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Правителството одобри проекта
на Закон за хората с увреждания
Правителството одобри проект на Закон за хората с увреждания, с
който се уреждат обществените отношения, свързани с насърчаването,
защитата и гарантирането на равноправното и пълноценно упражняване на техните права. С предлаганата нормативна уредба по нов начин
се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания.
Проектът на Закон за хората с увреждания въвежда нова индивидуална оценка, която е комплексна и ще отразява потребностите на
човека с увреждане, изследвайки неговото здравословно състояние,
функционалните затруднения и наличието на бариери при изпълнение
на ежедневните му дейности, както и вида на необходимата подкрепа.
От 1 януари 2019 г. на хората с увреждания над 18 годишна възраст
ще се предоставя месечна финансова подкрепа, която ще компенсира
разходите, породени от увреждането и представлява сума, в зависимост от степента на увреждане. Размерът на финансовата подкрепа ще
се определя в зависимост от линията на бедност. През 2019 г. хората с
над 90% степен на увреждане с право на чужда, които получават социална пенсия за инвалидност, ще получават 57% от линията на бедност
или 198 лв. на месец.
Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2021 г. да се създаде
Държавната агенция за хората с увреждания като нова структура към
Министерския съвет. Тя ще изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и ще има водеща роля при координацията на цялостната държавна политика за техните права. Новата
структура ще е правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени служители от Агенцията за социално подпомагане, които до настоящия момент изпълняват политиките
по социално-икономическа защита на хората с увреждания.
Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма
в подкрепа на работодателите за финансиране на дейности по приспособяване и/или оборудване на работни места и осигуряване при
необходимост на достъп до тях, с цел стимулиране и подпомагане на
работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. С проекта
на Закона за хората с увреждания се регламентира защитената заетост
за хора с тежки и множество увреждания. Предвижда се създаване на
центрове за защитена заетост, като механизъм в подкрепа на трудовата
интеграция на хора с тежки и множество увреждания.

Продължение на стр. 26
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нЕОЧАКВАНО АКТИВНО И БОГАТО
НА СЪБИТИЯ БЕШЕ ЛЯТОТО!

   

софия

Илиана ВЛЪЧКОВА

С радост споделям впечатленията си от Клуба на СИБ „Вяра,
Надежда и Любов” в ж.к.Връбница ІІ - София с председател Радка
Бонева. Прекараното време на техните сбирки в празнични дни
ме изпълниха с оптимизъм и ме заредиха с вяра.
В клуба членуват около 90 души, които са много дейни и активни. Всички чакат различните инициативи с нетърпение най-вече
заради прекрасните емоции и спомени, които
им остават и заради това, че когато са заедно,
се чувстват отново млади и полезни. Цветана
Христова, например, членува вече 28 години
в клуба, а 89-годишната Митка Иванова, винаги жизнена и енергична, държи първото
място по възраст. Ето и едни от кулинарите
- Новка Богданова ме изненада с поливан качамак, а за баниците и погачите ще отлича
Цветана Христова, Снежана Кирова, Славка
Печева, Надка Илиева, Благойка Димова, Татяна Белишка. Разбира се и туршийки има, а с
домашно вино и ракия се гордеят 87- годишният Стефан Милев и Валентин Георгиев.
В един слънчев септемврийски ден в клуба
имаше рожденичка. Това беше председателката Радка Бонева. За
70-годишния си юбилей тя се бе приготвила с хубава почерпка.
Музикалната програма беше в ръцете на Златко Манолов - неговите ритми разиграха и стоплиха сърцата на всички. Клубът се
оказа тесен за
хубавите хора,
те се извиха и
навън ...
Пожелахме от сърце
на Радка да е
жива и здрава
и да черпи още
много години
напред!
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ИСПЕРИХ

Ангел НИКОЛОВ

На
своите
приятели
от
клуба на СИБ „Вяра“ в Исперих
с председател Веселин Добрев
гостуваха 30 души от клуба на
СИБ в Тутракан с председател
Красимир Николов, за да разменят идеи за своята работа. След
това на гостите бяха показани
забележителностите в града свещеното място „Демир Баба теке“
до с. Свещари, почитано от християни
и мюсюлмани, прочутата тракийска
царска гробница, паметника на хан
Аспарух в центъра на града –там си
направиха обща снимка. Почетоха
и мемориала на убитите 358 бойци
от различни етноси във войните от
1912 до 1945 г. Местният журналист Ангел Николов им прочете своето
стихотворение „Пред мемориала на убитите воини“. После разгледаха
парка „Владимир Друмев“ и бюст-паметника на Ботевия четник.
Заедно обядваха и се повеселиха, благодарение на певческите групи
от двата града. Имаше и хумор, изпълнен от Тодор Денев, и много танци
и хора. За доброто настроение се грижеше Теодора Рабачева. Найвъзрастната дама от клуба в Исперих - 92-годишната Тодорка Иванова поздрави най-възрастната от гостите – 93-годишната Ангелина Райчева
и й поднесе подарък. Много дейна бе на срещата и Елена Ангелова от
Тутракан. Гости и домакини ще помнят дълго тази хубава среща.

В Исперих се проведоха
дни на здравето под патронажа на кмета на общината
Бейсим Руфад. През първия ден
бе изнесена лекция за членовете
на сдружението на диабетиците „Профилактика и лечение на
диабетно стъпало”. В социалния дом през втория ден беше направено безплатно измерване
на кръвна захар за исперихчани. Изследването извърши Таня
Ангелова от фирма „Балмед” ООД - София и хората останаха
доволни.
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Любомир КУЗЕВ
На 64-годишна възраст
почина Васил Димитров
Кераджийски. От години
той бе един от най-добрите
състезатели в отбора на
долнобанския
шахматен
клуб с председател к.м.с.
Георги Пенчев и винаги
при възможност участваше
в организираните турнири, като
печелеше и призови места в
класирането. Освен шах Васко
обичаше да играе и табла и също
се включваше в организирани
турнири от Сдружението на
хората с увреждания „Венетица“
в Долна баня с председател инж.
Светла
Стоименова.
Десетки
роднини, комшии, приятели,
шахматисти и служители от

Таня ПОПОВА

долна баня

общинската администрация от
рилския град се поклониха пред
паметта на Васил Кераджийски (на
снимката в дясно) и го изпратиха в
последния му земен път. Опелото
извърши енорийският свещеник
ставрофорен иконом Пламен
Димитров в църквата „Свети
Мина“ на гробищния парк.
Бог да го прости и светла да е
паметта му!
С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Истинско изкуство е
да живееш с болестта и
старостта...Но ние, хората от клуба на СИБ
„Вяра и Надежда” го постигаме, когато сме заедно и имаме поводи за
празнуване...Така беше,
когато се събрахме в
хижа Добра вода, за да
уважим рождениците
от първото полугодие. Председателят ни Рангел Попов на 30
празнуващи пожела дълго да живеят, бавно да остаряват. С
празничен обяд и взаимни пожелания да се множат годините ни
и да се радваме на малките неща завърши този хубав ден. Благодарихме, разбира се, и на нашия шофьор...
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Кръстина АТАНАСОВА

ЯМБОЛ

РО на СИБ – Ямбол в края на септември проведе среща на своите общински структури в манастира Рождество Богородично. Присъстваха и представители на ОО на СИБ в Тополовград. Въпреки
хладния и навъсен ден, хората бяха радостни, че отново се виждат
и са живи и здрави, докъдето им позволяват заболяванията.
През юни членовете на общинските
структури в РО на
СИБ Ямбол на срещата на Света Троица решиха на есен
отново да се събират, да се видят и
повеселят, да обменят опит помежду
си относно своите
дейнос ти.Речено,
сторено.Разгледахме богатите музейни експонати от хилядолетния живот
на старите ямболци.
Посетихме и реставрираните сгради в античния град Кабиле, наименуван на Богинята Кибела, почитана по този край.
След това продължихме към
манастира Рождество Богородично, който е на края на селото.Той е
преживял три разрушения, но благодарение на хубавата животворна
вода и благотворителността,е възстановен и пригоден за посещения, почивка и нощувка. Запалихме
свещи за здраве и почетохме починалите. Пихме от хубавата манастирска вода, измихме се за здраве.
Събрахме се под една от големите
манастирски беседки, за да поговорим и да обменим опит. След обяда продължихме с песни и веселие.
Разделихме се с пожелания за нови срещи.
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Радка ЗЛАТЕВА
Ние, хората от ОО на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов” и
членовете на клуба на учителите „Полъх от младостта” потеглихме
към
Етнографски
комплекс „Дамасцена”. Но найнапред посетихме фермата за
южноафрикански щрауси „Четири
сезона”. Посрещна ни приветлива
и приятна госпожа, която се грижи
за тях. Увлекателно тя ни запозна с
характерните особености на тези
красиви птици. Красивият мъжки,
се разхождаше с гордо вдигната
глава, а женската бе по-невзрачна
и по-малка. Много са любопитни
и ги привличат лъскави и
блестящи предмети. Използват
ги за събиране на диаманти и
скъпоценни камъни в тяхната
родина. Много издръжливи са на
студ и жега. От екскурзоводката
разбрахме, че тук ги отглеждат за
разплод.
Нашата колежка Минка Жабова подари на младото семейство
фермери национална носия.
После влязохме в парка „Дамасцена”, където ни посрещнаха млади и възпитани хора. Разхождайки
се из парка, се чудехме на какво да
се любуваме по-напред: красиво
езеро с лебеди и патици, декоративните рози с красиви цветове и
чудни аромати, или водната маса,
която пада върху невероятно
оформените скални късове - все
едно това са малки водопади.
Навсякъде прохлада, романтика...
Не ни се искаше да напуснем тази
невероятна красота!

твърдица
После разгледахме музейния
кът. Тук са представени оръдия
на труда от далечното минало,
занаяти на жената домакиня, за
земеделието и, разбира се, за
добиване на розово масло.
Пред скулптурата на Бай Ганьо с дисагите и мускалчетата и
дестилерията, екскурзоводката
ни запозна с историята на
„Дамасцена” и празниците, които
се организират тук. Площите с
маслодайна роза се разширяват.
Паркът също. Сега там се
строи амфитеатър със зали за
конференции, беседи, театрални
постановки.
В тази долина между Стара
планина и Средна гора, почвата,
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климатът са най-добрите условия
още от времето на траките за
отглеждане на маслодайната роза.
Никъде другаде по света, макар
да се отглежда, не дава розово
масло. От дете собственикът
Стоян Стоянов мечтаел да добива
розово масло. След 26 години, с
много труд, усилия и пречки, днес
той е осъществил мечтата си и
продължава упорито напред.

СМОЛЯН

Удовлетворени и освежени
продължихме за Храм-паметника
Шипка. Спряхме и в Казанлък за
малък отдих и благополучно се
прибрахме в Твърдица.
Председателят на ОО на СИБ
Михаил Свещников благодари
на организаторите за чудесната
екскурзия, между които е Гена
Владова и добрият шофьор
Димитър Григоров.

Красимира ДИМОВА

Здравейте! Пиша Ви, за да благодаря на едни прекрасни
хора от организацията на СИБ - Смолян! Благодаря от
цялото си сърце на Захаринка Славчева и Петя Николова,
че ме поканиха на една незабравима екскурзия до Турция!
Да са живи здрави и все така добри със всички! Обичам ги
толкова много!
IN MEMORIAM

Почина нашата дългогодишна
сътрудничка от габровската организация на СИБ Цанка
Одажийска. Та представяше инициативи на организацията
на СИБ и от Велико Търново. Печелила е наши конкурси за
активна дописническа дейност.
От името на ОО на СИБ - Габрово и от името на сп. Кураж
изказваме съболезнования на нейните близки!
Ще те помним с добрината ти, Цанке! Почивай в мир!
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САМОКОВ
За първи път се срещаме
с г-жа Анита Тараланска по време на участието ни в Международния фестивал за инвалиди
Перник 2018. Веднага усещаме
близост и желание за среща.

Не след дълго се чуваме и отговаряме на желанието им да посетят Самоков. Самоков е малък, но
богат град, богат с история, богат
с природа и не на последно място
- богат със сърдечни хора.
И така, денят е уговорен и той
идва. Разбираме се да ги посрещнем в нашия клуб. На вратата ги
чакаме с козуначена пита, със стръкче
здравец за всеки и
малък сувенир-магнит от забележителностите на Самоков.
Води ги председателката, поздравяваме се с добре дошли, разменяме си за
спомен сувенири и
скоро нашата малка
зала се изпълва с гости. Тук е активът на
самоковския клуб

София Сотирова
на инвалидите. Най-напред думата взема председателката на СИБСамоков г-жа София Сотирова,
като приветства гостите с добре
дошли и започва с кратко представяне на организацията. След
това думата се дава на г-жа Анита Тараланска, която на свой ред
споделя добрите неща за тяхната организация, както и голямата
им неволя, че си нямат клуб и с
лека тъга оглеждат нашия. След
скромната почерпка започваме
със снимките от наша и от тяхна
страна. Създава се невероятно
настроение и сближаване на групите. За сетен път се убеждаваме
колко малко е необходимо на човек да се усети щастлив. Не след
дълго, след като уточняваме желанията им за посещения на забележителности в града, поемаме
към манастира Покров Богородичен, един от 100-те национални
туристически обекта в страната.
Правим си снимка и там, пред вхо-
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да му - за спомен от посещението
им. Наближава време за обяд и им
предлагаме да отидем до Туристическата градина, където изобилства от заведения за хранене,
различни за различните вкусове.
Там се разделяме, като им обясняваме как да стигнат до Цари Мали
град - другата забележителност
от 100-те национални туристически обекта, която им е на пътя
обратно за Перник. Съветваме ги

да се отбият и в параклиса Св.Св.
Петър и Павел, едно великолепно
поддържано свято място, което е
отворено денонощно и също е на
пътя между Самоков и Дупница.
Вземаме си довиждане и си пожелаваме „До нови срещи“.
За сетен път показваме, че умеем да ценим красивите моменти
от живота ни. Дай Боже повече такива дни!

Кметът на Самоков г-н Владимир Георгиев гостува в клуба на ОО НА СИБ. Повод да го поканим е спечеленият от нашия състав златен медал от тазгодишния фестивал на хората с увреждания в пернишкия квартал Църква.
Въпреки че този фестивал се провежда за 12-ти път, нашата
певческа група „Еделвайс“ все не съумява да участва в него. Тази
година се обърнахме за съдействие към общината и срещнахме
разбирането на кмета. Когато има мотивация и резултатът
е налице.
В уговорения ден
малката зала на
клуба се изпълни с
наши членове. Не
след дълго пристигна и кметът, заедно
с него - и представителите на местния
печат и регионалния
канал Рила. Председателят на УС на
организацията
на
СИБ в Самоков София Сотирова в кратко слово представи
устройството
на
съюза и неговата дейност през последната година. Подчертахме
една от ваажните досега дейности –по чл. 53 от ППЗИХУ - за
издирване на хора с увреждания над 90% и чужда помощ, изгот-
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САМОКОВ

вяне на молби
за еднократна
помощ и предаването им към
Регионалната
организация
София област.
От
нашата
община са изпратени молби на 327 души.
Представихме и нашия
клуб, в който
членуват 397

души. Разказахме за различните участия на певческата
група през годината, за разностранната си дейност, за
екскурзиите, за обмяната на
опит с други клубове на СИБ
в страната, за различните
чествания и тържества - искахме да покажем колко разностранна е дейността на
клуба в Самоков и че заради
това не спираме да търсим
спонсори за нашите инициативи.
Кметът г-н Георгиев не скри
колко приятно се чувства тук, поканен от хората с увреждания. Защото по отношението на общината към възрастните
хора и инвалидите се съди за неговата работа като кмет...
Към него бяха отправени и много въпроси. Някои от нас дори
дадоха предложения за подобрения в града ни, макар че Самоков
никога не е изглеждал толкова добре!
Г-н Георгиев отговори изчерпателно на въпросите, записа си
някои от предложенията. Така че са удовлетворени и двете
страни. Предложихме тази среща да не е последна и в скоро време пак да го поканим. Тогава ще подготвим и систематизираме
още въпроси към него.
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БУСМАНЦИ

Алексана ЯНКОВА

Като председател на дружеството на СИБ В навечерието на
Международния Ден на хората с увреждания ще направя равносметка
за сътрудничеството ни с представители на местната власт, на фирми и
частни лица.
В началото на тази година внесох молба до г-н Цеков - кмет на р-н
Искър - за финансова помощ, за да осигурим подова настилка за
цялото клубно помещение. Много бързо нещата се случиха и група
от 6-има членове на дружеството собственоръчно извършихме доста
тежък цялостен ремонт. Този и други случаи говорят, че отношенията
ни с кмета са повече от добри, спокойно мога да кажа - дори отлични.
Защо е така? Работните срещи, които с осъществяват между нас, винаги
са инициирани от г-н Цеков. От него и неговия екип - г-н Моллов, г-н
Тончев, г-жа Алексиева, г-жа Радева, г-жа Шерденкова, г-жа Консуловаот всички тях винаги до сега сме поздравявани за всяка наша проява и
всеки празник при покана от наша страна.
Имаме добри взаимоотношения и с Дома на Културата „Искър“,
откъдето ни се предоставят покани и безплатни билети за посещения
на различни техни представления, благодарение на директорката г-жа
Евгения Михайлова и нейния екип. С Българска хранителна банка
отношенията ни също са добри, за което благодарим и на изп.директор
г-жа Цанка Миланова. Храм „Св.Илия“ в ж.к. „Дружба-2“ с Протоиерей
Емилиян предлага на 30 наши членове топъл обяд в съботния ден. Там,
в храма, доброволци приготвят храната, координатори проследяват
всичко ли е наред и посещават намясто получаващите. Наш координатор
е г-жа Вера Павлова. Тази година обменихме опит с колеги от с. Чепинци,
структура на РаО„Приятели“- гр.Нови Искър. Срещата беше полезна и
приятна. Тяхната група се водеше от Митка Стефанова.
Писала съм и друг път за Венци Атанасов от Боримечково.
Продължаваме да поддържаме връзка с неговото семейство.
Помогнахме му с много неща за домакинството, дарени от Станимирка
и Светла Панчеви.
Неоценима е помощта, оказвана ни от г-н Стефан Станоев – кмет на с.
Бусманци. Когато и да съм се обърнала към него, за каквото и да е било,
никога не е отказал - винаги г-н Станоев е до нас.
И да искам не мога всичко да опиша, но и това не е малко за нашата
организация. Особено активни членове на дружеството са: Георги
Янков, Цвета Андонова, Велика Петрова,Таня Янкова, Боянка Петрова,
Дамянка Въжарова, Димитър Трайков, Мария Димитрова, Иванка
Димитрова, Росица Костова, Надка Цветкова, Витка Илиева и др.
На всички хора, посочени по-горе, БЛАГОДАРЯ от сърце и душа за
тези чудесни отношения и за голямото ДОВЕРИЕ към нас!

14
áðîé 11
ноември 2018

Спортен празник в парк„Кайлъка”
Всяка година
провеждаме нашия
спортен празник с
много ентусиазъм
и веселие в парк
Кайлъка -прекрасното
и популярно за всички
място в Плевен
Румен Петков

На мероприятието, което се състоя на 12 септември 2018 г., присъстваха 155
членове от четиринадесетте
организации на ОО на СИБПлевен. Само членовете при
дружеството от с. Коиловци
не се явиха. Това, за голямо съжаление, се случва от няколко

години, защото председателката им за пореден път не пожела да ги организира.

Много участници с радост
се включиха в надбягването.
Това бяха момчета и момичета от ЦСРИ на ул. Скобелев
20 и Защитено жилище на ул.
Сторгозия
189.
Т е х н и
пр ед с т а вители
бяха Ани
Карамфилова,
Цветанка
Димитрова, Кръст и н к а
Павлова,
Васил Лисичков, Атанас Иванов и Юлиян Костадинов - те
бяха първенците в бягането.
В надбягването на 50 м. с помощни средства победители
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станаха Йорданка Йорданова
от с. Ясен, Наталия Василева
и Цанка Колаксъзова - и двете
от с. Славяново.

бомир от дружество “Юнско
въстание”, Георги от с. Ясен и
Върбан от с. Брестовец.
Повече емоции предизвика
надпреварата в „стрелбата
в цел”( хвърляне малка топка
в обръч). В тази дисциплина
взеха участие 65 души, но поради това, че имаше състезатели с много изравнени точки, се наложи да се проведат
допълнителни стрелби. Така
се излъчиха победителите,
при жените Лиляна от с. Тученица, Румяна и Цвета от
с. Опанец, при мъжете - Лю-

В отборното класиране местата бяха разпределени меж-
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Спортен празник ...
ду дружество “Юнско въстание”- първо място, дружество
Славяново и дружество Ясен.
На всички проявили се в
спортния празник бяха връчени символични предметни награди, които ще им напомнят
за този слънчев и прекрасен
септемврийски ден. Наградите са закупени от членския
внос на ОО на СИБ.
През почивките и по време
на награждаването разговарях с участници в състезанията и много от тях споделяха
впечатленията си: „Този спортен ден е чудесно организиран.

Така е всяка година, благодарение на председателя на ОО
на СИБ-Плевен г-жа Райна
Шопова, нашата Рени, както
всички ние си я знаем. Тя не
жали сили и време. Обича хората, помага им и се раздава
за тях.”
А г-жа Шопова реагира на
тези думи така: „Аз благодаря
за оценката, която ми давате
всички вие за организацията
в този прекрасен ден. Искрено
се надявам, че такъв спортен
празник ще има и през следващата година!”

Друго мероприятие НА ПЛЕВЕНЧАНИ, което също трябва да
се отбележи, е екскурзията до Сопот-Карлово-Хисар-Копривщица И Никопол. Разгледани бяха техните забележителности, след
което членовете се насладиха на деликатесни ястия в рибния ресторант в с. Черквица, разположено на река Дунав.
На 11 октомври желаещите за отдих и впечатления се разходиха и до
Клисурския манастир и гр. Вършец, където се проведе среща в санаториум “Свети Мина” със старшата сестра. Тя разведе групата в сградата
на комплекса, за да може всички да се запознаят с условията за лечение
и рехабилитация. Защото г-жа Шопова пожела на хората от ОО на СИБПлевен и специално на тези от организация „Юнско въстание” много
здраве и много дни още да бъдат заедно!

СВИЩОВ

Д

арения
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Илия ВАСИЛЕВ

В клуба на ОО на СИБ „Вяра, Надежда и Любов” често гостуват представители на Стопанска академия „Д.А. Ценов” от нашия град. Сега
те дариха компютърни устройства за клуба на
хората с увреждания. Единият се използва в работата на организацията, другият служи за обучение в интернет и за игри.
Екатерина Радулова – председател на организацията - им благодари от името на всички членове.
Заслуга за дарението има доц. Нинов – заместник-ректор на
стопанската академия.
За монтирането и указанията за работата с компютрите
се грижат Силвия Кънева и Александър Личев – от администрацията на академията.
Дарението стопли сърцата на хората с увреждания!
С. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

Димитрина Гунчева

Изпълнителното бюро и вокална група „Феникс” от
дружеството на СИБ в с. Горна Митрополия организираха тържествено честване за 90 годишнината на
Златан Парашкевов в неговия дом. Той е с I група инвалидност и с придружител.
Поздрави и подаръци поднесе Цветанка Димитрова - председател на дружеството. А вокалната група
изпълни хубави песни в негова чест. Почерпката стана в клуба на хората с увреждания.
Златан Парашкевов е с 45 години трудов стаж като майстор-шивач
и учител, обучаващ нови работници в завод „Мизия” в Плевен. Ушил е
много костюми за балове и сватби...А в неговия дом и сега всеки ден се
отбиват приятели за раздумка и съвет по неговия занаят. С тях той дели
и радост, и споделя много неща - така по-малко го боли... В с. Горна Митрополия започна неговият път, тук израсна в професията, тук разцъфна любовта му... Със съпругата си Йоцка живеят много години задружно, а тя се грижи за него и денем, и нощем...Щастливи са, че си имат и
дъщеря, и внук...

ОО на СИБ - Ихтиман поздравява своята председателка
Ненка Божичкова по случай нейната 80-годишнина с
пожелания за здраве, дълголетие, бодър дух и благоденствие!
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ПРИЗИВ - ОБРЪЩЕНИЕ

кубрат

Уважаеми граждани,
Ние, от СНЦ “Гражданско сдружение Кубрат” - гр. Кубрат,
се обръщаме към всички родолюбиви българи и жители
на други страни, с призив за участие в инициативата за
изграждане на паметник на хан Кубрат в град Кубрат. В
България няма нито един негов монумент. След обявен
национален конкурс вече е избран проект за паметник в
центъра на града.
Призоваваме всеки един
от нас да даде своята лепта
и финансово да подкрепим
инициативата. Това ще
бъде нашият принос към
идните поколения.
Средствата може да
преведете по сметка:
IBAN:
BG45IORT81163300700000
BIC:IORTBGSF
Оперативен щаб на СНЦ
“Гражданско сдружение Кубрат” - гр. Кубрат
За контакти: 0888 384 854, 0888 675 593
добрич

Калинка КОВАЧЕВА

На 15-ти октомври клуб „Детелина“ към териториалната
организация на сляпо-глухите в Добрич събра своите членове
да отбележат Международния ден на дългия бял бастун. На
поканата се отзоваха 22-ма души заедно със своите придружители. Помещението се оказа твърде малко, за да побере
гостите си. Председателката бе планирала тържеството да
започне със състезание за техника при ползване на бял бастун.
В надпреварата участваха 15 души. Журито бе затруднено да
определи най-добрите. Първо място бе присъдено на Илия Костов, второ - на Еленка Демирева, а третото – на Руска Иванова. Отличилите се получиха награди, осигурени от приятели на
териториалната организация.
След надпреварата Петя Митева – технически сътрудник -запозна присъстващите с някои факти около помощно-
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то средство за придвижване на слепите и слабовиждащи хора.
Организацията получи официален поздравителен адрес от
община Добрич по повод Международния ден. За разведряване
на обстановката се проведе и викторина със забавни въпроси.
Всеки, който отговори правилно, получи интересна награда.
Присъстващите бяха поздравени с авторски стихове на Светла
Маринова, Стоянка Жекова и Димитър Кънчев.
Събирането продължи с богата почерпка, осигурена от
общината и други спомоществуватели. Доволни и щастливи
не усетихме кога изтече определеното време. Разделихме се с
пожелание отново да се срещнем.
ПАЗАРДЖИК
Спортен клуб за хора с
увреждания беше открит в
центъра на Пазарджик. Той се
намира на ул. “Пейо Яворов” №2
– в сградата на бившия Общински
съвет. Клубът е създаден от екипа
на Фондация “Съпричастие”, а
официалното откриване се състоя
в Международния ден на белия
бастун 15 октомври. Фондация
„Съпричастие“ управлява Център
за социална рехабилитация и
интеграция на лица със зрителни
увреждания, помещаващ се на
същия адрес.
Преди официалното откриване
кметът Тодор Попов, с маска на
очите, изигра една среща по тенис
на маса за незрящи. Въпреки
липсата на опит и умения да
се ориентира само по звука на
топчето, кметът успя да отбележи
няколко точки, но като финален
резултат падна от опонента си.
„Отношението ни към различните хора е критерий за интелигентност на едно общество, за

Нена БИВОЛАРСКА
социален рефлекс. Радвам се, че
имате такова място, където да се
почувствате добре, да осъществявате дейности, които да ви дадат
усещането за един пълноценен
живот, да спортувате, да почивате, да си общувате и се надявам
да се чувствате все по-добре в
тази среда“, заяви Тодор Попов
при откриване на спортния клуб.
В клуба освен тенис на маса, има
фитнес уреди, както и стая за тихи
спортове – шах, табла и карти.
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празнично събитие
в любимец

социална политика

Мариана ПОПОВА

Хората от Сдружение - Клуб на
инвалидите с физически увреждания
„Светлина“ към СИБ в града получиха
ново и обзаведено помещение за
своята дейност
Радостното събитие се осъществи в Деня на възрастните хора. На клуба са предоставени уютна и просторна
зала, обзаведена с LED телевизор с включена кабелна телевизия, озвучителна система, красиви столове и маси,
компютър с интернет и принтер. Изградена е достъпна
и удобна инфраструктура, съобразена със съвременните
изисквания за хора с увреждания – местоположението на
клуба е в самия
център на града на ул. „Републиканска“,
в близост до
градския парк,
до сградата на
Общинска администрация и
на други важни
институции.
На откриването на клуба присъстваха д-р Георги Станков – народен
представител в 44 НС, кметът на общината инж. Анастас Анастасов, председателят на Общинскиа съвет в
Любимец Мария Станкова, част от ръководния екип на
общината в лицето на зам.-кмета Илия Илиев и секретаря Христо Христозов, председателят на Регионалната
организация на СИБ - Хасково Милка Костова, Мариана
Попова – председател на местното Сдружение „Светлина“ и много членове на сдружението.
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С приветствено слово към присъстващите се обърна кметът
на общината: „След близо година, която ни бе необходима за
намиране на подходящо помещение, цялостното му ремонтиране и обзавеждане с всичко необходимо - офис-техника, консумативи и пособия, вече можем да кажем, че един от основните проблеми за членовете на сдружение „Светлина“ е решен.
Вие вече разполагате със свой клуб, където да се събирате и да
обсъждате вълнуващите ви проблеми. Клубът е в близост до
административната сграда, а кабинетът ми винаги е отворен
за вас. Желая ви много здраве и дълги години да се събирате тук
за раздумка и веселие“ – допълни още той.
Д-р Георги Станков също поздрави присъстващите и пое ангажимент с лични средства да осигури щори за помещението.
„Моята работа като народен представител е да се срещам с
хората, да се запознавам с техните проблеми и да помагам за
тяхното разрешаване. Затова, когато се нуждаете от нещо,
аз съм готов да ви чуя и да помогна.“.
Домакинът на клуба Мариана Попова също благодари на общинския екип за положените усилия и вложените средства и
най-вече за безкрайната толерантност и човечност. В поздрава си тя не пропусна да отбележи : „За първи път ние разполагаме с толкова хубав и уютен клуб. Имаме всичко, което ни
е необходимо, дори повече. Осигуряването на това помещение
е много важно за нас, тъй като членовете на сдружението
надхвърлят 50, а досега не разполагахме с подходящо място,
където да се събираме“.
В знак на благодарност от името на всички членове г-жа Попова, подари на г-н Анастасов красиви сувенири – свещник, статуетка и поздравителен адрес.
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празнично събитие...

Поздрав към членовете, кмета и другите гости отправи и
г-жа Милка Костова, като пожела на всички здраве и ползотворни срещи.
По стар български обичай за гостите и присъстващите имаше почерпка и вкусна питка с мед. Всички изразиха задоволство
от красивата и функционална придобивка. Очарованите членове на сдружението изказаха сърдечните си благодарности
и пожелаха на кмета и на неговия екип още много добри дела.

10 години отпразнува
Защитеното жилище
в търговищкото село Лиляк
Екатерина ХРИСТОВА

Защитено жилище за лица с интелектуални
затруднения отпразнува юбилея си
на 19 септември

Кметът на общината Дарин Димитров, заедно със
зам.-кмета Емине Якубова и
председателя на Общинския
съвет Хатидже Алиева бяха

сред първите дошли в Лиляк
да поздравят работещите в
Защитеното жилище и настанените там. „Благодаря
за неуморния труд, проявена
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човечност и професионализъм
в усилията да подпомогнем
интеграцията на потребителите в среда, близка до семейната“, каза кметът Димитров в обръщението си към
ръководния състав на жилището. От своя страна Диана
Маринова, председател на
Сдружение
„Закрила, Обич
и
Вяра“,
управляващо социалната
услуга, изказа своята признателност

към общинската управа и
всички, оказали им подкрепа
през годините.
Към момента осем са младежите, настанени в Защитеното жилище в Лиляк. Тук
те изграждат социални и
трудови умения и навици, които да им помогнат да водят
самостоятелен и пълноценен

живот. Всички те са и пряко
включени в дейностите по
отглеждането и продажбата
на екологично чисти зеленчуци в специално изградената по проект оранжерия. А
целта е придобитите умения и опит да се доразвият

и да дадат
възможност
за
реална
целогодишна
трудова заетост. През
тази
година е сключен
и
първият
трудов
договор между
един от младежите, настанени в жилището, и предприятие от града.
През целия ден в Защитеното жилище посрещаха гости
и поздравления за напредъка в
развитието на настанените
младежи. Разбира се, за всички имаше и торта.
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ов за помощ

за нова става на Мария
Нена БИВОЛАРСКА
Жестока бактериална инфекция отне
възможността на Мария Трифонова от Синитово да се подложи за операция за смяна на става. Жената е позната на местната
общественост от кампанията за набиране
на средства през пролетта на тази година.
Акцията срещна масова съпричастност,
най-вече сред бившите колеги и ученици
на Мария в Езиковата гимназия, които й дадоха мощна морална подкпепа и събраха голяма част от необходимите 4 600 лева за операцията
плюс още 200 лева резерви. Помогнаха и много други хора, с определена сума се включи и кметът Тодор Попов.
През март тя отива на изследвания с намерения да се подготвя за лечението. Малко по-късно обаче нещата се развиват в неочаквана посока, разказа МарияТрифонова. Внезапно се отваря раната от предишна
операция за отстраняване на временна става, поставена през октомври. Оттогава кракът е „кух“, а жената е прикована към леглото 24 часа
в денонощието. Започва да образува и декубитални рани.
Става ясно, че има бактериална инфекция. Известно време лекарите
се опитват да се справят с домашно лечение, но то не дава резултат
и през май я прибират в болница. Пак отварят крака, налага се да изчистват, да режат силно засегнати меки тъкани. Раната уж зараства, но
само след месец пак се зачервява и се започва наново. Този път насочват пациентката към клиниката в Горна баня, при доцент Милев, един
от най-добрите специалисти по лечение на незарастващи рани. Той назначава нова серия скъпи антибиотици, допълнителни медикаменти,
пробиотици, болкоуспокояващи, хормонални, за имунитет. Голяма част
от терапията е била за сметка на Мария и семейството й, в което всички
са пенсионери с по 200 лева месечен доход. В предишни публикации ви
разказахме как доскоро, въпреки затрудненията, близките й продавали
ниви, ливади и всичко, каквото може да се продаде, за да плащат предишните й операции. Търсят помощ от обществеността, когато вече няма
какво да продадат – останала е само скромната къща, в която живеят.
Безумната цена на медикаментите, някои от които са на цена колкото месечните им пенсии, ги принуждават да посегнат на даренията за
поставяне на нова става. Мария казва, че не са имали друг избор и по
още една причина – всяко забавяне е можело да предизвика сепсис с
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отравяне и последваща сигурна смърт. При промененото й състояние
с изрязани доста меки тъкани, част от кости, а и за да се избегне нова
инфекция, специалистите препоръчват на Мария друга става, от материал, който не предизвиква подобни бактериални атаки. Освен това
трябва да е от специална сплав заради тънките останали кости и ниския
ръст на жената Това е важно, за да се запази кракът и жената да може да
проходи отново. Ставата струва около 8 000 лева, по думите на медици
в Горна баня, а още 2 000 ще са нужни за присаждане на тъкани и кости
на мястото на вече изрязаните.
Мария казва, че преди години претърпяла две подобни интервенции и те са й стрували само по 600 лева. Не знае защо е толкова голяма
разликата в цените, но за пореден път е притеснена дали ще успее да
събере необходимата сума. За момента разполага с 1 500 лева, от които
обаче трябва да плати още имуностимулатори и лекарства за разреждане на кръвта, която се е сгъстила от залежаването.
Трифонова благодари на всички, които са й помогнали при първата кампания за набиране на средства. Тя вече започна да публикува в
профила си във Фейсбук фактурите за сумите, за да се вижда, че парите
наистина са дадени за спасяването й – медикаменти, специализиран
транспорт до София, специфични изследвания. Хубавата новина е, че
Мария отново е добре. Лошата – че за да проходи, са нужни още 8 500
лева. Нека отново да й подадем ръка!
Банковата сметка, на която Мария очаква подкрепата ни, е
02/0000000017508534, IBAN BG57STSA93000017508534, Банка ДСК,
Мария Иванова Трифонова.

Глобили инвалид, паркирал в зона
без места за хора с увреждания

На 11 юни тази година
човек с пожизнено експертно
решение и валиден пропуск за
паркиране, поставен надлежно
на предното стъкло, оставил
личния си автомобил на
паркинг на ул. „Пловдивска”,
за да отиде за лекарствата
си до близка аптека. Там обаче нямало обособени места за
престой на хора с увреждания.
Когато се върнал след около
десет минути, с изненада видял

скоба на едно от колелата.
Объркан от неочакваната
ситуация се обадил на внука
си. В крайна сметка се видял
принуден да плати 20 лева за
глоба и 6 лева за сваляне на
скобата. Мъжът завежд дело
и го печели. Парадоксът е, че
принудителното
задържане
е наложено на основание
на текст, който липсва в
Наредбата за безопасност на
движението. Цитираният в
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Глобили инвалид, паркирал...

наказателното постановление
член 14, алинея 2 всъщност
се отнася за поставяне на
рекламни табели, а точка
10.1 изобщо не съществува в
нормативния документ.
Съдия
Георги
Петров
отменя
принудителната
мярка, наложена от Любомир
Янков, младши специалист
в
общинското
звено
„Самоохрана“, като се позовава
на член 50 от Правилника
за прилагане на Закона за
движение
по
пътищата.
Той гласи, че забраните за
паркиране и престой не се
отнасят
за
автомобили,
превозващи хора с документ за
инвалидност и че ако картата
е поставена на предвиденото

в закона място, е позволено
колата да бъде паркирана в
нарушение на знаци В27 и В28.
Така общината ще трябва да
възстанови платените пари
за глоба, както и да поеме
разноските по делото в размер
на 310 лева.Решението подлежи
на обжалване пред Върховния
административен съд.
От фактите по делото,
обаче, се разбира и друго
- че общината нарушава
собствената си наредба, в
която са предвидени минимален
брой места за хора с увреждания
на всеки общински паркинг. За
тези с до 50 места поне три
трябва да са за инвалиди, а в
случая не е имало нито едно.

Правителството одобри проекта ...
Продължение от стр. 3
Предвижда се изграждане на информационна система за хората с увреждания, която да служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности
и за разработване на секторни политики. Информационната система
ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност
за индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронната идентификация.
Със законопроекта се създават възможности за публично финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане на достъпна
среда, с цел премахване на съществуващи пречки и прегради пред
достъпността и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания,
по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност.

П

амет
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СИРАК
СКИТНИК
е роден на 22
ноември
1883
г. З а в ъ р ш в а
Богос ловското
училище
в
София(1902).
Учителства
в
прогимназията в с. Върбец, в Сливен и другаде. През 1908 г. заминава за Петербург, където учи живопис.
Член е на групата „Мир искусства“,
която в края на 19 век и началото
на 20 век се оформя като център
на руския художествен авангард.
Запознава се с модерните течения
в европейското изкуство, изпитва
влияние
от
Петербургската
декоративна школа. През 1912
г. се завръща в България, участва
в Балканската война. Съредактор
е на сп. „Златорог“ – от 1922 г.
Драматург и артистичен секретар
на Народния театър в София,
където поставя през 1923 г.
пиесата на Морис Метерлинк „Мона
Вана“ и изработва проектите на
декори към нея. През 1924 – 25 г.
е библиотекар в Министерството на
просвещението. Председател е на
дружество „Родно изкуство“ и пръв
председател на Съюза на дружествата на художниците. На 25 януари 1935 г. Цар Борис III издава указ, с
който се одържавява Радио „София“.
На 18 юни същата година Сирак
Скитник пръв поема поста главен
ръководител на радиото и остава
на него до смъртта си. Умира на 5
март 1943 г. в град София.
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Преди десет години РЕПОРТАЖ
през март 2008 г. група НА БРОЯ
ентусиасти от Шумен
създават Сдружение
Мария
с нестопанска цел
КОНСТАНТИНОВА
“Сияйна Зора”.
За да бъдат
съпричастни, да
защитават правата
и да помагат на хората
с увреждания.
Да се борят за
създаване на по-добри
условия за живот чрез
„Неоткрити,красиви
прояви в спорта и
Надежди”
в изкуството. ТОВА
е мотото на Националния
Е ЗОРАТА НА ТАЗИ
конкурс за творчески изяви на
ОРГАНИЗАЦИЯ.

АРТ-СЕДЯНКА

Доза
щастие

хора с ментални увреждания.
Датира от 2007 г. като част
от проявите по повод Меж„ Мисията ни е да
дународния ден на инвапревърнем психичното
лидите.
Тази година в конздраве в основна ценност за
курса
участват
само три от
обществото, да подпомагаме
домовете за възрастни хора
хората с ментални
с умствена изостаналост от
увреждания и защитаваме
Североизточна България.
правата им”, казват осноПроявата се разраства и в
воположниците Даниел
IV-я конкурс през 2010 г. се
Стоянов- председател, и
включват и специализираните
социални и учебни заведения
Денка Стоянова- социа– дневни центрове за хора
лен работник. Раздават
с увреждания, защитени
се, вършат какво ли не,
жилища
и помощни училища.
ходят къде ли не, за да
От 11 до 13 септември т.г. се
не се чувстват хората с
състоя поредният XI-и фестивал,
увреждания изолирани от
но не в Шумен, както е по
обществото, част от което
традиция, а в Приморско. Първаса. До тях са членовете на
та и третата вечер участниците
Сдружението - неуморните се изявиха на откритата сцена,
а за втората дъждовна вечер
работни пчелички.
читалището широко отвори врати
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за изкуството.Три дни, изпълнени
с емоциите и сред участници,
и сред зрители. За да се осъществи проявата край морето,
ръка на Сдружението подаде
Хотелиерска камара и Общината
в крайморския ни град.

Бях в Приморско. Няма нищо
случайно - попаднах на конкурса с
пъстра програма от песни, танци,
пантомима, фокуси, в изпълнения
на певци, артисти и танцьори
от социални домове, защитени
жилища, центрове за социални
услуги. Вълнение беше обхванало
и изпълнители, и нас, зрителите,
които с аплодисментите си
отдавахме заслуженото за големия
труд, положен от участниците,
за да докажат себе си. Награда за безрезервната всеотдайна
помощ на ръководителите им –
трудотерапевтите,
социалните
работници, психолозите, рехабилитаторите …

“Изкуството, което правим,
е терапия за хората ни.
Терапията „ражда” фестивала – каза Денка Стоянова и
добави. – В първия конкурс

през 2007-а , участниците бяха
малко - от дома в с. Лозево
общ. Шумен, от с. Горен
чифлик и от с. Маленово. Сега
видяхте колко много хора са
влюбени в различните жанрове
на изкуството.»

Програмата,
съставена
от
организаторите с помощта на
съмишленици и приятели, е
съобразена с възможностите на
хората. Не е фиксирана. Всеки показва на сцената това, което може
и е подготвил за конкурса.
Не по лек път е минало Сдружението през годините при
организирането на конкурса, за да
е това, което видяхме в Приморско
многоцветен
и
жанрово
разнообразен,
с
подходящо
осветление, озвучаване и още, и
още, осигурено от организацията.
Основната идея на социалните
работници, които подготвят артистите, е да покажат таланта на
своите хора, който обикновено
не е забелязан от обществото.
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А те работят, репетират, но за
съжаление няма къде да покажат
възможностите си.

«Около самодейността се роди
сдружението ни. Все още
нямаме офис, събираме се в
една частна къща. Нямаме

средства, набираме ги от
дарения и от изделията, които
изработваме и продаваме. Така
осъществяваме инициативите
си. Благодарни сме на Община
Щумен, която винаги ни
помага, на фирмите, на
дарителите, които ни подават
приятелска ръка» – продължи
своя разказ Денка
Стоянова.
Впечатляваща
програма
Конкурсът се радваше
на публика. Дъждът сякаш
казваше „Да ви върви по
вода” и искаше и той да
се наслади на изкуството
на хората на сцената. Pазвихри се мъжкият танцов

Доза
щастие
фолклорен
с ъ с т а в ,
подкрепян
от
женския,
съставен
от
персонала
на Дома в гр.
Тв ъ р д и ц а .
Показаха
дарбата
си
и мъжете от
с.
Оборище,
групата
от
Българево, от с. Овощник край
Казанлък. А Стилян от Защитено
жилище „ Оптима” пя като за
световно български естрадни
песни и то без съпровод.
Възхищение
предизвика
прекрасната Еля от
Дневния
център за деца и младежи в
Разград, която нарисува картина
с устните си.
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„Дневните центрове правят
най-сложните програми–
спектакли”, ми каза Денка Стоянова.
Мимът от Център „Чайка”,
чиито партньори в етюдите
му бяха ластици, предизвика голям интерес. А русенци?
Те са истински майстори на
танцови
спектакли… И още
много прекрасни изпълнения,
всяко от което предизвикваше
възхищение на публиката и
бурните й аплодисменти. Всичко
е постигнато с усилена работа
на терапевтите, на социалните
работници,
психолози,

рехабилитатори и на техните
възпитаници…
При
изявите
в
помощ
на
артистите
участват
и
ръководителите им - служители в
съответната институция. А журито
оценява по няколко критерия това,
което е подготвено в часовете
по арттерапия и музикотерапия.
Зрителите също могат да гласуват
за изпълнението, което най-много
им е харесало.
Награждаването
Всички участници заслужават
награди. Но на всеки конкурс има
призьори. Ето ги.
Първата вечер участваха
групи
и
състави
от
социалните домове за хора
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с ментални увреждания.
На призовите места: селище
„Качулка”,
Сливенско
за
композицията „Всичко е любов”;
ДПЛУИ „Св. Пантелеймон” в с.
Българево, община Каварна и
танцовият състав на Социален
дом в гр. Твърдица, община
Сливен.

Втората
вечер
сцената
беше за хората от защитени
жилища и ЦНСТ, представиха
се в две категории.
Първата
категория
- за изпълнители
с
умствена
изостаналост.
Призовите места заеха Защитено
жилище „Оптима” в с. Овощник,
общ. Казанлък, Защитено жилище
в с. Просторно, Разградско и
защитено жилище в с Близнаци,
община Аврен.
Във втората категория се
представиха самодейци
с
психични разстройства, при която
участват и домовете. Първо място
за ДПЛПР в с. Черни връх, община

Доза
щастие
Смядово, второ защитено
жилище към ДПБ „д-р Г. Кисьов“
в Раднево, а трето – ДПЛПР в с.
Радовци, Дряновско. Защитеното
жилище от Раднево получи и
специалната награда за най- добра
художествена програма, като през
2019 г. ще изнесат самостоятелна
програма пред публика в Шумен.
В подкрепа на организаторите,
извън конкурсната програма,
участва
певческа
формация
„Надежда” към СИБ в гр. Средец,
с ръководител Руска Богданова.
Това даде възможност и време на
журито да определят класирането
на участниците..
Третата
вечер
изява
имаха възпитаниците на
центровете. Първи станаха
децата и младежите с увреждания
от Центъра за деца и младежи в
Разград. След тях - изпълнителите
от Сдружението за подкрепа на
лица с умствени затруднения във
Варна и ДЦПЛУ „Подай ръка” в
Разград.
Наградата на публиката
не закъсня. Първата вечер избраха ДПЛУИ „Св. Й. Търновски
в с. Пчелище, Великотърновско.
Втората – Защитено жилище в с.
Просторно, Разградско, а третата – самодейците ДЦПЛУ „Подай
ръка” в Разград, които получиха
най-много награди.
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При закриването на конкурса
в съботната вечер, в извън
конкурсната
програма,
се
насладихме на изкуството на
фолклорна формация „ Наниз”
с ръководител Таня Русева и
танцова формация « Танцувай с
мен « към Сдружение на онкоболни и приятели в Бургас, с ръководител Маргарита Василева, Те
подкрепиха и направиха финала
на конкурса празник за участници,
зрители и жури. А хорото, в
което се включиха и участници,
и зрители, беше кулминацията на
финала.
Водещ
конкурса
през
състезателни дни беше д-р Живко
Жечев от Шуменския университет,
който е от създаването конкурса.
Ще завърша репортажа
който написах със съдействието на Сдружение „Сияйна зора”,
с думите на председателя на
журито доц. д-р Николай Николов, преподавател в катедра „Социални дейности” в Шуменския
университет “Епископ Константин
Преславски”.

«Близо 17 години съм в
социалната област. Голяма част
от социалните работници, които работят с хората с увреждания, са мои възпитаници.
Седма година журирам
конкурса. Той е кулминацията
на благодарността, която
получаваме ние, хората
от сферата на висшето
образование в социалната

област. Подготвяме социални
работници, които да работят
с хора с увреждания, за да не
бъдат те далеч от обществения
поглед и да не се третират като
различни.
„Ще продължавам да бъда до
хората с увреждания. Искам
да видя възпитаниците си
като специалисти, които се грижат и им помагат
компетентно да се изявяват и
да се приемат като членове на
обществото ни. Ще се радвам
хората с увреждания да се
развиват и покажат, че ги има.
А социалните работници
да усетят промяната и им
помогнат да осъществят
мечтите си.“
Снимки Зоя Гюрова
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Национален фестивал на старата градска песен
Самоков - 2018
София СОТИРОВА
За седми път
в Самоков се
проведе Фестивалът
на
старата градска песен. По
традиция той
се открива с
изпълнения на
самоковска група. Този път бе определена певческа група „Еделвайс“
към организацията на СИБ в града. Въпреки огромната авария на ЧЕЗ,
която спря подаването на ток и отложи началото на фестивала с повече
от два часа, нашите певци не проявиха малодушие и упорито репетираха зад сцената.
Като начало певческата група изпълни песента „Самоков сияен“
- нещо като химн на града ни. Последваха и други песни, любими на
изпълнителите и на публиката. Създаде се чудесно настроение в залата, а нашата група с ръководител Борис Стрински се оттегли за отдих от
вълненията във фестивала. И тази година представянето ни беше добро и завърши с поредната грамота.

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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След чудесното си
представяне в традиционния фестивал в кв.
Църква- Перник,
фолклорният
състав от с. Бреница
- Плевенско гастролира
и на фестивал в Охрид
- Македония и в още поредица други фестивали
у нас.
Маргарита ГУСЕВА
В поредното издание
на фолклорния съборнадпяване „От Тимок до
Вита” (красива местност
в Тетевенския Балкан до
с. Черни вит) посорещна
приятели и изпълнители на хубавата народна
музика. За 5-та поредна
година участие в този
събор взе и квартетът
„Росна китка” към клуба
на СИБ и на пенсионерите от с.Бреница, община
Кнежа. Представиха се
с индивидуални изпълнения Малина Малинова и
Мария Бранчовска - тя
получи златен медал за
автентичната
песен
„Бановата кака”.
А през юни квартетът
взе участие и в надпяването, проведено в Охрид,
Македония, в името на
българо-македонск ата
дружба и от там донесе
два златни медала и лауреатска титла.

36
áðîé 11
ноември 2018

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПОЕТЕСАТА
ЕВДОКИЯ МАРАНГОЗОВА
МИНИАТЮРИ
По хребета на своите мечти
все тъй
през времето върви
Духът човешки на земята.
***
С
букет от люлякови облаци
в
небесносиня лодка плуват
несподелени блянове...
***
И моята
и
твоята душа
в две капки бисерна роса върху
уханна роза
***
Всеки
свойта къделя преде,
на
живота си дните наприда.
И
се питаш, къде ли, къде,
като птици
тъй бързо отлитат?

ЛИРИКА
Подари ми, ако можеш ,
утринта във нежно розово,
с дъх на здравец и земя,
с оня щъркел на ливадата
дето станах ти жена.
Подари ми, ако можеш,
оназ пъстроцветна дъга,
под която ръка за ръка
преминахме с тебе щастливи.
Подари ми, ако можеш
огъня на своите длани,
като гълъб приютен,
та кога приседна уморена
под навеса на годините,
още да гори у мен...,

ЖЪЛТА РОЗА
За последен път прокара гъстия гребен в косите си. Дантеленото черно бельо подчертава белотата на младата
и плът. Кехлибареното бижу меко се е притулило в млечната
вадичка, а гърдите й ухаят на жасмин. Посегна и сложи няколко
капки от същия парфюм зад ушите и като притвори очи, за миг се унесе...
До четвърт час, точно преди полунощ в петъчната вечер ще дойде так-
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сито, точно в нула часа ще бъде в малката къща сред люляците. Ще чуе пак
тихото ромолене на реката. Така вече втора година всяка петъчна вечер от
последната седмица на месеца тя е при него. При своя рицар на душата. Обича го. Обича я.
... И сякаш като видение през мъглива завеса пак видя оня завой. Пак сякаш чу
спирачките на другата кола и после онова безкрайно падане, падане надолу...
Останаха живи. По-право живи останаха и двамата, но оздравя само тя. Той
беше сакат с единия крак. Завинаги. И без мъжественост. Съдба.
Той остана в малката си къща край реката с люляците. С двата си пчелни кошера и цигулката си. И с любовта си към нея. И тази нощ е последната
петъчна вечер на месеца. Ще го види за последен път. Не тя, той реши така да
бъде. Вижда го през притворените си клепачи...Седнал е в инвалидния си стол.
Цигулката му е на коленете. Ще свири само за нея... Свещта хвърля отблясъци и искрят двете кристални чаши с шампанското. А неизменно в изящната
ваза е потопена жълта роза. Пресяга към близкия стол. Черният шарф от
японска коприна е там. 0, полека, полека ще сваля дрехите.Ще сваля и дантеленото й бельо посетепенно, а свещта ще уголемява странно движенията й.
Като алабастър ще засвети голото й тяло, преди той да го наметне с
красивия черен шарф. Очите му, тъмни и дълбоки, ще я галят... И сега, като
да усеща дланите му нетърпеливо да я притискат, да я милват с пламнали
пръсти... И нещо знойно, знойно и изгарящо се надига към бедрата й, пълзи нагоре, стяга малките й гърди, опалва огън устните, душно е... Припряно сипва
вода и пие! Пие!Пие!
учайна
Дочува се кратък зов на клаксон.
прилика е сл

Всяка

НАЗДРАВИЦА ЗА НЕЯ
Хей, кръчмарю, я налей
от червеното вино
да отпием глътка за отмора.
Да разтушим болка
от житейска несгода.
Искра
да ни парне за светли
надежди
и покрусена вяра...
Налей,
кръчмарю, да пием!
Да пием, да се напиеим,
та белким тогаз отрезнееми се разбуним:
Кои сме?
Накъде сме поели?

Що става със славното
българско племе?
И докога, все ний, ще сме
утайка
в кафето на Европа!
Хей, кръчмарю. налей
от червеното вино.
наздравица да вдигнем
за нея на кръст разпъвана,
низвергната,
с омъчнена душа.
Но все възкръсваща,
и песенна,
и ненадломена е Тя БЪЛГАРИЯ!
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Василка КИРОВА

ВОДОРАВНО: 1. Много ловък фокусник. 5.Американски логикоматематик и философ - идеалист /1839-1914/. 8.Герой на К.Велков от
романа "Село Борово". 12.Наш поет - "Късна среща". 14.Пристанищен град в Йордания.16.Български хан /831-836/,син на хан Омуртаг.
18.Щурм. 19.Охранен и як кон. 20.Южноамериканско растение с вкусни плодове. 21.Древногръцко племе. 22.Стихотворение от Ив.Вазов.
23.Един от братята на цар Самуил. 24.Разред паякообразни. 25.Песен от репертоара на Алла Пугачова. 26.Съветски филмов режисьор
/1923-1983/ - "Тревожна младост". 27.Циркова площадка. 28.Известен
френски естраден певец от италиански произход. 30. Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по ж.п.линии. 31.Тюркско номадско племе, появило се в Изт.Европа през VI век. 32.Герой на
Д.Талев от разказа "Братя". 33.Наименование на три реки в Англия.
34.Герой на Боян Болгар от романа „Син срещу баща”. З5.Големи странични израстъци от стъбло на дърво. 36. Съединения на хим.елементи с кислорода. 37.Органи за летене при птиците. 38.Положителен
отговор. 39.Предмети с художествена стойност за украса на човека.
41.Изпитване,проверки. 42.Временен книжен паричен знак. 43.Река
в Швейцария и Франция. 44.Уред за повърхностна обработка на почвата /мн.ч./. 45.Много,изобилно. 46.Запушалки. 47.Река - приток на
Дунав. 48.Единица мярка за тегло на скъпоценни камъни. 50.Копринен японски пояс. 51.Плаващо съоръжение за разработване на подводни находища на полезни изкопаеми. 52.Стихотворение,което се
пише с предварително дадени рими. 53.Корейска мярка за дължина.
54.0пределен режим за хранене. 55.Френски писател /1850-1893/ "Бел ами". 56.Виещо се тропическо растение. 57.Държава в Северозападна Африка. 58.Точка на небесната сфера по посока, към която
се движи Слънчевата система. 9.Химически елемент,инертен газ,без
цвят и мирис. 60.Начин на гравиране върху медна плоча.
ОТВЕСНО: 1.Туморовидно образувание на кожата.2.Деец на България и международното революционно работническо движение /18771950/. 3.Първият български космонавт. 4.Индийски физик /1888-1970/.
5.Угощение,пиршество. б.Река в Иркутска Област на РСФСР. 7.Литературно произведение, в което се бичуват и осмиват отрицателните страни на живота. 8.Животно от рода на лемурите,подобно на маймуната.
9.Вид дебел тепан вълнен плат. 10.Древноегипетски бог на Слънцето.11.
Условен знак за трайността и височината на тоновете. 13.Река в Чехия.
15.Съд за течности,снабден с дръжка /мн.ч./. 17.Метод на научно из-
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следване. 18.Ираноезични племена от сарматски произход,известни
от II в..пр.н.е.19.Фирма за парфюмерийни и козметични артикул и . 2 1 . Ге о д е з и ч е ски
инструмент/
мн.ч./.22.Войници
от леко въоръжена
конница,въоръжени
с копия. 24.Унгарски noeт епик /18171882/
"Толди".
25.Град в Юж.Турция.
26. Град в Египет,
край р. Нил. 27.
Грубовълнеста,овча
порода в Арабския
полуостров.
28.Пръстеновидни
коралови острови.
29. Легендарен герой от келтски нар.
предания. 31. Град в САЩ, щат Пенсилвания. 32. Доказателство за невинност. 34. Народни певци в Казахстан, Киргизия и др. 35.Парична
единица в някои европейски страни. 36.Землени съоръжения за огнева позиция. 37.Женско разплодно говедо. 38.Дълга вълнена дреха
с ръкави. 40.Група народи,населяващи предна Азия. 41.Европейска
столица. 42.Наш физик,член кор.на БАН. 44.Най-висок връх 1236 м. в
Сърнена гора. 45.Лека дъсчена постройка. 46.Държава в Югозап.част
на Тихия океан. 47.Село в Пернишки окръг. 48.Сводова конструкция
във форма на полусфера.49.Вид спорт. 51.Португалски мореплавател
/ок. 1450-1500/. 52.Иглолистно дърво. 54.Дирекция за инвеститорски
контрол. 55. Марка немски автомобили. 56.Украински писател /18951978/. 57.Единица мярка за електропроводимост.
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I.Ураган. 2. “Абагар”. 3. Буквар. 4. Гларус. 5. Кубрат. 6.
Белгия. 7. “Ралица”. 8. Ястреб. 9. Крилов (Иван). 10. Артрит.
11. Москва. 12. Талев (Димитър). 13. Атина. 14. Романи. 15.
“Самота”. 16. Сатира. 17. Марина. 18. Масора. 19. ТАРОМ. 20.
Макет.

ноември и
декември

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ
•22.ХІ. 105 г.
от рождението на
Асен Босев,
български поет и
преводач, автор на
детско-юношеска
литература
(1913 – 1997);

•22. ХІ.185 г. от
рождението на
Добри Войников,
възрожденски
учител, писател
драматург и
журналист,
създател на
•20. ХІІ.150 г. от рождението на
българската драма Димитър Т. Страшимиров, писател,
(1833-1878);
драматург, публицист, историк,
написал първите публикации за
живота и делото на Васил Левски
(1868 - 1939};
•10. ХІІ-140 г. от основаването на Народната
библиотека „Св.св. Кирил и Методий”
през 1878г.;
•22. ХІ.135 г. от рождението на Сирак Скитник,
псевдоним на Панайот Тодоров Христов,
поет-символист, художник и театрален критик (1883-1943).

