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3 ДЕКЕМВРИ

НАШИЯТ ДЕН
Отново заедно на този ден сме тук,
на мъки, болести, лишения напук!
Животът труден е и кратък, но красивда го живеем цветно тъжен, не и сив!
За празника да вдигнем пълни чаши
да забравим за съдбите наши!
Бъдете живи, здрави, вяра не губете,
с надежди и желания се заредете!
Наздраве!
И да показваме с дела
това,
че равни сме на другите
в света!!!
Велико Търново
Елда Живкова

АН
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СИБ ДАДЕ Старт НА НОВ ПРОЕКТ
На 31.10.2018 г. в Кърджали СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В
БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАта КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта

“Пътеки за достъпен туризъм”
(“Достъп До Наследство”), финансиран от ПРОГРАМатА ЗА
трансгранично СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A
ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, с което бе ДАДЕН
официалнияТ старт на проектните дейности

Валентина КОРДОВА

Проектът е с пилотен характер, богат на видове дейности
за различни бенефициенти, с двугодишна продължителност и
общ бюджет от 1 295 840 €. Инициативата е на Националната
конфедерация на хората с увреждания в Гърция и Съюза
на инвалидите в България. Партньори по проекта са още:
Управляващият орган на Национален парк Родопи (водещ), Фонд
за регионално развитие на Централна Македония, Община Волви
и Технологичният образователен институт на Централна
Македония (Катедра за управление на бизнеса) от Гърция, Агенция
за местно икономическо развитие -Разлог, Сдружение Регионален
младежки парламент Кърджали и Сдружение Екосвят Родопи
Смолян от България.
Основната му цел е да подкрепи устойчивия туризъм, свързан
с природното и културното наследство в трансграничния район,
и да консолидира района като международна туристическа
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дестинация с повишена достъпност чрез серия от дейности,
предназначени да подкрепят местния туризъм и спектъра от услуги,
свързани с него.
Някои от проектните дейности са:
Оценяване на достъпността на подбрани туристически обекти – исторически и природни - в трансграничната територия на Гърция и България; проучване на водещи добри практики в четири страни на ЕС за
достъпност на такива туристически обекти; изготвяне на Стратегия
и План за действие за развитие на устойчив достъпен туризъм, свързан
с природното и културното наследство в трансграничния район.
Консолидация на района като международна туристическа дестинация
с повишена достъпност; разработване на нова марка (брандиране) на
туристически продукт за възрастни хора и хора с увреждания, свързан
с природното и културното наследство в трансграничния район;
изработване на интернет базирана платформа за промоциране и в
услуга на доставчици и потребители.
Пилотна реконструкция и модернизация (вкл. и сигнализация) на
туристически обекти – природни и културни, за да се превърнат в
напълно достъпни за всички хора с увреждания в общините Кърджали и
Разлог в България, общините Волви и Месохори в Гърция.
Изготвяне в многофункционален формат на Наръчник за предоставяне
на туристически услуги за възрастни хора и хора с увреждания.
Провеждане на Серия от обучителни семинари в цялата трансгранична
територия за повишаване знанията на представителите на местните
власти и бизнеса за туристическите услуги за възрастни хора и хора с
увреждания.
Кампания за повишаване на осведомеността за хората с увреждания и
тяхната специфика като потребители на туристически услуги.
Първата международна конференция за развитие на достъпен
туризъм в Солун;
Фестивали в Разлог (БГ) и Месохори (ГР) и обмен на гостувания на
потенциални туристи с увреждания;
Дейности за прозрачност и промоция на проекта и неговите
достижения.
ОТКРИВАЩАта КОНФЕРЕНЦИЯ бе организирана и реализирана
от„Европейски просперитет“ СНЦ, като достъпно събитие по нов
метод- в реално време на страницата “ACCCESS2HERITAGE” във
FACEBOOK бе възможно да се проследи събитието. През цялото време
бе осигурен жестомимичен превод за присъстващите хора със слухови
проблеми.
Заместник кметът по социалните въпроси на град Кърджали г-жа
Веселина Тихомирова, ръководителят на проекта, председателят на
Управляващия орган на Национален парк Родопи в Гърция г-н Ставрос
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СИБ ДАДЕ Старт НА НОВ ПРОЕКТ

Кехаджиоглу, представителят на Национална конфедерация на хората
с увреждания в Гърция г-н Александрос Мурузис и г-жа Шенай Бекиррегионален координатор на Съюза на инвалидите в България за област
Кърджали - бяха официалните гости на събитието.
Приветствия за добре дошли бяха отправени от г-жа Веселина
Тихомирова, г-н Ставрос Кехаиоглу и от името на председателя на
СИБ г-н Красимир Коцев – г-жа Шенай Бекир. Подробно бе представен
проектът и неговите дейности от г-н Александрос Мурузис. И другите
партньори представиха програмата, партньорите и строителни
работи.
В заключение трябва да се отбележи, че проблемите за достъпността
стават все по-важни за развитието на нашето обществото, а достъпността до обектите на културно-историческото ни наследство, тяхната добра инфраструктура е задължителна за развитието на туризма не само у нас, изтъкна г-н Коцев. Съюзът на инвалидите в България
е организация, която отдавна работи в това направление, а проектът
«Достъп до наследство» ще изгради един уникален инструментариум за
развитие на устойчив туризъм за възрастни хора и хора с увреждания,
който ще е напълно приложим и за други трансгранични райони на обединена Европа.
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През 1992 година Генералната асамблея на ООН
обявява 3 декември за Международен ден на хората
с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира
политиците и институциите да предприемат по-ефективни
действия, с които да се гарантира достъпът до общата
архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът
до общообразователната система и здравеопазването, до
общия пазар на труда, до информация и до процесите на
изработване и вземане на политически решения, които
имат отношение към тях.

Дентално лечение на хора
с увреждания в ПЛОВДИВ
Смиляна ЗАПРЯНОВА

Ръководството на РО на
СИБ в град Пловдив получи
официална покана от Факултета по дентална медицина в
града. Г-жа В. Гюлина - експерт
„Връзки с обществеността“ отправи любезна покана за
откриването на 08.11.2018 г.
на специализиран кабинет за
дентално лечение на хора с
увреждания и предложи да се
поканят и хора с трайни двигателни увреждания също и
придвижващи се с помощта на
инвалидни колички.

Проф. Д-р Георги Тодоров, дм
и Декан на ФДМ откри комплексния център, като подчерта в изказването си, че
новият кабинет ще посреща

отдавна назрелите потребности на хората с увреждания,
които се придвижват с инва-
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Дентално лечение...
лидни колички.
Лентата бе прерязана
заедно с г-н Латин Банков – член на УС на СИБ,
който изказа благодарности от името на хората
с увреждания. След това
се извърши демонстрация
на оборудването в кабинета с първия пациент –
специалната платформа,
която отговаря на приетите
норми и изисквания в ЕС за лечение на хора със спецефични
потрбности.
Ректорското ръководство
на МУ – Пловдив подчерта,
че чрез този кабинет се надграждат възможностите за

практическо обучение на студентите за спецификата в лечението на такъв тип пациенти А те не са никак малко
– 480 студенти са от европейски държави и 820 български.
Ние, хората с увреждания,
благодарим !

Нова придобивка за хората
с увреждания в Разград
Радослав НЯГОЛОВ
В окръжния съд в Разград
беше представен нов стълбищен
робот, предназначен за ползване

от хора с увреждане с проблеми
в опорно-двигателния апарат.
Модерното мобилно устройство
се задейства с акумулаторни
батерии и работи на принципа
на
верижен
транспортьор.
Стълбищният робот може да се
използва за преодоляване на
стълби на открито и закрито от
хора с увреждания с инвалидни
колички.
Използва
се
с
придружител,чрез
гъсенична
верига за изкачване и спускане
по стълби с наклон до 35 градуса.
Избран е стълбищен робот, а
не рампа за инвалиди,предвид
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спецификата
на
сградата.
На
демонстрацията
присъстваха
много
журналисти
и
представители
на
Съюза на инвалидите
в
България,
които
благодариха
на
Председателя
на
Окръжния
съд
г-н
Лазар Минчев за тази
придобивка.

Пазарджиклийка накара
общината да очертае паркоместа
за ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ пред БЧК
Нена БИВОЛАРСКА
Жена с трайни увреждания от Пазарджик стана причина общината в града да изпълни задължението си и да очертае задължителните
паркоместа за инвалиди пред Областната структура на БЧК. Историята
започва, след като автомобилът на Нина Близнакова е принудително
задържан със скоба на същия паркинг. Дамата отказва да плати глоба,
тъй като колата й е обозначена по предвидения ред в Закона за движението по пътищата - с карта на предното стъкло, която й дава право на
престой без таксуване.
Въпреки това служители на частната фирма „Контур 7“, която стопанисва всички обществени паркинги в центъра на Пазарджик, поставят
скоба на предното колело, а за свалянето й искат 20 лева глоба и 6 лева
такса, както и 1,50 лева за час престой. Мотивът – автомобилът не бил
спрян на специално обособено място за хора с увреждания. Не помагат
обясненията на жената, че на този паркинг, точно пред БЧК, всъщност
такива места няма.
Вместо да плати обаче, Близнакова се обажда на репортери от местната телевизия „Телемедия“. Няколко часа продължават споровете
между Нина и репортера Ангел Узунов от една страна и служителите на
фирмата от друга, но колата все пак е освободена. Това става, след като
от управлението на дружеството не успяват да отговорят къде всъщност може да бъде паркиран законно автомобил с инвалиден пропуск.
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Пазарджиклийка накара...
След по-малко от 24 часа на мястото са очертани и маркирани две
места за хора с увреждания. В отговора си до медията от общината
признават, че в конкретния случай хоризонталната и вертикална маркировка все още не е била променена, което е довело до възникване на
конфликтната ситуация. И припомнят. че от 28 юни 2018 година е приета
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и
безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни
средства и пешеходците в община Пазарджик. Видно от съдържащия
се в нея Списък на участъците за платено почасово паркиране в “Синя
зона” броят на паркоместата е 1411, от които 144 са за хора с трайни
увреждания. От общинския пресцентър уточняват, че местата за хора
с увреждания се увеличават с 43 и че е изготвен график за обследване
и коригиране на съществуващата ситуация, който включва подмяна на
тръби, конфигурации от знаци и табели.

ОТГЛАС ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ
ФОРУМ «българско наследство»
За Четвъртия Международен форум «Българско
наследство»
в
гр.Балчик, който се проведе през юли в Несебър,
нашите читатели вече
знаят от чудесния репортаж на оператора от
БНТ Добрин Керестелиев. Имахме информация
и за участието в този
фестивал на четири състава
от организации на СИБ: от
Велико Търново - с възстановка на ритуала «Зажънване» - с
ръководител Йотка Вълева,
от ОО на СИБ - Тутракан с
ръководител Елена Ангелова, от ОО на СИБ гр.Средец с
ръководител Руска Богданова
и от ОО на СИБ гр.Кубрат,
под ръководството на председателя на РО на СИБ -Разград

Радослав Няголов.
Класиране:Ритуали-РОна
СИБ Търново - трето място.Индувидуално изкуство,
4 възрастова група - Марин
Маринов-гр.Средец,обл.Бургас - първо място; Радка Георгиева-Тутракан - второ място.Индивидуално изкуство
от
публиката:Стоянка
Петрова-Средец,обл.Бургасвторо място;Група за патри-
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отични песни, Средец, обл Бургас - трето място.
Вечерта след представянето им, си организирахме приятелска вечеря на брега на
морето в хотел Лотос, която
спомогна да създадем приятелски връзки. Дадохме воля на
емоциите, забравили за еже-

дневните грижи и проблеми на
хората с увреждания.
Ръководството на форум
«Българско наследство» с директор Маруся Костова отправи покана към структурите на СИБ да участват в
Петия - юбилеен форум - през
2019 г.

ВИТОША – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ
Георги ЛЯПОВ
Във връзка с 84-та годишнина от обявяването
на Витоша за природен
парк в местността „Игликина поляна” официално
бе открита ПЛОЩАДКА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
СПОРТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. Това се случи благодарение на започнатия преди време
съвместен проект между ръководството на парк Витоша, РО на СИБ
„Св. София” и параолимпийски шамапиони за осигуряване на достъпност в този парк. И благодарение
на дарители от различни организации и частни лица, това се случви.
И за откриването на площадката по
право участваха и представители

на столичната организация на Съюза на инвалидите в България начело със своя председател Светла
Николова, олимпийските шампио-
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ВИТОША – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ
ти»). За успешно реализирания
съвместен проект имаше наздравица с чаша шампанско и вкусна
погача.

ни Светгла Енева и Влади Гюров,
също и много туристи.
За всеки уред имаше разяснения от специалисти какви функции имат. Например Уред за
раздвижване на горни и долни
крайници, полезен и за сърдечносъдовата дейност. Той може да се
ползва и от хора на инвалидни колички. Тренажорът за коремните
мускули чрез натиск и разтегляне
се прилага и за заломбалната област. Има успоредка за хора в инвалидни колички, лостове с различна височина и др.
Прекрасната есенна Витоша бе
привлякла много хора и всички
оцениха високо новата прощадка.
Особено активни и в изпробването на уредите бяха хората, членуващи в софийските дружества.
Освен това пътят до „Игликина
поляна” е реновиран, оформени
са някорко парко-места. С автобус
63 пътуването е не повече от половин час (от бул. «Цар Борис тре-
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НОВ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  НА ХОРА
С УВРЕЖДАНИЯ В СЛИВЕН
На 13 ноември -  Международен ден на
слепите хора и Световен ден на добротата.
Двата повода,  съвместени в една дата,
са чудесен символ на събитието. От
една страна слепите хора се нуждаят от
подкрепата на зрящите, а зрящите добри
хора винаги изпитват вътрешна потребност
да помагат на нуждаещите се незрящи...

И така, на 13 ноември в Сливен,
в квартал Република, от 14 часа,
с участието на кмета на Община
Сливен Г-н Стефан Радев, заместник кмета по Европейските проекти и икономическо развитие
на Община Сливен - Стоян Марков, председателят на Общински
съвет на град Сливен - Димитър
Митев, заместник кмета по социалните въпроси - Пепа Чиликова
и много общественици и представители на неправителствени
организации в сферата на социалните услуги и работата с хората с
увреждания, бе открит нов модерен Център за социална рехабилитация и интеграция(ЦСРИ), от-

говарящ на европейските
критерии за равнопоставен достъп до качествени
социални услуги за широк
кръг потребители.
Центърът бе открит с
рецитал на деца от детска градина «Теменуга»,
които със своите стихчета
и песнички искрено стоплиха сърцата на
присъстващите
гости А в края
на
рецитала
подариха
на
всички по един
голям
балон
във формата на
сърце!
Приветствие
отправи
и
кметът на община
Сливен
г-н Стефан Радев, който изрази личния си
ангажимент в
непрестанна и неуморна работа
за подобрявяне на жизнения стан-

14
áðîé 12
декември 2018

НОВ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ...

дарт на хората с увреждания в община Сливен и възможностите за
развиване на социалните услуги
за тях. Думата за приветствие взе
и г-жа
П е п а
Димова, дир е к то р
и
основен
двигател на
новосъз д а дения
център.
О с вещаване на новата инициатива
извърши протосингелът на Сливенска митрополия отец Евгений
Янакиев.
Основна заслуга за разработването на проекта на центъра има
Община Сливен в лицето на заместник кмета по Европейските
проекти и икономическо развитие на Община Сливен Стоян Марков, съвместно с екипа на Центъра

за социална рехабилитация на
незрящи
- Сливен и
неговият
директор г-жа Пепа
Димова.
С л е д
дългогод и ш н и
опити за създаването му и кандидатстване по различни програми и проекти, центърът е вече
факт. Всъщност това е социална
услуга в общността, делегирана
държавна дейност с доставчик
Община Сливен. С цел разширяване на материалната база на
Центъра Областна управа Сливен предостави на Община Сливен с договор за безвъзмездно
управление сграда, с площ 249
кв. м., която е в непосредствена
близост до Центъра за социална рехабилитация и интеграция
за незрящи и Регионалната организация на слепите – Сливен.
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гр. Сливен”.
В момента центърът има капацитет за 30 души като се надяваме след 1 януари, с допълнително финансиране на още услуги,
капацитетът му да се повиши за
50 човека, като ще се извършват
услуги и за хора с физически и

През 2017 г. е извършен основен
ремонт и преустройство на сградата, финансиран от Община Сливен и Министерството на труда и
социалната политика по проект
„Красива България”. За ползвателите на социалната услуга са обособени кабинет по готварство,
кабинет по зрителна рехабилитация, зала за двигателна терапия с
помещение за масаж и съблекални, психомоторна зала за деца и
многофункционална зала.
През месец май 2018 г. Община Сливен подписа договор за
съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на оборудване и
обзавеждане по проект „Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи,

други увреждания.
Регионалната организация
на СИБ - Сливен работи в активно сътрудничество с Центъра
за социална рехабилитация на
незрящите(ЦСРН) , както за популяризиране на услугите, които
се предлагат от Центъра на хора
с увреждания, така и за насочване на хора с увреждания, които се
нуждаят да ползват услугите му.

Пожелаваме на колегите от
ЦСРИ много спорни моменти
в тяхната благородна и
всеотдайна работа, да бъдат
полезни на най-нуждаещата се
и уязвима група в обществото
- хората в неравностойно
положение!
Кураж и напред!
Веселин Василев
координатор на СИБ
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П

обедители

ОЧАКВАМ ДА СЕ РАЗДЕЛИМ С ПАТЕРИЦИТЕ
Мариана Еклесия

В специализираната болница
за рехабилитация „Ясен” в Банкя
в края на юли 2018-та малчуган
с две патерички, с име Иван и с
лъчезарна усмивка, приковаваше вниманието на пациентите,
обичайно над шейсетгодишни.
Те мислено се питаха на какво
се радва това дете, щом няма
присъщата свобода на връстниците си да тича, да рита топка, да кара велосипед? Малкият,
съпровождан от баща си, майка
си и по-голямата си сестра, отговаряше с поздрав: „Здравейте,
как сте?” и продължаваше към
някой от салоните за рехабилитация. На въпроса какъв ще бъде,
щом порасне, той обещаваше да
стане доктор, който ще лекува
болни хора.
Веднага след раждането на
малкия Иван на 13 януари 2013та лекарите съобщили на баща
му Ивайло Стоянов, че бебето
е с тежко заболяване на гръбнака-спина бефида, което ще рече,
че няма да може да стъпва на
краката си и да ги движи в желаната от него посока. Обяснили
също, че тази диагноза ще създаде много грижи при отглеждането му в домашна среда, затова,
ако родителите са съгласни, могат да оставят бебето в социално здравно заведение.
Майката Мария Стоянова,
която работи в хлебозавод „Лю-

лин” си спомня:
- Детето се роди с операция,
а когато дойдох в съзнание, лекарите не ми казваха цялата
истина. Щадяха ме, но предсказваха, че отглеждането на
това бебе ще бъде трудно. Моят
съпруг се обаждаше по телефона
и ме молеше: „Не ни дават надежда, но каквото да кажат, не
се отказвай, ще гледаме детето
си!” Първо видях малкия в кувьоза и не знаех нищо за коварната
болест, която пожизнено лишава
човека от свободно движение. Но
за цял живот съм благодарна на
д-р Захариев, който своевременно избра саморегулиращата клапа за мозъка на Иван и изпълни
операцията. Сумата за клапата беше над пет хиляди лева, но
бързо събрахме парите от приятели, от работата на мъжа ми,
от спестявания на майка ми. На
8 месеца малкият беше в проходилка, стъпваше на крачетата
и бяхме нетърпеливи да бъдат
направени следващите операции.
В това дълго пътуване към надеждата имаше моменти, които
ни обезсърчаваха, защото той
седеше тъжен до прозореца и ме
питаше: „Мамо, кога ще започна
да ритам топка като другите
деца, кога ще вървя по снега?” Разбирах, че е нужно търпение от
негова и от наша страна. За пет
години направиха осем операции
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на главата, гръбнака, сухожилията и може би поради клапата в
мозъка, забелязах бърз напредък
в развитието му; буден, любознателен, артистичен, умен, а с
това привлича вниманието на
непознати хора. В началото ни
беше много трудно, тревожехме
се от резултата на всяка операция и допусках, че Бог ме наказва,
защото не исках да имам второ
дете. Но сега съм благодарна и
доволна, че имам точно този
Иван!”
Бащата Ивайло Стоянов също
помни първия ден след раждането:
- Толкова исках да имам момче,
че ако се откажа от детето си,
значи съм човек без сърце. Знаех, че в бъдеще ще направя всичко за него! И правим: посетихме
всички специализирани болници,
изпълняваме всички съвети на
опитни лекари за отглеждането
на деца с увреждания. Д-р Янакиев ни съветва да не го глезим много, да го възпитаваме във внимание и уважение. Забелязал съм, че
с мен прави каквото си иска, но с
майка си внимава какво говори и
върши. В тази болница дойдохме
за водно лечение, електростимулация, масажи. А преди два месеца се случи чудо: бяхме на преглед при доктор Ибрахим, който
му подари две малки патерички,
като му каза само да се придържа
на тях, без да пристъпва. Като
се върнахме вкъщи, Иван смело
се опита да направи стъпка, а
след това втора, трета... Ние
не бързахме да се радваме на нео-

чаквания успех, макар да виждахме чудо! Като го видя, майката
на Мария, се разплака. Нашата
мечта сега е да се разделим с патериците и малкият да се движи самостоятелно. Вярвам, че
ще настане и този ден!”
Бащата счита, че нелекият
избор на родителите, узнали,
че детето им е с тежко, неизлечимо заболяване, зависи изцяло от тяхната неприкосновена
воля и решение. В случаите на
силно интелектуално и физическо увреждане отглеждането
на деца с увреждане в домашни
условия наистина е саможертва за всички в семейството, защото е обвързващо, отговорно,
всепоглъщащо, като ограничава свободата на ближните. От
друга страна немалко родители, пожелали след раждането да
са разделят със свои неизлечимо
болни рожби, след години изпитват угризения, че не са положили
грижи за тях. Въпросът остава
без едностранен отговор и винаги ще бъде личен. В такива ситуации медицината предоставя
право на родителите, на тяхното упование, че животът, който
са създали, има смисъл не само за
тях, а е пореден принос в науката за разкриване на тайните, за
които все още нямаме отговор:
каква е причината за страданията, пред които всички хора
са равни. Но в тази тайна има
и много радост – какъвто е примерът за малкия Иван Стоянов
и неговото сплотено семейство,
в което цари взаимна обич!
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ичности

Л

Атанас Иванов е роден на
1 октомври 1980 г. В Русенския
университет „Ангел Кънчев”
завършва бакалавърска степен по
специалността „Земеделска техника
и технологии” и магистратура по
„Топло и газоснабдяване”. От 25 април
2018 г. е председател на Контролноревизионната комисия към Общинска
основна организация на СИБ - Белене.

НА «ТИ» С...
- Г-н Иванов, рубриката ни
е „На ти…”. Имате ли нещо
против да водим разговора
ни на „ти”?
- Разбира се, че нямам нищо
против. Дори предпочитам.
- Откога членуваш в общинската основна организация в Белене - стуктура
на Съюза на инвалидите в
България ?
- Член съм на организацията в Белене от месец юни 2006
година.
- От април тази година си
председател на Контролноревизионната комисия. Какво е за теб този пост?
- На 25 април, на годишното
отчетно събрание на организацията, бях избран за председател на Контролно-ревизионната комисия. За мен това
е на първо място доверие, а на
второ - задължение да оправдавам доверието, което ми бе

гласувано.
- Какви задължения имаш
като председател на Комисията?
- Като председател моите
задължения са да следя за правилното водене на финансовите документи на общинската
организация и на пет съставни дружества от селата. В
края на всяка година се прави
по една планова проверка на
общинската организация и на
петте съставни дружества
от селата. Също така следя и
за правилното съхраняване на
архивните документи (всеки
вид документ си има срок за
архивирано съхранение) и бракуването им. По време на годишно-отчетно събрание изнасям доклад за направените
проверки от Комисията.
- Какво е личното ти наблюдение - успява ли организацията да изпълнява свои-
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те функции и да подпомага
членовете си?
- По мое мнение, което може
да бъде потвърдено и от председателката на ООО на СИБ
в Белене г-жа Рени Петкова,
нашата организация изпълнява всичките си функции.
Помощ оказваме на всеки член
- всяка година подготвяхме документи по чл. 53 на членовете, имащи право и тази еднократна помощ.
При необходимост и молба
от страна на членовете, им
се помага в попълване на документи – за социално подпомагане, винетни стикери и други.
Членовете на организацията в града и петте съставни
дружества от селата към момента наброяват 424 души.
Вратите на клуба на организацията и хората, които работим към нея, сме винаги на
разположение за тях. В годините това сме го доказали неведнъж.
- 3-ти декември е Международният ден на хората с
увреждания - Вашите пожелания по повод празника!
- 3-ти декември е само още
един повод да обърнем поглед
към проблемите, които стоят ежедневно пред хората с
увреждания. Всички сме свидетели на случващото се в страната и недостатъчната ангажираност на държавата, на
институциите за решаване
на тези проблеми. Надявам се,
че в най-скоро време разумът

ще надделее, а също и човечността. Никой няма полза от
протести. Те са израз на безпомощност и в същото време
- за предела на търпението на
хората...

Използвам
възможността да отправя своите пожелания по случай празника:
Уважаема госпожо Петкова, уважаеми членове на организацията на СИБ в Белене, уважаеми колеги от
цялата страна - приемете
моите най-искрени и топли
поздравления по повод Международния ден на хората с
увреждания - 3-ти декември!
Желая ви най-доброто, което заслужавате – здраве,
достоен живот и весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници.
Честит 3 декември!

Разговаря
Ралица Господинова
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ВИНАГИ БУДНИ И АКТИВНИ!

   

СОФИЯ

Столичното дружество на СИБ „Роза” в община Красна поляна отбеляза подобаващо Деня на будителите.
Председателката г-жа Аничка Стефанова разясни същността на този ден – как се обича и тачи, как се гради и
пази народ, език, държава. Сийка Ангелова, дългогодишен
библиотекар, прочете стихотворението „Паисий“ от
Иван Вазов, включено в цикъла стихотворения „Епопея на
забравените“, написани единствено за да възродят българския дух. Последваха добри думи
за празника от
присъстващите.
Вера
Тетевенска – доайен на
предучилищното
възпитание в София - показа почетния плакет,
който й е даден
като на Будител за дейността в просветното и учебното дело. После се пяха песни, споделиха се впечатления, не
липсваше и гощавка!
Любомир Кузев 

ДОЛНА БАНЯ
Навръх 1 ноември - Деня на
народните будители, членовете
на Сдружението на хората с
увреждания «Венетица» в Долна
баня се събраха в своя клуб и
тържествено откриха новия
сезон на дневната седянка. В
началото председателката инж.
Светла Стоименова поздрави
всички присъстващи с един
от най-българските празници,
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припомни накратко за неговата история, като не пропусна да спомене и
имена от плеядата долнобански народни будители, свързани с църквата,
училището и читалището в рилския град.
«Нашето
поколение
винаги ще помни първия
учител, научил го на четмо и писмо, първия свещеник, повел малката ръчичка към кръстния знак
и вярата, ще помни тайнството на библиотеката и
книгите и вечерите в читалищния салон, където
строгите през деня учители се превръщат в театрални герои от поредната пиеса. И още и още ... Неповторими времена! А днес хората - будители
седят редом с нас като приятели. Благодарим Ви, че Ви има!» Това е част от
текста в поздравителните картички, редом с кратка история за празника и
в частност в бившото село Долна баня (когато е открито първото килийно
училище, започва строежът на църквата и се създава читалището), които
получиха присъстващите и поканените гости - днешни долнобански будители. Сред тях бяха учители, читалищни дейци, творци. Заедно с честитката
всеки получи и по една химикалка за спомен, а дамите - и по стрък карамфил.
Да сподели празника на хората с увреждания дойде и председателката
на Общинския съвет Лиляна Драганова, която след като поздрави всички
присъстващи с Деня на народните будители и православния празник в чест
на Светите безсребреници и чудотворци Козма и Дамян и по старому - на
Преподобния Свети Йоан Рилски Чудотворец, връчи на председателката
инж. Светла Стоименова специален плакет на община Долна баня и подари
на клуба електронен часовник. В празничния ден свои поздравления към
присъстващите и благодарности отправиха Соня Костова, Лиляна Иванчева
и бившата председателка на организацията на хората с увреждания
Стоянка Стринска.
За празника и за успешно начало на новия сезон на дневната седянка
тържествен водосвет за здраве и благополучие извърши младия
долнобански свещеник Емануил Димитров, който, след като поръси всички
със светена вода, отправи благослов и молитва.
Празничният ден продължи с почерпка и наздравици, а специален
кът в клуба с дарове от есента и природата бяха подредили ученици от
Средното училище „Неофит Рилски“ под ръководството на началната
учителка Емилия Симонова.
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ЯМБОЛ

Кръстина АТАНАСОВА

Пак е октомври и пак
сме на полигона - представители на ОО на
СИБ Ямбол. За пореден
път се проведе рали
майсторско кормуване
на 20.10.2018 г. с финансовата подкрепа на
Община Ямбол и ООИ
Ямбол.Тази година то
беше 15-то поред и се
надяваме да продължи
и в бъдеще. Времето
беше намръщено и можеше всеки момент да завали, но късметът беше с нас.
Тази година участваха 20 екипажа - от Ямбол и община Тунджа, които членуват в ООИ-Ямбол.Настроението на всички
беше хубаво, но и с амбиция за победа. Най-младият състезател
беше Галина Сивчева, която участва за първи път, а най -възрастният - Миньо Костадинов, почти на 84 години, от общ.
Тунджа, участвал във почти всички ралита досега. В 15 ралита
участие вече има и Стоян Георгиев от Ямбол.
Тази година в журито бяха студенти от Техническия университет-четвърти курс,със специалност обучители на курсисти
за водачи на моторни превозни средства - Недялко Радев,Васил
Димитров и Росен Стоянов. Председател беше Никола Димитров.
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Излъчени бяха следните участници:

Коли с приспособления - мъже:
1-во място - Стоян Димов Стоянов - Общ.Тунджа
2-ро място - Тодор Колев - Ямбол
3-то място - Павел Върбанов-Ямбол
Коли без приспособление
1-во място Илия Илиев - Ямбол
2-ро място Стоян Димитров Стоянов –Общ.Тунджа
3-то място - Желязко Янакиев Ямбол
Коли с приспособления жени:
1-во място - Мария Димитрова Ямбол
2-ро място - Събина Данева - Ямбол
3-то място - Галина Савчева-Ямбол
Коли без приспособления-жени
1-во място-Пенка Илиева-Ямбол
2-ро място- Маргарита Иванова - Общ.Тунджа
3-то място Ивелина Димитрова - Ямбол
Наградени бяха:най атрактивен участник,най
млад, най възрастен участник и най дългогодишен участник в организираните ралита:.
1.Али Реджебов -Ямбол-атрактивен водач
2.Миньо Костадинов-общ.Тунджа-най възрастният водач
3.Стоян Георгиев-Ямбол –участник във всички ралита през годините.
Виолета Атанасова
Гости от РО на СИБ - Благоевград посетиха селото на Майстора. По стар български обичай - с питка и сол - посрещнаха
своите гости домакините от
Клуба на СИБ в с. Шишковци.
Срещата се състоя в къщата, в
която четвърт век е живял Владимир Димитров-Майстора.
Благоевградчани избраха да
прекарат живописен есенен ден

ШИШКОВЦИ
в едно от най-красивите села по
поречието на Струма - Шишковци. А там ги очакваха с много настроение - като за среща с приятели. Гостите разгледаха музейната
експозиция в къщата на Майстора, както и новата изложбена зала
в нейния приземен етаж, където
са подредени платна от студентския пленер „В духа на Майстора“,
на който селото е домакин вече
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ШИШКОВЦИ
пет години. Те бяха впечатлени
от това, което видяха, както и от
гостоприемството на своите домакини. Разбира се, един от найемоционалните моменти в срещата беше другарският обяд в клуба,
който е в двора на къщата-музей.
„За хората с увреждания, които в една или друга степен имат
ограничени възможности за пъ-

тувания и контакти, е особено
важно да имат такива срещи със
стари и с нови приятели и за нови
впечатления и емоции. Стремим
се да осигуряваме това за нашите
членове успоредно с грижата ни
за тяхното здраве, за подготвянето на документите им по различните социални програми и за добрата атмосфера в клубовете ни“
- сподели Валентина Симеонова
– председател на РО на СИБ - Кюстендил. Тя добави, че създаването на нови приятелства с клубове
от други общини се приема много
добре от всички, зарежда позитивно хората, провокира ги да са
инициативни. А от друга страна
ръководствата на организациите използват възможностите да
обменят опит за подобряване на
съюзната и чисто човешката ра-

бота в основните и регионалните
структури
Посещението ни в Шишковци
ще остане за нас като един слънчев спомен, който бихме искали
да преживеем отново - споделиха и гостите от Благоевград, които
изразиха надежда в близко време
и те да бъдат домакини на среща
с новите си кюстендилски приятели.
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Марияна Панчева-ЦОЛОВСКА

КОПРИВЩИЦА

С финансовата подкрепа на „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“
хората от организацията на СИБ в Копривщица проведоха
тридневна екскурзия. Председателят Георги Каменаров
положи не малко усилия, за да бъде осъществена идеята за
разнообразяване eжедневието на хората с увреждания и за
опознаване на места, свързани с историята на страната ни.
Първият обект бе Рилската обител. Екскурзиантите бяха
запознати с историята на легендата, свързана с основаването
на Копривщица, в която се разказва, че красива българка от с.
Рила се заселва в копривщенското землище, издейства султански
ферман с редициа привилегии за жителите на селището, което
турците наричат дълго време Авраталан (женска поляна).
Освен тази връзка има и друга - в миналото копривщенци са
ктитори на Рилския манастир.
В манастирския храм „Рождество Богородично” копривщенци
запалиха свещи за здраве. На някои бе четена молитва за здраве.
Разгледана бе
експозицията
н
а
магерницата.
С
ъ
с
съдействието
на г-н Емил
Кръстанов,
собственик на
автобусната
фирмата
и
е к с к у р з ов о д а
Д и н к о
Карамфилов, бе
направена изгодна оферта за нощуване и прехрана в Сандански.
През втория ден бяха разгледани Самуиловата крепост,
Рупите, Роженския манастир и Мелник. Вълнуващи бяха
преживяванията през третия ден с посещението на Банско и
музеите на „Неофит Рилски“ и „Никола Й. Вапцаров“. И тук
бяха намерени връзки с Копривщица. Неофит Рилски преподава
взаимоучителната метода две години в Копривщица, а негови
достойни наследници са Найден Геров, Йоаким Груев, Христо
Пулеков. Трогателно бе да се види в експозицията на Вапцаров снимката на неговата майка, направена на гроба на Димчо
Дебелянов...
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ГАБРОВО

Кристина КУЛЕВА

Вокална група Надежда с Ръководител Митко Маринов при Дружество
на СИБ - Габрово на 21.10. 2018 г. участва в 23-тия Национален Фестивал
„Листопад на спомените“ във Варна, във Фестивална зала - Дворец на
Културата и спорта. Групата се представи изключително добре и получи
Диплом Първа категория -› „Голям сребърен лист“ и престижната
награда - Плакет. След фестивала в град Долни Чифлик се срещнахме със
сродна група, където направихме обмяна на опит и вечеря. Двете групи
пяха и се веселиха. На връщане в град Провадия посетихме старинната
крепост Овеч и, макар трудно, все пак се изкачихме до Крепостта и се
насладихме на красивата гледка.

Иван Димитров

БЕРКОВИЦА

Инициативна група „Заедно за Берковица“ стартира кампания за набиране на средства, с които ще се осигури топъл обяд
на нуждаещи се в града под Ком през зимния период.
Броят на хората, до които ще достигнем, зависи от
финансовите средства, които успеем да съберем, обясни Радослав Григоров, който е инициатор на кампанията.
Събират се парични средства, както и дарения под формата на
пакетирани храни. Целта е да бъдат подпомогнати максимален
брой хора - основно възрастни, пенсионери под социалния
минимум, самотни хора, инвалиди. Пакетите ще се разнасят
по домовете. Хората, които ще получат помощта, се избират
след консултация с кметовете и кметските наместници в
община Берковица, каза Радослав Григоров.
твърдица

Радка Златева

Учителите пенсионери от клуб „Полъх от младостта” и членове от
клуба на хората с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” посетиха
„Кръстова гора”. По време на пътуването Радка Иванова ги запозна
с историята и преданията за Кръстова гора. Екскурзиантите влязоха
в църквата „Покров на Пресвета Богородица”. Тя е нещо ново и
забележително. Тук се съхранява металният  кръст, тежък 66 кг. (два
пъти годините на Исус Христос), подарък от Цар Борис ІІІ. Новият е
99 кг. До него се изкачиха всички, минавайки покрай параклисите на
дванайсетте апостоли. По-нависоко над паркинга е хижата и малката
църква „Св.Троица” с отлична акустика. Екскурзиантите посетиха и
Бачковския манастир.
Въпреки дългия път, благодарение на   внимателното шофиране
на Димитър Григоров, всички се чувстваха добре и се прибраха
благополучно.
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СВИЩОВ

Илия ВАСИЛЕВ

В клуба на СИБ „Вяра, Надежда и Любов” цари доверие и уважение между неговите членове. А екскурзиите до исторически
места в България удовлетворяват любопитството на хората и подсилват вътрешната им убеденост за уникалността
на нашата страна. Освен това честват се всички национални
и традиционни празници, нашият - на хората с увреждания,
именните дни и пр. Председателката Екатерина Радулова винаги намира подходящите и топли думи за поздравите си към
хората. С талантливи изпълнения се представят и Маргарита Атанасова, Лилия Борисова, Руска Иванова, Мария Къстева,
Стефка Иванова, Блага Младенова, Тонка Христова и др. Много
от тях бродират, рисуват, имат и кулинарни умения. А за реда
в клуба заслуга има Любовка Иванова.
Убедени сме, че разнообразният и интересен живот ще привлича все повече хора да стават членове на клуба на СИБ.

Какъв дух имат хората с увреждания от клуба на СИБ „Доверие”
в кубратското село Беловец! Доказателство за това, е наградата, която получиха от фолклорния фестивал в с. Паламерца,
община Попово - бронзов медал. Това им вдъхва кураж за още поактивно участие в самодейността.
Желая им здраве и дълъг
живот!
Миннет ЯХОВА
Любомир КУЗЕВ

долна бАня

Като се заредиха в Долна
баня прояви в чест на големия
християнски празник «Въведение Богородично», познат още
и като Ден на православното
християнско семейство, децата и младежта, та цели три
дни...
Навръх празника Народно
читалище “Рила - 1898” организира заедно с жените от дневната седянка на хората от
сдружение «Венетица» среща

на три поколения - баби, майки и внуци. Наред с празничната постна трапеза, жените
от третата възраст показаха на своите деца как се плете
чорап на пет игли, плетка на
една игла или шиве, както и
гоблен. Малчуганите, наобиколили домашната дървена
паралия, отрупана с постни
за деня ястия, бързо и сръчно
се справиха с напътствията
на бившата начална учител-
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долна бАня

ка Добринка Гаджанова, която
в края на упражнението благодари на всички и ги поздрави
за усърдието им. Всички се почерпиха с вкусната питка на
Атанаска Тодорова, като за
нейното приготвяне участие
взеха и децата-самодейци от
читалищните състави.
С мултимедийна презентация празника пък почетоха
членовете от пенсионерския
клуб
“Надежда” за посещението
на главната
учителка от
Средното
училище “Неофит
Рилски”
Хаджи
Анелия Иванова на Божи
гроб и Йерусалим, а пък
членовете на
Сдружението на хората
с увреждания
“Венетица” си устроиха хубав празник на домашната
туршийка и на ... домашната
ракийка. Специалната награда журито тук даде на долнобанската поетеса, но и добра
кулинарка Лиляна Иванчева.
Награди за своите есенни домашни туршии получиха още
Мария Кьосева, Йорданка Хаджигеоргиева, Лиляна Янкулова,
Николинка Михайлова, Веска

Фърчова, Мария Торошанова,
Елена
Кошева, председателката на организацията инж. Светла Стоименова,
както и рожденничката Марчела Славчева. Празникът
споделиха и Георги Георгиев Председател на Централната
контролно-ревизионна комисия на СИБ и Стоян Манолов
- организатор в отдел “Организационно-методическа
и
координационна дейност” в
СИБ.
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Център за хора с увреждания
със средства от ОПРЧР ще бъде
създаден във Велико Търново
В община Велико Търново предстои да бъде създаден
Център за подкрепа на хора с увреждания. Средствата за изграждането му, в размер на 1 млн. лева, ще бъдат отпуснати
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова. В новия център ще се предлагат пилотната услуга „Заместваща грижа“, различни видове
мобилни услуги и ателиета.
Във
Велико
Търново
се
проведе Информационен ден
по
процедурата
„Социално
включване в общността“ на ОПРЧР.
Бюджетът на схемата е 5 млн. лева.
С проекти могат да кандидатстват
неправителствени организации,
които са доставчици на социални
услуги.
Бенефициентите
ще
изграждат
иновативни
интегрирани социални услуги.
„По иновативни начини ще се
опитаме да разрешим проблемите на определени групи хора, ще
развием услуги, които до момента
не са покрити от държавно делегираните дейности, както и услуги, които попадат извън обхвата
на всичко, което до момента сме
организирали по ОПРЧР по Плана
за действие по деинституционализацията на грижите за деца и
възрастни“, заяви зам.-министър
Русинова по време на форума.
Част от мерките по процедурата
са свързани с подкрепа на включването в заетост на хора, които се
грижат за близките си.

„Истинската реформа в социалната сфера ще дойде със Закона за социалните услуги. Нашият
ангажимент оттук нататък, независимо от ежегодното повишаване на средствата за услуги, е да
можем да гарантираме качество,
което ще стане със създаване на
услуги, насочени към определени
целеви групи и по-добро и ефективно разходване на публичните средства, като се засили контролният механизъм от страна на
държавата“, подчерта Русинова.
По време на посещението си
във Велико Търново Зорница
Русинова се срещна с кмета на
града Даниел Панов и служители
от различни социални услуги в
града.
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АРТ-СЕДЯНКА

НЕ ПЕНСИОНЕР, А МИЛИОНЕР
Стефан СТОЙЧЕВ
Нашият жилищен блок е със седем входа и пред всеки има
поне по две пейки. Цяло лято майки с детски колички или
баби с отраснали внуци се радват на бъдещото поколение. Има и жени в третата възраст, които се събират на
сладки приказки. Познавам само няколко от тях, но като
минавам оттам учтиво ги поздравявам. Веднъж ме спря
г-жа Данчева от нашия вход и започна:
-Господине, искам да Ви се извиня...Не, не ме прекъсвайте!
Преди две седмици минахте край пейката, поздравихте и
отминахте. Останалите „каки” все още не Ви познават,
а аз знам какво е женското любопитство. Една от тях ме
попита кой сте Вие. Казах им, че от два месеца живеете
в нашия блок и само знам, че сте пенсионер. На пейката
седеше и кака Гинка – доста възрастна жена и не дочува,
горката! Та тя, вместо пенсионер, разбрала, че сте милионер... И оттам тръгнала приказката за вашето богатство. От пейка на пейка милионите ставали все повече
и повече. Едни казали, че сте купили и остров в Гърция.
Други твърдят, че имате хотели на Канарските острови,
къща в Барселона и вила в Дубай. Всичко това научавали
от кака Гинка. Опитах се да им кажа истината, но не
ми повярваха. Искала съм да Ви прикрия, защото сме били
роднини. Знаете, че живеем в един вход и се познаваме отскоро. Всичко започна от мене, без да съм виновна. Затова
искам да ви се извиня. Ще направя каквото е възможно измислената клюка да се забрави!
А аз обичам коне от дете, но не ми се осъществи мечтата да имам кон и да яздя. Миналата седмица моят приятел Ицо ми рече:
-Хайде, стягай се, в събота ще те водя на конни състезания. Ще се надбягват ездачи от цялата страна и от чужбина. Обади ми се братовчед от Шумен, който е треньор.
Нали обичаш конете!
И в събота бяхме на конната база. Наслаждавахме се
на ездачите и красивите коне. След състезанието треньорът ни заведе в конюшната. Помолих го да ми разреши
да се снимам с един от най-елитните и красиви коне. В
понеделник вече имах няколко снимки и една от тях дадох
на приятел от нашия вход. Показал я той на съпругата
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си, а на другия ден тя
я занесла при жените
на пейката. Там била
и кака Гинка. Видяла ме с коня и рекла: „Синът каза, че
такъв кон струва 300
хиляди лева. Казах ли
ви аз, че този човек е
милионер! На кого ще
говори г-жа Данчева,
че бил пенсионер и
живеел с малката си
инвалидна пенсия и с
нетърпение очаквал Коледната добавка от 40 лева...Хайде де!
Мене ли ще лъжат!

ЕПИГРАМИ
                     ИНТЕРЕС
Държи на своята дисциплина,
само когато е в печеливша
комбина.

                     БОРБА
Най-трудно възелът се
разплита,
от който има малки копита.

                    УМЕНИЕ

Ангел НИКОЛОВ

                   ИМА ГИ
Някои с думи сладки
печелят своите хватки.

    КОЙТО МОЖЕ, ГО МОЖЕ
Търтеите умело бъркат
в кацата с мед
и всичко им е наред.

               БЪДИ НАЩРЕК

Птицата, освен да лети,
може да кълве и трохи.

Когато те галят с перцето,
не очаквай да ти напълнят
портмонето.

              ОТРЕЗВЯВАНЕ

              СПОРЕД СЛУЧАЯ

Когато допуснеш грешка,
разбираш, че си дребна пешка.

                    РУТИНА
Прави се на вода ненапита,
а обича другите да рита.

Срещу граблива птица
се воюва и с пица.

                 ТАКА Е
По хубавия път
и стари трошки вървят.
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РУМЕН ПЕТКОВ - ЖУРНАЛИСТ И ПОЕТ ГОСТУВА НИ СЪС СТИХОВЕ
ЗА ЕДИН ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ ПРАЗНИЦИ

Коледна закачка
Там, в далечната Лапландия,
шумна, весела компания,
сбрала елфи, смърфове, джуджета,
със чевръсти, пъргави ръчички и крачета.
Подрежда тя на Дядо Коледа нещата,
подаръци красиви, изненади за децата.
А той, сложил отговорно очилата,
проверяваше по списък
що слагат във торбата.
Да не остане някой от децата,
с празно място под елхата.
Снежанка с нова рокля от дантела,
в къщата на веселия старец е подела:
-Хей, приятели вий работливи,
мили, весели, щастливи!
Вън е вече люта зима,
идва Новата година.
А в горите дружно всички,
животинки, малки птички,
песни пеят те в захлас,
в Коледната снежна вечер с нас.
Щом камбанки зазвънят в зората,
тръгва Дядо Коледа с шейната.
Трябва той поръчки много да изпълни,
всичките комини със подаръци да пълни.
А вий, деца, скоро под елхата погледнете,
чорапа там припряно отворете.
На подарените играчки
в зимното мълчание,
от всички ни сторете
най-голямото внимание.
Да е честита Новата година,

да греят ярките звезди чак до амина!
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Коледни светлини
Танцуват светлините
във коледните празници
и вдигам пълна чаша
за много обич и наздравици.
Танцува виното искрящо
и много пожелания редя,
по глътка слънце има
за всичките приятели сега.
Виновно питам светлините,
а те навярно ще разкажат,
къде са всичките приятели,
които без да искам съм забравил.
Ще търся упорито,
дано намеря ги сега,
за прошка, свел глава, ще ги помоля,
защото ги изпратих по света.
Да не доливам чашата с тъга,
когато те не отговорят,
да блика благодарно
Kоледната светлина,
във моето и другите сърца.

Коледна наздравица
/ римувки /
Вълшебни снежни вихри ,
всичко да покрият,
да са радост за очите,
да са бели, чисти дните!
Весели звънчета,
песен да запеят,
и свещички по елхата,
празнично да греят!
С обич във сърцето,
душата да пречистим
в тия светли дни
пожелания да мислим!
Да налеем чаши вино,
време за наздравица настана,
нека всичките да се прегърнем
и със любовта си да отвърнем.
В тази свята нощ,
Дошло е Рождество
и да бъде от вълшебства то Kоледното тържество.
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АСТРОПРОГНОЗА ЗА 2019 ГОДИНА
Дебора Кейгън - учител по фън шуй, писател, оратор и
специалист по възстановяване на моджо (страст, магична
сила, жажда за живот), да сподели мислите си за
Годината на Прасето. Ето какво казва тя:
От 20 декември 2017 до 22 март 2020 година планетата на кармата
Сатурн преминава през Козирог. 2019 е в средата на транзита на Сатурн по неравния път на Козирога. В кабалистичното Дърво на живота
планетата се свързва със сферата Бина – „разбирането“ и където и да
преминава, ни преподава уроците, които трябва да разберем и усвоим.
Според кабала Сатурн се съотнася също с концепцията за тикун, или
поправянето на знаци и домове. Това е планетата, която ни помага да
израстваме в кризите.
Тъй като Сатурн обича да пътува в Козирог, периодът ще бъде благоприятен за всички ни, стига да бъдем съсредоточени, дисциплинирани
и сериозни. Сатурн в Козирог може да помогне на амбициите, целите и
кариерата ни. Той е практичен и прагматичен, но същевременно консервативен и донякъде предпазлив. По тази причина може да изкара
наяве някои колективни страхове, особено след като Плутон също е в
Козирог.
За съжаление, тъмната страна на Сатурн в консервативния Козирог
означава възход на алтернативното дясно в политическия спектър, на
расизма и национализма. А последният представлява колективното
его на въображаема група от хора, склонни да изтъкват своята гордост
от собствената си страна или племе. Една страна пък се припознава в
определен набор от митове и истории.
Козирогът не е лесен знак. В края на 2008 година, когато Плутон влезе
в него, преживяхме Голямата рецесия. Въпросът е как да се сработим с
Козирога? Преди всичко - като преодолеем страха за оцеляването си.
Трябва да разберем, че ресурсите в живота не са оскъдни и колкото
повече даваме, толкова повече ще имаме. По силите на Козирога е да
ни помогне да си направим сериозни планове и да използваме своите
дарби, за да преобразуваме вътрешното си богатство във външно изобилие. Козирогът ни помага да проявяваме нещата, да им придаваме
пространствено-времево съществуване. Сатурн пък е надзирател, майсторът на стените. Берлинската стена е издигната, когато Сатурн се намира в Козирог, а следващия път, когато отново се получи тази конфигурация, Берлинската стена падна.Кармично смехотворно е да слушаме
как хора като Доналд Тръмп бръщолевят за нови стени...
За да разберете как е повлиял Сатурн в Козирог на живота ви досега,
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вижте датите по-долу. Те ще ви помогнат да се ориентирате на какво
иска да ви научи тази планета през следващите две години. […]
Юпитер в Стрелец - веднъж на дванадесет години Юпитер се завръща в своя дом в знака на правилата Стрелец. Това обаче е чудесна новина за всички нас. Когато Юпитер се намира на родна архетипна почва,
той процъфтява и расте по-бързо в сравнение с останалите си позиции.
Юпитер се установи в Стрелец на 8 ноември 2018 година и ще остане
там до 2–3 декември 2019, след което ще премине в Козирог, за да подготви сцената за великото разкриване на Козирога през 2020 година.
Юпитер в Стрелец може да ни донесе успехи и повече възможности,
що се отнася до образование, пътешествия, медии, издателска дейност,
отношения с роднини по сватова линия, философия, щедрост и толерантност. Картата на Юпитер в таро се нарича Фортуна, а когато Юпитер е в Стрелец, колелото на съдбата е на наша страна. Иначе казано,
късметът ни се усмихва.
Преминаването на Юпитер в Стрелец е чудесна новина за родените
под този знак и за хората с изгряващ Стрелец. Това означава, че пътят
ви е чист и няма «полицаи», така че – пълен напред! Положението е
благоприятно и за другите огнени знаци – Лъв и Овен. Близнаците –
противоположният знак на Стрелец, трябва да бъдат особено внимателни и сдържани.

ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

За всеки отделен знак са разгледани: основната тенденция през годината (Сатурн и Юпитер); петте затъмнения като предпоставка за
емоционалния пейзаж; ретроградният Меркурий като предпоставка
за менталния пейзаж; ролята на Уран, привнасящ непредсказуемост,
оригиналност и щипка хаос; влиянието на Марс като енергия и страст;
ефектът на Венера върху парите и любовта.
ВЕЗНИ: Аз балансирам дома и кариерата.
Интеграция на 2019: Личен и професионален живот
През 2019 продължава вашият път с фокус върху изцеляването,
възстановяването и преструктурирането на дома и семейния живот.
Сатурн – господарят на кармата, строгият възпитател и надзирател
според кабала, ви помага да изградите наново своето убежище, своята
черупка, своя храм. Веднъж на двадесет и осем години Сатурн се връща
в основата на вашата диаграма и „разчиства мазето“. С този транзит той
заличава дълбоко вкоренени емоционални проблеми отпреди двадесет и осем години и/или ранното ви детство. Това означава, че проблеми, които сте „замитали под килима“ близо три десетилетия, излизат
наяве и търсят изцеление. Вече цяла година (от 2018 насам) работите
върху създаването на семейство, укрепването на хабитата, смяната на
дома, отношенията си с близките и съсредоточаването върху ключо-
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АСТРОПРОГНОЗА ЗА 2019 ГОДИНА
вата фраза: „Аз чувствам“. Коригират се дори отношенията с майка ви
и други майчински фигури. Тъй като Везни е знакът на взаимоотношенията, присъствието на Сатурн в дома на дома и семейството ви помага да осъзнаете връзката между възпитанието в ранните ви години и
значимите за вас днес връзки. Освен всичко останало Хирон, раненият
лечител, е навлязъл в дома на взаимоотношенията, за да ви разкрие
стари рани, които влияят на всички ваши партньорства в работата и
в живота. Сатурн транзитира и във вашия дом на „края на нещата“, за
да ви помогне да стигнете до решения и завършек. 2019-а е подходяща за затваряне на кръгове, преустановяване на цикли и поставяне на
край, което идеално съответства на енергиите на числото дванадесет,
свързано с тази година. Сега е моментът да прекратите моделите на поведение, които ви карат да се въртите в кръг.
СКОРПИОН: Аз преобразявам.
Аз преобразявам общуването.
Интеграция на 2019: Моята истина срещу вашата истина.
През 2019 продължава преобразяването на вашето общуване и на
връзката ви с логоса, словото. В редица традиции силата на словото се
отъждествява със силата на сътворението. В „Битие“ Елохим казва: „Да
бъде светлина“ – и бе светлина. Бог не си е мислил, не си е представял:
Той е казал. По същия начин магичното заклинание „абракадабра“ означава: „Да бъде това, което съм казал“. Ако Скорпион е знакът на магията, то през следващата година вие ще се научите да използвате думите,
общуването, буквите, цифрите и знаците в полза на трансформацията.
Като потаен знак, архетип на шпионина, човек, който слуша, а не говори и добре крие картите си, може би няма да ви бъде приятно да се
съсредоточите до такава степен върху общуването. Но когато Сатурн
– господарят на кармата, строгият възпитател и надзирател според кабала, се намира във вашия дом на общуването, той ви принуждава да
се вгледате във връзките си с другите хора и да изградите „нова инфраструктура“ на общуването си. Какво е вашето послание? На кого искате
да го предадете? През 2019 година ще се наложи да бъдете свързващо звено, човек, който може да посредничи между спорещи страни и
да строи мостове. Същевременно ще усетите ясен подтик да отделяте
повече време и внимание за писмената си комуникация или още подобре – да промените начина, по който обикновено общувате. Тъй като
вие сте знакът на изцелението и терапията, вероятно ще проявите новооткрита способност да преобразявате хората посредством езика.
Ако по принцип казвате: „Аз мисля…“, може би трябва да опитате с: „Аз
вярвам…“ или „Аз чувствам…“
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Бъдете особено внимателни по време на затъмненията и най-вече в
интервала 7–31 юли, когато към тях се добавя и ретрограден Меркурий.
Този период вероятно ще се окаже най-труден за комуникацията.
Сатурн в дома на бизнеса може да ви помогне да измисляте и осъществявате идеи за нови проекти и начинания. Тъй като той се намира и
във вашия дом на маркетинга, ще се наложи да се научите да говорите
за себе си и своята работа и да се рекламирате. В случай че никога не
сте го правили, точно на това се опитва да ви научи Сатурн.
СТРЕЛЕЦ: Аз виждам
Аз виждам своите достойнства.
Интеграция на 2019: Моите ценности срещу ценностите на партньора ми.
През 2019 продължавате да опознавате своя истински потенциал, таланти и личностни достойнства. Този урок е започнал много отдавна.
В края на 2014 Сатурн – господарят на кармата, строгият възпитател
и надзирател според кабала, навлезе във вашия знак и започна да ви
променя отвътре навън. От тогава насам вече не можете да пренебрегвате проблемите, които създава вашият прекален оптимизъм и пристрастеност към щастието. През декември 2017 най-сетне се избавихте
от Сатурн, а през 2018 бавно възвръщахте сили и разпалвахте наново
огъня си.
През 2019 Сатурн транзитира във вашия дом на парите, талантите и
самочувствието, което означава, че трябва да инвестирате пари, вяра
и време в дарованията си. Годината е подходяща да промените начина, по който печелите парите си, като се обърнете към скритите или
забравените си таланти, съответстващи на ценностите ви „тук и сега“,
които вероятно са се променили драстично през последните три години. Сигурно при част от вас доходите са намалели, а сметките в банката
– изтънели, което е резултат на дългосрочни инвестиции в нови източници на приходи. През декември 2019 обаче Юпитер ще се премести в
дома на парите и през 2020 съществува сериозен шанс финансовото ви
положение да се подобри.
Сатурн изисква да се вгледате в ценностите си и да промените някои
от тях. Може би сте станали упорити и склонни към поучения, произтичащи от собствената ви философия и възгледи за живота. 2019 ще
ви даде шанса да промените своите идеали и виждания, които са били
спирачка за вашето израстване. Освободете ума си, другото ще дойде
само. Промяната в ценностите или възгледите за живота е способна да
ви разкрие нови скрити у вас таланти, а повишеното самочувствие ще
ви отвори пряк път към подобряването на финансовото положение.
Да, можете да изкарвате пари от неща, които обичате! Ала Сатурн не е
единствената планета във вашия дом на финансите.
СЛЕДВА
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ДИАГОНАЛИ
НАДЯСНО: 1. Иглолистно дърво. 2* Спомагателно
укрепване пред крепостна
стена. 4. Балканска столица. 6» Войник от редовна
войска в османската империя. 8. Орган на зрението,
10. Пролетно градинско
или диво цвете. 13. Първият български космонавт
14» Измервателна единица за мощност. 15» част
от съчинение, обособено в
отделна книга. 17. Парниково цвете с едри бели
цветове. 18. Хижа
на Витоша» 20.
Стремително нападение срещу противник. 22. Едно
от най-красивите
съзвездия. 24. Положителен полюс
на ел. батерия /мн.ч1,/.
27. Прибори за пресяване
бранно и др. 28. Латвийски шахматист /19361992/.
НАЛЯВО: 1., Единица мярка за измерване на атмосферно налягане. 3. Вид дезинфекционно и антисептично
средство. 5. Учение за морала. 7. Обеззаразяваща дезинфекционна течност. 9. Героиня на Вики Наум. 11. Марка
на първите руски автомобили. 12.Точен образец за мярка.
14. Река в Гана. 16. Стихот-

Съставил Иван МАНЧЕВ

ворение от Симеон Велчев.
17. Най контролен орган по
транспорта. 19. Прочута
трагедия от Шекспир. 21. Годишна вноска за папата или
вноска за получаване на сан.
23. Уред за радиозасичане. 25.
Стихотворение от Р. Ралин.
26. Система от условни знаци или сигнали за предаване
на информация. 27. Нощни
грабливи птици»
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КРЪСТОСЛОВИЦА

Съставила
Василка КИРОВА

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1.Село в Силистренско, Дуловска
община. 2.Наемане на нед
вижим
имот за временно ползване. 3.Псевдоним на Дора Габе. 4. Основният
устойчив тон на лада. 5.Приятен
мирис,благоухание.
6.Известен
френски естраден певец от италиански произход. 7. Възпаление на
лимфните възли. 8.Копирна хартия. 9.Автор на трагедия. 10. Мащабно умален чертеж на земна повърхност с условни знаци.
11.Луксозен файтон. 12.Вид сладкиш, приготвен от яйца, грис
или брашно, полят със сироп. 13.Значителна внезапна повреда на машина,превозно соедство и др. 14.Тънка насмешка, пр
исмех,подигравка. 15. Дълга и тясна шейна, която се тегли от
кучета или елени /мн.ч./. 16. Вид вкусна морска мида. 17. Село в
бургазки окръг, сунгурларска община. 18.Наш поет /1877-1914/
-“В полите на Витоша“.
ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 11
ВОДОРАВНО: 1.Факир. б.Пирс /Чарлз/. 8.Марин. 12.0вадия /Давид/.
14.Акаба. 1б.Маламир. 18.Атака. 19.Ат. 20.Ананас. 21. Елини. 22.”Ура”.
23.Арон. 24.Акари. 25.”Ало”. 26.Алов /Александър/. 27.Арена. 28.Адамо /Салваторе/. 30.СИВ. 31. Авари. 32.Атанас. 33.Уз. 34.Анани. 35.Клони. 36.Окиси. 37.Крила. 38.Да. 39. Накити. 41.Проби. 42.Бон. 43.Рона.
44.Брани. 45.Бол. 46.Тапи. 47.Драва. 48.Карат. 50.0би. 51.Драга. 52.Буриме. 53.Ни. 54.Диета. 55. Мопасан /Ги дьо/. 56.Лиана. 57.Мароко.
58.Апекс. 59.Неон. 60.Лавис.
ОТВЕСНО: 1. Фима. 2.Коларов /Васил/. 3.Иванов /Георги/. 4. Раман
/Чандрасекхара/. 5.Пир. б.Ия. 7.Сатира. 8.Маки. 9.Аба. 10.Ра. 11.Нота.
13.Дис. 15.Кани. 17.Анализ. 18.Алани. 19.”Арома”. 21.Екери. 22.Улани.
24.Арани /Янош/. 25.Адана. 26.Асуан. 27.Аваси. 28.Атоли. 29.Осиан.
31.Анита. 32.Алиби. 34.Акини. 35.Крона. 36.Окопи. 37.Крава. 38.Долама. 40.Араби. 41.Прага. 42.Борисов /Милко/. 44.Братан. 45.Барака.
46.Тонга. 47. Дрен. 48.Купол. 49. Тенис. 51.Диас /Бартоломеу/. 52.Бор.
54. ДИК. 55.МАН. 56.Ле /Иван/. 57.Мо.

ДА Е БЛАГОДАТНА,

ЗДРАВА
И МИРНА!

