останат
пътешествияти ни до Пловдив,
Хасково, Пазарджик, Батак, Пещера, Хисаря, София, Русе, Иванови скали, Басарабово и др. За
онези, които се нуждаят от почивки, се организират такива на
планина в Априлци и в курортите на Черно море. Активно уча-

Илия ВАСИЛЕВ
сатие в организацията и провеждането на тези инициативи
вземат нашите членове Блага
Митева, Любовка Иванова, Илия
Димов, Мария Кръстева, Стефанка Иванова, Маргарита Георгиева, Лилия Димитрова, Величка
Кузманова, Иван Тодоров и др.
Всички други инициативи на
нашата организация се посещават масово, взаимоотношенията
на членовете са дружелюбни,
затова в живота на организацията царят истинска радост и веселие.
А през 2019 г. ни предстои да
отбележим 30-та годишнина на
организацията ни – тя е първата, създадена във област Велико
Търново. Управителният съвет
вече е разпределил задачите за
отбелязване на този юбилей.

20
áðîé 10
октомври 2018

Лятото е най-безгрижният
сезон и дойде ли септември,
всички се чувстваме
като деца, искащи
още малко слънце...
А морските емоции не
свършиха за членовете на
СКИ „Траки” от Пловдив,
защото ги запечатаха и
споделиха с нови приятели.

На 1 септември
шестима
от състезателите на Спортен клуб «Траки» потеглиха
за ежегодния си
лагер-сбор в гр.
Приморско. Изявите на спортистите през
последните 6 месеиа още веднъж
убедително доказаха, че в дисииплините тенис на маса,
вдигане на тежести, плуване и
стрелба с пневматични пушки
те неотклонно продължават
да утвърждават челните си
позиции сред тимовете на хората с увреждания. Те печелят
призови места както в индивидуалните, така и в отборните класации.
Организаторите - Председателката Лидия Августинова и мениджъръът Борис
Костадинов - бяха поканили и почетния член на клуба
Иванка Колева от гр. Стара
Загора - олимпийска, светов-

РЕПОРТАЖ
НА БРОЯ

Морски емоции
Смиляна ЗАПРЯНОВА

на и европейска шампионка в
тласкане на гюлле от редица
Параолимпийски игри за хора
с увреждания. Като човек посетил Барселона, Сидни, Берлин и много други места, тя
не веднъж е споделяла какви
са социалните придобивки на
хората с увреждания там. И
затова с голямо притеснение
на следващата сутрин тръгва
към плажа „Перла”, защото не
знае дали ще достигне до морето с инвалидната си количка,
ако липсва дървена рампа...
Обаче всички, които я придружават, са приятно изненадани още при спирането
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на
платения
паркинг. Охранителят
вика
двамата спасители от пост №
1, които докарват специалното съоръжение
за обслужване на
трудноподвижни.
Възхитени,
ра звълнувани
всички благодарят - макар и недиректно - на
концесионера на този плаж за
възможността да се потопят
в морето! И вече всяка следваща сутрин за тях е изпълнена

с нетърпение да отидат на
плажа. Два комплекта чадър
с шезлонг са предоставени безплатно и са запазени за групата, а спасителите Петко Димитров от Велико Търново и
Запрян Кехайов от Велинград
с голямо внимание обгрижват
хората с увреждания, за което

им БЛАГОДАРИМ!
Имаше много сърцати деца
и родители, които също помагаха в обслужването на
съоръжението и неговото
придвижване. Имаше тръпка
и настроение и с основание
можем да кажем, че това беше
едно закъсняло лудо лято, което впечатли всички.
Сигурни сме, че пак ще се
върнем и през следващото
лято с надеждата, че тандема от спасителен пост №
1-„Перла”Петко и Запрян - които са нашите нови приятели- ще ни дадат възможността за нова щура ваканция
пълна с тръпка и настриение.
Не мога да пропусна да подчертая, че в наскоро провелата се Балканиада по
тенис на маса СК „Траки“ се
класира на второ място след
варненския, а след себе си остави отборите на Македония
и Черна гора.
Ж елаем им бъдещи победи и
здраве!
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Социално предприятие ще се грижи
за уязвими хора в Пещера

социална политика

Нена БИВОЛАРСКА
Социално предприятие ще заработи в Пещера, съобщиха от
общинската администрация в родопския град. Целта на проекта
е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа
за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в
сферата на социалната икономика. В проекта е предвидено
реализирането на дейности за психологическо подпомагане,
мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от
уязвимите групи, с цел насърчаване участието им на пазара на
труда и създаване на умения за успешно справяне на работното
място и/или адаптиране към работните условия при включването
им в заетост. В рамките на проекта ще се създаде общинско
социално предприятие. Общата стойност на безвъзмездната
финансова помощ е в размер на 376 488,57 лв. Проектните
дейности ще се изпълняват 17 месеца.

Спортното училище в Пазарджик
разполага с рампа за хора с увеждания
Обновената база на общежитието към СУ „Георги Бенковски“ беше официално открита на 7 юни. В сградата
бяха извършени основен ремонт и саниране, които започнаха през декември
2017 година. Една от
положителните промени е изграждането
на рампа за хора с увреждания към сградата, с което тя става
първото в града общежитие с достъп за инвалидни колички.
Общежитието е с капацитет 220 места. В
него към момента са настанени 170 ученици от всички
средни и професионални училища в града. Сградата разполага на всеки етаж с малка кухня – трапезария и със стая
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за самоподготовка. Стаите са с 2 или 3 легла и самостоятелен
санитарен възел. Обезпечена е с пожароизвестяване и видеонаблюдение. Обектът беше обновен по проект, финансиран от
Оперативна програма „Региони в растеж“, заедно с 4 училища
в Пазарджик – СУ „Димитър Гачев“, СУ „Д-р Петър Берон“, ОУ
„Любен Каравелов“ и ОУ „Христо Ботев“. Общата стойност на
строителните дейности в петте сгради е 7 941 085,71 лева, от
които 6 749 922,85 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 1 191 162,86 лева национално финансиране.
Обновиха оборудването на
Социалния патронаж в Септември
Община Септември реализира
пореден проект, чрез който се
закупи чисто ново оборудване
и обзавеждане за нуждите на
Социалния патронаж в Септември.
Чрез новото оборудване услугата значително ще се подобри откъм качество и експедитивност.
Досега условията, в които се е
работело години наред, бяха отвратителни, казват служители.
Идеята на екипа, натоварен с отговорността за доставяне на храна основно за възрастни хора,

е въпреки вандалските посегателства върху общинско имущество да продължава да гледа в
градивна посока и чрез различни проекти с външно финансиране да се създават условия за
по-добро качество на услугата.
Следващото нещо, което трябва
да се реши, е закупуване на нов
бус, тъй като след опожаряването
на предишния храната се разнася
с частни бусове, временно осигурени безвъзмездно от местна
фирма.

Улесняват достъпа до прокуратурата
във велинград
Сградата на Районна прокуратура Велинград, в която се помещават
още Дирекция Социално подпомагане, отдел Закрила на детето и Регионалната здравна инспекция, ще бъде ремонтирана по проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност». Ще бъде извършено саниране, подмяна на електроинсталацията и поставяне на нов асансьор за
подобряване на достъпа на хора с увреждания. Проектът е на стойност
933 471.51 лв. Това е част от инвестиционната програма на община Велинград, а източник на финансиране е Оперативна програма „Региони
в растеж”. По тази програма общината е разработила пет проекта, като
всички са одобрени и е получено европейско финансиране.
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Заместник-министър Русинова:

През следващата

През
следващата
година
със средства от Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси“ ще бъдат
развити още 10 Центъра за
подкрепа за хора с увреждания.
Това
съобщи
заместникминистърът
на
труда
и
социалната политика Зорница
Русинова след подписването
на договор с кмета на София
Йорданка
Фандъкова
за
изграждането на Център за
подкрепа за хора с увреждания
в столичния район „Слатина“.
«С пет пилотни проекта, единият
от които е на Столична община,
се
стремим
да
развием
услуга с комплексен здравно-

година ще бъдат

образователен подход, която
ще осигури пълна подкрепа на
хората с увреждания», подчерта
зам.-министърът. Останалите
пилотни проекти са в общините
Пловдив, Бургас, Русе и Варна.
В момента в страната има 172
Центъра за дневна и седмична
форма на подкрепа за деца и

развити още
10 Центъра за
подкрепа на хора
с увреждания
възрастни хора с увреждания с
капацитет над 4000 души.
Договорът за изпълнение на
проекта, който беше подписан
от
зам.-министър
Зорница
Русинова и кмета на София
Йорданка Фандъкова, е на
стойност 1 млн. лв. Центърът за
подкрепа за хора с увреждания
ще бъде изграден в следващите
18 месеца, като в първата една
година екипът ще подготвя
сградата, уточни кметът на
София. В него ще се изпълняват
интегрирани социално-здравни
мерки,
консултативни
и
терапевтични услуги за лицата
с
увреждания.
Предвидени
са мерки за насърчаване на
участието на пазара на труда
или възстановяване на трудовата
активност на близките, които
полагат грижи за лицата с
увреждания. Центърът ще има
капацитет да обслужва 30
лица с увреждания месечно,
уточни Фандъкова. В него ще
бъде осигурена терапевтична
помощ
и
рехабилитация,
трудо- и арт-терапия и др.
Семействата, полагащи грижи
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за лица с увреждания, ще имат
възможност за краткосрочно
настаняване на нуждаещите
се от услугата лица до 14 дни.
Зам.-министър Русинова заяви,
че екипът в центъра ще бъде
обучен, за да е изцяло подготвен.
«Половин година дейността
на Центъра за подкрепа за
хора с увреждания ще се
подкрепя със средства от
проекта. След това очакваме
да го продължим с подкрепата
на Министерството на труда
и социалната политика като
държавно делегирана дейност»,
заяви още кметът на София.
Тя уточни, че на територията
на Столична община има 84
социални услуги, насочени към
деца и пълнолетни. «Държавата,
общините и неправителствените
организации можем с общи
усилия
да
подобряваме
качеството на услугите, за да
са полезни за най-уязвимите
групи», коментира Фандъкова.
След подписването на
договора
със
Столична
община,
зам.-министър
Зорница Русинова съобщи,
че през следващия месец ще
стартира отпускането на 47 млн.
лева от ОПРЧР за развитието
на Патронажната грижа в
страната. „По този начин ще
можем да създадем устойчива
мрежа от общински услуги.
Надявам се на партньорство
с
неправителствените
организации,
така
че
да
отговорим
на
конкретните

нужди на конкретния човек“,
коментира
Русинова.
Тя
припомни, че в Законопроекта за
социалните услуги е заложено
развитието на заместващата
грижа и на мобилните услуги.
„Знаем, че хората с увреждания
в малките населени места,
които са сателитни на големия
град, нямат достъп до социално
или
здравно
заведение.
Развиването на мобилни услуги
от голямото населено място
до домовете на хората е пътят,
по който можем да осигурим
по-голяма
адекватност
на
грижата,
необходима
на
съответния човек“, подчерта
зам.-министърът.
Кметът на София уточни,
че общинското предприятие
„Социален патронаж“ доставя
храна на около 1800 души
всеки ден, както и осигурява
допълнителни дребни услуги
по домовете за улесняване на
ежедневието на нуждаещите
се. Зам.-министър Русинова
припомни,
че
от
месец
октомври този тип услуга
може да бъде допълнена с
медицинския компонент, така
че нуждаещите се хора да
бъдат посещавани в домовете
си не само от социален
работник, но и от медицинско
лице. София разполага и с
20 оборудвани буса за хора с
физически проблеми, с които
се придвижват до работното си
място или за посещаване на
културни събития.
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Нова възможност за устойчива
заетост на хората с увреждания
От 15 август 2018 г. Агенцията
по заетостта започва да набира
заявки за обучения и заетост
на безработни лица с трайни
увреждания. Заявките ще се
приемат по новия компонент II
на проект „Обучения и заетост
за младите хора” – за безработни
лица с трайни увреждания до 29
години включително и по новия
компонент II на проект „Обучения
и заетост” – за безработни лица
с трайни увреждания на възраст
над 29 години. И двата проекта
се реализират с финансовата
подкрепа
на
Европейския
социален фонд на Европейския
съюз по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 (ОП РЧР).
Близо 5000 лица с увреждания
са
започнали
работа
през
първата половина на 2018 г. с
посредничеството на Агенцията
по заетостта, като повече от 1500
от тях са включени в субсидирана
заетост.
Към
момента
по
проектите „Обучения и заетост
за младите хора” и „Обучения и
заетост” устроените на работа
хора с увреждания са 884. Целта
на изпълнението на новия
компонент II по двата проекта
е да се даде допълнителна
възможност за устойчива заетост
на една от най-уязвимите групи
на пазара на труда, като по този
начин се предотврати изпадането
й в продължителна безработица,

загубата на трудови умения и
социалната изолация.
Работодателите
ще
бъдат
стимулирани максимално дълго
да задържат хората с трайни
увреждания на работното място.
Със средства от ОП РЧР ще бъдат
поети възнагражденията съгласно
минималния
осигурителен
доход за съответната основна
икономическа
дейност
и
осигурителните вноски на наетите
от тях по проектите за 24 месеца.
Ако работодателите задържат
служителя/служителите 6 месеца
след този срок, ще им бъде даден
еднократно допълнителен бонус
от 6 минимални работни заплати,
установени за страната.
Всеки работодател, който желае
да наеме безработни лица с
трайни увреждания по компонент
II на проектите, може да подаде
заявка за разкриване на свободни
работни места според своите
потребности във всички бюра
по труда в страната. На този етап
от изпълнението, безработните
лица с трайни увреждания,
одобрени от работодателите,
ще
могат
да
преминат
професионално обучение и/
или обучение за придобиване
на ключова компетентност с
ваучери (съгласно ПМС № 280/
2015 г.) Заявки от работодателите
ще се приемат на хартиен носител
лично или чрез пълномощник
в бюрата по труда в страната, в
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работни дни между 08.30 и 17.00
часа. Размерът на отпуснатата
безвъзмездна финансова помощ
по новия компонент II на проект
„Обучения и заетост за младите
хора” е 8 854 936 млн. лева, а на
проект „Обучения и заетост” – 10
000 000 млн. лева. Заявките за

свободни работни места ще се
разглеждат по реда на тяхното
подаване до изчерпване на
финансовия ресурс. Очакванията
са с планираните средства да се
осигури заетост на 200 младежи
до 29 години и 800 лица над 29
години с трайни увреждания.

1 октомври - Международен ден
на възрастните хора
Това става с решение на Общото събрание на ООН от 14 декември
1990 г. На този ден всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото.
Времето, в което живеем, налага необходимостта да обръщаме все
по-голямо внимание на възрастните хора между нас. Икономическите
проблеми, демографската криза, желанието на младите хора да търсят
реализация в чужбина водят до постоянна тенденция на застаряване
на обществото ни. Все повече са населените места, в които има само
възрастни хора. Така, едно от най-големите препятствия, пред което
хората от третата възраст са принудени да се изправят, се оказва
самотата. Невъзможността, поради конкретно заболяване или
недостатъчни доходи, да навестиш приятел или да отвориш дома си за
такъв, липсата на човек, с когото да разговаряш и споделяш, са чест
техен спътник.
Оставени сами на себе си, с болката и тъгата, възрастните се превръщат
в забравени хора, които постепенно угасват в един свят, в който за тях
се говори само като статистика покрай поредното преброяване.
В България често възрастта е зависимост. В общия случай означава
по-малко възможности, по-малко приятели, по-малко средства, помалко радост...
А в едно цивилизовано общество няма нищо по-естествено от
вниманието и грижите към хората от третата възраст.
Държавата и обществото ни са в дълг към тях – към българските
пенсионери, към нашите бащи и майки, към всички бедни и самотни
възрастни хора.

Нека им отдаваме дължимото не само
на 1 октомври, нека се грижим за тях всеки ден и да се опитаме да им осигурим живота, който заслужават!
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От 06. 09. до 09.09. 2018 г. в Почивна станция “Тишина” Приморско на СГБ се проведе

С П Р А В О Ч Н И К

семинар за обучение, консултации
и информиране на актива и доброволни
сътрудници на СИБ от цялата страна

Председателят на СИБ Красимир Коцев информира аудиторията за промените, заложени в проекта
на Закон за хората с увреждания, в проекта на Закон за социалните услуги и в наредбата за медицинска експертиза.
Подчертана бе и готовността на всички структури на
съюза в страната да продължат да отстояват правата
на хората с увреждания, самостоятелно или съвместно
с други национално представителни организации на и за
хора с увреждания.
Работата на семинара продължи с разясняване и на някои финансови задачи, с резултатите от изпълнението
на заявките по чл. 53 от ППЗИХУ и др. Разисквани бяха и
други въпроси, поставени от доброволните сътрудници и
членовете на УС на СИБ.
На основание постъпилите в РО на СИБ и планираните
от Агенцията за хората с увреждания средства за целеви
помощи на трудноподвижни хора, които се нуждаят от
придружител през 2018 г., ще бъдат изплащани по чл.
53 от ППЗИХУ на правоимащ човек с увреждания, подал в
определения срок необходимите документи за 10 часа за
придружаване по 5 лв., сумата в размер на 50 лв. Тъй като
целевата помощ ще се изплаща с пощенски запис с такса
1.35 лв., чистата сума за получаване остава 48.65 лв
Право на наследствена пенсия според чл. 82, ал.1 от
КСО имат децата до навършване на 18 г. възраст, а след навършване на тази възраст, ако учат – за срока на обучението, но не
по късно от 26 годишна възраст. Също така и над тази възраст, ако
са се инвалидизирали до 18, съответно до 26 -годишна възраст,
но и над тази възраст, ако са учащи, определени с наредбата по
чл. 106 на Кодекса. В разпоредбата на чл.34 ал.1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж изрично се посочва, че деца, които учат след навършване на 18 годишна възраст по смисъла на
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чл. 82. ал. 1 от КСО са:
1.Ученици, които продължават образованието си след навършване
на 18-годишна възраст в училищата, създадени по отменения Закон за
народната просвета (ДВ. бр. 79 от 2015 г. или по Закона за предучилищното и училищното образование, както и за социални учебно-професионални заведения, създадени с ПМС № 63 от 1991 г. за квалификация и
преквалификация на лица с намалена трудоспособност, независимо от
степента и формата на обучение.
2.Лица с намалена работоспособност, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища,
създадени по реда на Закона за висшето образование, както и организациите по чл. 47 от същия закон.
3.Лица, които учат в чужбина.
Пенсията се изплаща до завършване на вид и степен на образование
по общия ред. Ако тази категория лица не са учащи, не могат да получават наследствена пенсия след навършване на 18-, съответно до 26годишна възраст.
Изменената разпоредба на чл. 82, ал. 1 на КСО влиза в сила от 01. 01.
2015 г., а за отпуснатите до тази дата наследствени пенсии за тази категория хора е създаден & 22 с в преходните и заключителни разпоредби на КСО. Посочената разпоредба дава възможност на отпуснатите
наследствени пенсии с начална дата 31. 12. 2014 г. на лица, които са се
инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, да продължат да се изплащат до определения им срок. След изтичането на този
срок, ако пенсиите не са отпуснати пожизнено, същите се прекратяват.
НОИ определи поредния средномесечен осигурителен
доход както следва:
- по чл. 70 ал. 4 на КСО за периода 01.07. 2017 г. –30.06. 2018 г. на 855.83
лв., който служи за определяне на индивидуалния пенсионен коефициент;
- по чл 70 ал. 2 от КСО за м. юни 2018 г. в размер на 875 лв. и служи за
определяне размера на новоотпуснатите пенсии с начална дата през м.
юли 2018 г.
В ДВ, бр. 60, от 20.07.2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората
с увреждания, приет от Народното събрание на 12.07. 2018 г. Със
Закона се преодоляват несъответствията на отделни текстове с разпоредби за изплащане на интеграционни добавки, действащи според
Правилника за прилагане на Закона повече от 10 години.
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Правителството одобри план за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания. Предвижда се създаване и управление на регистър - профил на хората с увреждане на база информация
от различни административни източници, на различно административно подчинение с възможност за достъп по електронен път. Целите са:
- Постигане на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания;
- Надграждане на информационната система на Агенцията за хората с увреждания и на административните източници на данни, с които
взаимодейства. Интеграция на системата с хоризонталните системи за
електронното управление на МЗ, НЗОК, ГРАО, МОН;
- Надграждане на Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия и на административните източници на данни, с които взаимодейства - НЗОК, АХУ,
ГРАО и общини.
- Проследяване и контрол чрез извършване на статически анализ и
отчетност като инструмент за формиране на хоризонталната държавна
политика за хората с увреждания.
Допълнително ще се автоматизира процесът по предоставяне на необходимите медицински и други документи за определяне степента на
неработоспособност и ще бъде осигурен достъп до данни в регистрите
с възможност за едновременна работа на участниците в процеса (граждани и администрация).
Линията на бедност в България през 2019 г. ще е 348 лева,
реши правителството. Сумата е с 27 лева по-висока в сравнение с размера й през настоящата година.
Сумата е определена на база на Методика, утвърдена от Министерския съвет през 2006 г. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети в Република
България“, което ежегодно се провежда от Националния статистически
институт.
Линията на бедност се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото
равнище на населението.
От 2 юли 2018 г., започна приемането на документи
за целева помощ за отопление на лица и семейства
в дирекциите „Социално подпомагане“. Заявленията се подават по
настоящ адрес на кандидатите, като приемът им ще продължи до 31
октомври 2018 г. Важно е да се отбележи, че предвиденото увеличение
на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на достъп
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до този вид помощ, като доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата
за отпускане на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със
съответния коефициент. За да се гарантира устойчивост, предвидимост
и прозрачност на действащия корекционен механизъм, промените в
Наредбата предвиждат автоматично обвързване на корекционния
коефициент с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване
ред за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли.
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата,
чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца
на подаване на заявлението-декларация е по-нисък от или равен на
диференциран минимален доход за отопление (ДМДО) и отговарят
на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП).
Месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия
зимен сезон ще е 74,83 лв. Общият размер на помощта за целия
отоплителен период 1 ноември 2018 г. – 31 март 2019 г. ще се увеличи
на 374,15 лв. Заявление-декларация за отпускането на целева помощ
за отопление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за
социално подпомагане в раздела «Административни услуги».

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ ЗА
СП. КУРАЖ ЗА 2019 ГОДИНА
Каталожен номер 1410

Кампанията започва на 1 октомври
завършва на 15 декември
Само за първото тримесечие на 2019 г. можете да се
абонирате пак до 15 декември т.г.
Само за второто тримесечие на 2019 г. или за месеците от април до края на 2019 г. срокът за абониране
е от 1 до 15 март 2019 г.
Само за третото тримесечие на 2019 г. или за месеците от юли до края на годината срокътза абониране
е от 1 до 15 юни 2019 г.
Каталожният номер на списанието ще го има в каталозите на Български пощи само през месеците, в които се извършва абонамент.
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Репортаж?
Не – очерк...

ичности

Л

Мария
КОНСТАНТИНОВА

Една
НЕслучайна
среща
„Моето аз”
Коя е Жана? 27-годишна е. Зодията й е Риби, но
е на границата на Риби
и Овен, а асцендентът
Жана Попова - слънчево и интелий е на границата на Рак
и
Близнаци.
„Голяма гентно момиче. Не е случайно запокомбинация от зодии, знанството ми с русокосата чаровница,
различни характеристики” която ме грабна още в началото на раз- казва. - „Но няма лошо, говора ни. Журналистка е, възпитаничколкото повече, толкова
ка е на Факултета по журналистика.
по-добре!”.
Не се учудвам, че е избрала
Морско чедо е, родена е
тази професия, защото словото й,
във Варна, живее в София.
перото й, са дар Божи.
Завършила е 54-о СУ
„Свети Иван Рилски” с изучаване
журналиста. Включила се в
на английски и немски език.
екипа, който създавал ЛитеВ VIII-и клас, класен й била
ратурен училищен вестник.
преподавателката по български
„Приключението”, както казва,
език и литература Бисерка
в гимназията, я убедило, че
Милушева.
журналистиката е прекрасна
- Страхотен позитивен човек, професия.

безкрайно я уважавам. Много
е направила и продължава да
прави за мен. Окуражи ме, че мога
да се занимавам с литература,
насърчи ме да помисля за
журналистика.

В училището имали клуб на

-Точните науки не са ми
силната страна. В VI-и клас
установих, че в бъдеще трябва
да се занимавам с нещо свързано
с литература. Винаги съм искала
да уча журналистика.
Разработвала

литературни
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есета на различни теми, но
предпочитала
философската
тематика. Първият й репортаж
бил за положението на хората
с увреждания и за
недостъпната среда.

-За мен е важно да
пиша на социална
тематика.
Представям нещата от
своята гледна точка.
Затова трябва да
разширя
кръгозора
си. Хубаво е да има
повече
теми,
по
които да се пише,
така ти самият се
провокираш.

Първата й статия.
Била
за
онлайн
издание,за живота на
хората с увреждания
и трудната за тях
среда.
Темпераментът
и откровението й
Не криеше тези свои качества
по
време
на
разговора
ни.Споделяше
въодушевено
и
откровено
мечтите
и
преживяванията
си.
Обича
да пътува, да чете книги,
киноманка е. През последната
година, покрай ангажиментите
си с докторантурата, не й остава
време за любимите й занимания.
Свободните си часове отделя за
семейството си, за приятелите
си, за макар и малка разходи
сред природата.
Аспирантка във Факултета по журналистика
Жана
обича

предизвикателствата и всяка
работа, свързана с пътуване,
й носи удовлетворение. Вече
година
изживява
голямо
приключение
с
„въртележката”
около доктората й.
Преследва мечтата
си. Със сигурност
ще се сбъдне. А коя
е темата, по която
работи?

-Темата
на
доктората ми е
много
интересна.
Правя
изследване
на
съвременната
б ъ л г а р с к а
художествена
литература.

Участва и във
различни форуми
– национални и
международни.

-Последните два бяха в
международни организации за
хора и млади пациенти с различни
здравословни проблеми. Включих
се и в обучения, в лагери. Запознах
се с много хора. Представих България и ситуацията на хората с
различни здравословни проблеми
у нас… Най-важното е, че
стигнах до определени решения,
както изискваше темата на
последното лятно училище във
Виена.
И допълни:
-Установих,

че промяната
е в самите нас. Ако искаме да

променим нещо, не трябва да
се отказваме да го направим,
независимо
трудностите.
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Една
НЕслучайна
среща
Трябва да предприемаме първи
стъпки.

Идея, В която вярва, че ще
реализира
Да направи онлайн платформа
за
хора
с
невромускулни
заболявания,
защото
е
установила, че има много хора с
нейния проблем.

-Затворени сме в себе си, нямаме
възможност да общуваме, което
ни прави още по-затворени.
Трябва да се обединим, да знаем, че
не сме сами, да общуваме помежду
си, да споделяме радости и болки
и всякакви неща от живота…

Докторантурата й
В момента е на кръстопът
- да тръгне към радиото или
към литературата. Иска й се
да съчетае двете, което да се
превърне в професионалното
й поле в бъдеще. Когато
завършила
журналистика,
избрала
литературата,
в
чиято област продължава и
сега в докторантурата си, но с
комбинация между любовта си
към радиото и към литературата.
-Проектът, по който работя,
ме накара да се занимавам и с

двете изключителни области, за
да се харесат и на слушателите,
и на читателите… След годинадве резултатът ще дойде – тогава
ще защитя доктората си. Да си
аспирант е различно от това да

си студент. Преживяванията са
много повече, да не говорим за
предизвикателствата. Но това
ми дава сили!

Пътувания, срещи
- Жани, пътуваш по различни поводи и прояви, срещаш
се с различни хора. Какво ти
дават срещите, разговорите,
дискусиите?

-Сила. Обичам да пътувам.
Последните години посетих
интересниместа,
които
докоснаха душата ми. Бях
в Барселона, по линията на
Европейската асоциация за
хора с редки заболявания, и във
Виена в Младежка организация
за хора с хронични заболявания.
Пътуванията
ме заредиха
с енергия, видях прекрасни
места от красивите градове,
излъчващи
страхотен
дух
и атмосфера. Срещнах се
изключителни млади хора в
различни ситуации, в различен
етап от живота им, които не
са изгубили желанието си за живот, а „грабят” от него с пълни
шепи - мотивирани, нахъсани
да се реализират и да помогнат
на хора в нашето положение…
Изключително
преживяване,
научаваш нови неща, обменяш
опит и разширяваш кръгозора
си. Вече имам по-ясна концепция
в главата си какво точно трябва
да правя.
Пътуванията дават на Жана
отговор на въпроса й – какво
би искала да направи и как да
бъде по-полезна на хората с
невромускулни заболявания
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, как да започнат макар и
малка промяна, да обменят опит, да бъдат по-силен
фактор в обществото, като в
същото време се
подкрепят един
друг.
-Като журналист
смятам,
че
общуването
е
изключително
важен аспект от
живота и допринася
за тонуса на всеки
от нас. Ако има
повече възможност
да общуваме, да
обменяме идеи и
опит, да споделяме
проблеми
и
преживявания
това ще ни
направи
по-силни
и ще ни накара да
се
почувстваме
наистина членове
на обществото.
Нещо като финал на
очерка

Последните
думи
на
прекрасната ми събеседничка
прозвучаха не като обещание,
а
като
желание,
като
пътеводна звезда.
-Където и да съм, винаги
ще се занимавам с нещо, за
да се чувствам полезна, да се
реализирам професионално, но
най-вече – да помагам на хората
с моето заболяване. Не обичам
израза - „хора в неравностойно
положение”. Ние не сме в
неравностойно
положение,

независимо
здравословния
ни проблем. Ние просто поразличен начин сме равностойни
на останалите членове на
обществото.
Ще
споделя
с читателите и
това, което каза
майката на Жана
– Анели Попова:
-Прекрасно е
да имаш вкъщи
журналист. Това
е неин личен
избор и с баща й
– Стефан Попов,
го приехме. Лекари сме. В нейната
ситуация
не
е
възможно
да
наследи
професията ни.
В
журналистиката може да се
развива. Гордеем
се с детето си.
Възхищаваме
се на силния й
дух, на енергията й. Когато се
появи проблемът, подкрепата
на родителите ми, на силната
им обич, ни спаси в дългия
път, който извървяхме и
продължаваме да вървим.
Сега, когато са на възраст,
достатъчна ни е моралната
им подкрепа.
А очите на възрастните
хора, бабата и дядото на
Жана - Величка и Петко
Александрови, бяха пълни
със сълзи…
Снимки - личен архив
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П

амет

Джон-Винсънт Атанасов
Американски физик, математик,
електроинженер, създател на новаторска
сметачна машина, по-късно призната за един
от първите електронни непрограмируеми
компютри със специално предназначение.
Роден в многодетно семейство на българин и ирландка, той от малък
проявява наклонност към математика и електротехника. Завършва
електроинженерство, а след това защитава магистърска степен по математика и докторска дисертация по теоретична физика. Професионалната му кариера започва в Щатския колеж на Айова като преподавател
по математика и физика. Научните му интереси и разработваните от
докторантите под негово ръководство теми го изправят пред необходимостта от решаване на сложни диференциални уравнения, за които са
необходими значителни по обем изчисления. Наличната изчислителна
техника се изчерпва с настолни сметачни машини и табулатори. След
няколко неуспешни опита да ги приспособи Атанасов стига до идеята
за принципно нова машина за изчисления, основана не на механика, а
на електричество и електроника. Тя извършва операции по решаване
на системи с линейни уравнения по модифициран метод на Гаус, като
превръща десетичните числа в двоични, извършва аритметични операции, използва логически изрази и записва междинните резултати в
регенеративна памет. Двамата с Клифърд Бери създават прототип на
машината, получила по-късно името компютър на Атанасов-Бери, но
поради влизането на САЩ във Втората световна война проектът остава
незавършен.
Войната променя из основи кариерата на Атанасов и в периода
1942 – 1952 г. той работи само по военни проекти. След това основава
собствена консултантска компания, става успешен бизнесмен и през
1969 г. се пенсионира. През това време компютърната индустрия се
развива и конкуренцията между производителите се изостря. През 1967
г. с Атанасов се свързват с адвокати, научили за неговия предвоенен
проект, и го призовават за свидетел по дела, свързани с патента на
ENIAC. Така замисълът и реализацията на машината на Атанасов стават широко известни за първи път чрез съдебното решение по казуса Honeywell, Inc. v. Sperry Rand Corp, произнесено през 1973 г.
Признанието на Джон Атанасов като компютърен пионер идва
трудно, тъй като приносът му е косвен. В САЩ е награден с Computer
Pioneer Medal от Институт на инженерите по електротехника и
електроника (IEEE) едва през 1984 г. Университетът в Айова също му
отдава заслуженото, като финансира построяване на реплика на ма-

37
áðîé 10
октомври 2018
шината му, но най-много почести получава при двете си посещения в
България, където е прославян като „българинът – баща на електронния компютър“, избран за чуждестранен член на БАН и награждаван
неколкократно с ордени.
В началото на 1970-те години името на
Атанасов и българските му корени нашумяват
в България. Повод за това става книгата на
Ричардс, в която за първи път се споменава
работата му, а покрай шумното съдебно
дело стават известни подробности от живота
му. Благовест Сендов първи издирва адреса
на Атанасов и му пише. Атанасов отговаря с
писмо през септември 1970 г., в което описва
живота си, дава сведения за изобретението
си и за водените дела и изявява желание да Паметник пред Телефонната палата в София
посети България. След покана от името на
Българската академия на науките Атанасов и
съпругата му посещават България за три седмици в края на 1970 г. в
рамките на тримесечна обиколка на Европа. Награден е с орден „Кирил
и Методий“ първа степен и изнася няколко лекции в БАН. Посещава и
родното място на баща си – с. Бояджик, Ямболско, където се среща с
далечни роднини.
Второ посещение Атанасов прави през май –
юни 1985 г., като две години преди това е избран
за чуждестранен член на БАН. Георги Йорданов заявява: „Бихме искали да вярваме, че
някъде в дълбоките корени на Вашето чудесно
творение, плод на изключително научно
прозрение, лежи зрънце от откривателския
порив на талантливия български народ“, с което
де факто обявява Атанасов за българин. Награден е с орден „Народна Република България“
първа степен. Посещава отново родното място
на своя баща. Обявен е за „Почетен гражданин
Паметник в с. Бояджик на Ямбол“.
От 1988 г. името на Атанасов носи
първият астероид, открит и изследван от българи в Националната
астрономическа обсерватория „Рожен“. Върхът Атанасов нунатак в
Антарктика е наименуван в негова чест през 2002 г. През 2003 г. е
учредена награда „Джон Атанасов“, която се връчва ежегодно. През
2007 г. 4 октомври е обявен за Ден на информационното общество –
професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика в България.
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Стефан СТОЙЧЕВ

Х

умор
КРЕДИТ ЛИ?

- Извинете, имам голма нужда! Може ли да попитам къде...
- Разбира се, госпожо. Попаднали сте на точното място.Спокойно, седнете моля!
- Но аз исках...
- Разбрах Ви. Предлагам Ви най-изгодната оферта за кредит,
с най-добра лихва. Надявам се да Ви удовлетвори. Наистина, с
нея ще удовлетворим голямата Ви нужда. Може би най-напред
ще закупите нови патерици – виждам, че трудно се движите.
- Но аз искам да питам...
- Да, разбирам. Първата оферта не Ви хареса. Ето Ви втората. При нея лихвата е по-малка, но сумата на кредита е поголяма. Може би тя ще Ви удовлетвори.
- Но моля Ви! Нека да кажа и аз поне две думи! Влязох при Вас
не за кредит. Исках да питам може ли да ползвам тоалетната ви. С вашите оферти ме забавихте и...вече е късно. Но не е
толкова трагично. От няколко месеца, когато се приготвям да
излизам, най-напред си поставям памперса...

ВЛАДИСЛАВ КЪМ НЕЛИ
Ти си ангел – хранителят, земният гид,
Господ Бог те изпратил за мене,
ти си ангелът влюбен, музата, един вид,
ти си обич и страст вдъхновена.

Георги ДРАМБОЗОВ

На сем. Кацарски

Ти си ангел – хранителят, Боже прости! –
на дланта ми ти нощем заспиваш,
ти ми готвиш до късно, пералня въртиш,
ти будилника древен навиваш.
Ти си ангел – хранителят, искаш ме жив
в тоз хазартен живот, в катастрофи,
ти си вярваш дори, че съм бил талантлив
– първа ти виждаш моите строфи.
Ти си ангел – хранител, от сутрин до здрач ,
ти ме водиш… Животът ще мине
и ще бъда аз твоето куче – водач
там, в отвъдните райски градини.
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КРЪГОСЛОВИЦА

Съставил: Иван МАНЧЕВ

От клетките с чертичка
по посока на
часовниковата
стрелка: 1. Силен и продължителен
вятър.
2. Първата печатна книга на
новобългарски
език, написана
на кирилица. 3.
Начален учебник за четене и
писане. 4. Морска птица, по-едра от чайка. 5. Прабългарски хан от реда Дуло
(неизв.-ок.65/). 6. Държава в Зап. Европа, край Сев. море. 7. Поема от Пенчо Славейков. 8. Дневна граблива птица. 9. Руски писател баснописец (1769-1844)/. Издава сатиричните сп. “Поща
на духовете” и “Зрител”. 10. Възпалително заболяване на стави, предизвикано от инфекция. 11. Европейска столица. 12. Наш
белетрист, нар. деятел на културата (1898-1966) - “Илинден”.
13. Древногръцка богиня на войната и победата, на мъдростта, изкуствата и занаятите. 14. Голямо повествователно художествено произведение (мн.ч.). 15. Стихотворение от П. Яворов. 16. Вид литературно произведение, в което се бичуват и
осмиват отрицателните страни на живота. 17. Героиня на Лев
Толстой от драмата “Силата на мрака”. 18. Сбирка от стари
тълкувания на Вехтия завет от Библията. 19. Румънски авиолинии. 20. Мащабно намален модел.
ОТГОВОРИ НА ИГРОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 9
ВОДОРАВНО: 1. Вокил. 5. Нобел /Алфред/. 9. Алофона. 10. Барит.
12. Салон. 14. Етанол. 16. Тас. 17. Ров. 18. Сап. 20. Бак. 22. „Лел“. 24.
Монако. 26. Билон. 28. Винар. 29. Ориноко. 30. Раван. 31. Девин.
ОТВЕСНО: 1. Вебер /Карл/. 2. Каравелов /Любен/. 3. Илин. 4. Лотос. 5. „Нос“. 6. Онат. 7. Балабанов /Александър/. 8. Лин. 11. Атоли.
13. Осака.15. Лам. 10. Повод.. 21. Коран. 23. Лора. 25. Нике. 26. Бор.
27. НИН.

ОКТОМВРИ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•6. - 135 г. от
рождението на
Рачо Стоянов,
български писател,
драматург и преводач
(1883-1951);

•8. - 60 г. от смъртта
на Ран Босилек
(Генчо Негенцов),
български писател и
преводач
(1886-1958);

•12. - 90 г. от
рождението на
Рангел
Вълчанов,
български
кинорежисьор и
сценарист
(1928 - 2013);

•17. - 95 г. от
рождението на
Апостол
Карамитев,
български
драматичен актьор
(1923 – 1973);

•20. - 180 г. от рождението на
Марин Дринов, български възрожденски
историк и държавник, един от основателите на
Българското книжовно дружество и негов пръв
председател (1838-1906);

•22. - 115 г. от рождението на Златю Бояджиев,
български художник (1903-1976).

