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ОБЩО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ
НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
4 юни 2019 г.
Делегатите
от
цялата
страна
се
събраха
в
Банкя,
за
да
осъществят
уставното
си
задължение –
да
изслушат и
приемат отчета
за дейността на
Управителния
съвет през 2018
г. и доклада за
съществените
дейности
и
изразходваните
за тях средства,
връзката
им
с
целите
и
програмите
на
СИБ
и
постигнатите
резултати
за
периода
01.01.2018
г.
до 31.12. 2018
г.
Приети
бяха Годишен
ф и н а н с о в
отчет
на
СИБ за 2018 г., Доклад на независимия одитор за 2018 г., Отчет за
дейността на ЦКРК на СИБ за 2018 г. и Бюджет за СИБ за 2019 г.
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ОБЩО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ...
Председателят на СИБ Красимир
Коцев откри събранието и тъй
като делегатите бяха запознати
предварително с материалите,
даде им думата за изказвания,
коментари, предложения, критика
и пр.
Отчетният
период
беше
изключително богат на важни
събития, на драматични протести
и
преговори по нормативни
документи, затова делегатите
бяха подобаващо активни и
конструктивни в обсъждането
на предложените материали. Но
имаше и споделен опит, имаше
самокритика и критика. В тези
изказвания и коментари личеше
и болката от факта, че все още
държавата ни не е достатъчно
отзивчива и коректна към хората
с увреждания, че откликва не
толкова на разумни предложения
от
страна
на
национално
представителните организации
на и за хора с увреждания, а
под натиск на отделни групи. И
може би е време СИБ да реагира
адекватно на клеветите и
уронването на неговия престиж.
Делегатите информираха и за възникнали
проблеми, впоследствие на законовите промени и предложиха СИБ да
установи по-тесни контакти с Агенцията за социално подпомагане.
Акцентирано бе и върху необходимостта ръководните органи на
местните структури да бъдат обучавани. За кой ли път се споделя и
горчивият опит на водачите на МПС с увреждания.
Делегатите гласуваха за приемане на отчетите. Проведе се и заседание на Управителния съвет.
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показваме с дела,че равни сме на другите в света

опит, амбиции, перспективи

30 години СИБ
Надка НЕОФИТОВА
В присъствието на повече от
30 членове на ОО
на СИБ през пролетта в град Пирдоп се осъществи
една голяма,10годишна
мечта
– възобновяване
дейността на клуба на СИБ. Това се
случи през април – ключът за клуба бе връчен лично от кмета
на община Пирдоп г-н Ангел Геров на председателката на организацията Надка Неофитова. Присъстваха много хора – от ръководството на общината, общински съветници, представители на
социалните институции в града, от АРУБИС-България АД, от Пенсионерския клуб в града и от ОО на СИБ – Златица. Имаше много
подаръци, цветя и поздравителни адреси. А членовете на пирдопската организация се бяха подготвили невероятно за този
ден, разбира се и общината
помогна...
Символични подаръци и
цвете поднесохме на всички,
които помогнаха за възобновяване на клуба и неговата
дейност. Благодарности бяха
изказани и на дългогодишната председателка на Клуба на
пенсионерите в Пирдоп г-жа
Кера Кюркчиева, защото с
тях делихме едно помещение цели 10 години... Цвете подарихме
на най-възрастният наш член - 88-годишната Цана Шофелинова.
Накрая кметът г-н Геров заяви, че всяка последна сряда от месеца в 10 ч. ще се провеждат срещи с представители на институциите и хората от организацията на СИБ.
Дългоочакваното събтие за организацията в Пирдоп бе посветено и на 30-годишнината на СИБ.
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ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ СЪЮЗЪТ
НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ?
Блитц-интервю с делегати на
Общото събрание на СИБ
Валя Симеонова –
председател на РО и
на ОО на СИБ –
Кюстендил
- Валя, оптимистка ли си
за бъдещето на СИБ?
- В нашия регион – Кюстендилския - има много млади хора, които навлизат в организацията и
това е радващо. Оптимистка съм,
защото ние правим неща, които
удовлетворяват техните желания
– рехабилитация им оисгуряваме безеплатно, опитвам се да направим и транспорта безплатен,
и животът им по-лек, като всеки
месец им организирам поне по
две екскурзии и още две други
мероприятия. Виолета Атанасова ми помага, от членовете на УС
на нея разчитам най-много. Разчитам много и на спонсорството
– на приятели, на връзки.... Дори
скоро имахме състезание по табла – подсигуриха ни медалите,
обяда, наградите – всичко. Оптимистка съм и затова, че хората ми
имат доверие.
- Ако СИБ го закрият, би ли
продължила да работиш
така?
В.А: - Сигурно ще се разпаднем
без централизирана организация... На какво се дължи присъ-

ствието на хората ли? На това,
което правим за тях. Само за една
седмица сме посетили 4 постановки на театъра. Оценяват това!
Но има един навик... да му дадеш
на човека нещо, дори да е за 1 стотинка, но да му го дадеш безплатно, ще е добре. А те искат срещу 3
лв. членски внос да им подсигуряваме много мероприятия...
- Как си го обясняваш?
В. А: - Абсолютно български
манталитет.
- Винаги ли е било така?
В.А: - Значи едно от условията
да го има СИБ, е да имаме лидери,
които радеят за хората. Но и аз
казвам – ако не съм на граждански договор, ще се откажа...

Камелия Петкова –
Председател на
РО на СИБ – Враца
- Има ли бъдеще СИБ и на
какво да се уповаваме?
К.П. - Според мен има, може би
не в такава масовост, но май сме
единствени, които бдим за правата на хората с увреждания, за
да не се нарушават правата им
в такава степен, както го мислят
някои...На това се уповаваме за
бъдещето си, защото сме едно голямо семейство, в което помагаме
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на по-слабите от нас, на стотиците, които са затворени в домовете
си...Ние сме хората, които да им
създаваме предпостваки за понормален живот.
- А екскурзиите и празненставата помагат ли?
- Да, но не всички могат да участват. Помагат им, но не в такава
степен. Казват, ако ти не ни заведеш някъде, ние не можем сами,
нашите деца са в чужбина.. Ние се
съобразяваме кой колко може и
правим екскурзии и за по-трудно
подвижните, защото ако човек е
затворен в дома си, болестите стават още по-тегави.
- достатъчно активен ли е
СИБ в защитата на интересите на хората с увреждания?
- Да, достатъчно ефективно се
включваме на най-високо ниво в
дебатите за законите, достатъчно
опонираме на институците!
- Има ли подкрепа централното управление в тези си
усилия? Когато протестирахме, срещнахте ли трудности?
- Не, при нас беше много лесно,
защото гласувахме да си платим
пътя, дори се включиха хора, които са без ТЕЛК, но са наши членове. Те се включиха й най-усърдно.

Любен Лаков –
председател на
РО на СИБ
София област
- Има ли бъдеще СИБ, г-н Лаков?
- Мисля че има.
- Но какво да направим, за

да има наистина бъдеще?
- Трябва да се приемат помлади хора в организацията, защото възрастните повече искат,
повече се оплакват – не им стигат
парите, пенсиите... Ако хората са в
работоспособна възраст, може би
организацията ще се стабилизира. Но трудно се привличат млади
хора, защото много от тях се срамуват, като кажат, че са с ТЕЛК...
Може би трябва да се правят повече интересни мероприятия, за
да ги научим да помагат на близките си... Обаче е трудно. Не знам
какво може да стане в бъдеще...
Но СИБ трябва да съществува. Оптимист съм, въпреки критиките,
недоволствата, пречките от страна на управляващите... Хората са
бедни и мислят, че в Европа хората с увреждания живеят по-добре
и искат и при нас да е така.

Георги Георгиев председател на ЦКРК:
- Има ли бъдеще СИБ и на
какво основание?
- Има толкова много проблеми, че няма начин да го няма!
Какво да направим, за да станем
по-видими, по полезни?... Много
повече хора да ни знаят, да се показваме повече, трябва да искаме онова, което ни е необходимо
много по-агресивно.
А в нашата работа – да се опитаме да привличаме млади хора,
като направим всичко, което се
случва в СИБ, по-интересно и да
не мислим само за ядене и пиене...
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АКТИВНОСТ ПРЕДИ ЛЯТОТО

   

ТЪРГОВИЩЕ

Екатерина ХРИСТОВА

С повече от 300 000 лв. общината в Търговище ще предоставя
мобилни социални и здравни грижи на възрастни и хора с увреждания. Парите са осигурени по проект „Патронажна грижа”
на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Договорът по проекта кметът Дарин Димитров подписа през миналата седмица с представители на Министерството на труда и
социалната политика.
В рамките на проекта ще бъдат осигурени почасови мобилни
здравни и социални услуги за 118 възрастни и хора с увреждания в общината, които имат затруднения със самообслужването
и излизането от домовете си.

За целите на проекта ще бъдат наети домашни помощници,
медицински специалисти, рехабилитатори и психолог, съобщиха от администрацията на кмета Димитров. Те ще оказват
съдействие на потребителите при извършването на ежедневни
битови дейности и ще осигуряват медицински грижи и рехабилитация в домовете им. Ще бъдат закупени и 2 автомобила, за да
се придвижват екипите до адресите.
Предоставянето на услугите ще започне през есента на 2019
г. и ще продължи за период от 12 месеца. А целта на проекта е
да подобри качеството на живот и възможностите за социално
включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на здравно-социални услуги в домашна среда.
Общата стойност на проекта е 313 797 лв., безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
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РАЗГРАД

На 21 и 22 май 2019 г.в хотел”Диана” в комплекс”Златни
пясъци” РО на СИБ Разград проведе семинар с участието на
26 активисти и доброволни сътрудници от регион Разград.Теми
на семинара бяха свързани със Закона за хората с увреждания
и правилното водене на организационните и финансови
документи в системата на СИБ. Водещи по темите бяха
Радослав Няголов – член на УС на СИБ и Мария Димитрова –
председател на РКРК на СИБ Разград. Семинарът премина при
голям интерес и активност от участниците и беше наситен
с много въпроси и примери, свързани с практическите проблеми
на хората с увреждания. Всички участници извършиха и
практически упражнения по темите за правилното водене на
организационните и финансовите документи в системата на
СИБ.

10
áðîé 7-8
юли-август 2019
ДОЛНА БАНЯ

Любомир КУЗЕВ

Традиционната среща на любителите на занимателните игри отново събра десетки участници, представители на Сдружението на хората с увреждания «Венетица» с председател инж. Светла Стоименова и на Пенсионерския
клуб «Надежда» с председател
Атанаска Лазарова.
Спортната надпревара бе
открита от председателката на сдружението инж.
Светла Стоименова, в чиито
клуб по традиция се провеждат игрите, която след като
ги поздрави и им благодари за
участието, им пожела и успех.
Естествено най-много бяха
участниците в турнира по
табла, в който се включиха
шестима мъже. В продължение
на почти четири часа те благородно и спортсменски играха за спечелване на призовите
места в спортната надпревара по черно-белите полета. В
крайна сметка след изиграните десетки срещи първи в турнира стана Пламен Черешаров, следван от Георги Стоянов
и Иван Захариев. В спортната
проява взеха участие и Данаил
Черешаров, Йордан Панайотов
и Ангел Иванов.
И докато мъжете хвърляха
заровете и местеха черно-белите пулове, жените пък се занимаваха с игра на “Не се сърди,
човече!”, домино и дама.
От името на организаторите на победителите в турнира по
табла и на всички участници инж. Светла Стоименова връчи
специални грамоти и предметни награди, а всички бяха почерпени по време на игрите с кафе, чай, безалкохолни напитки, шоколадови вафли, сандвичи и парче пица.
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Двайсет жени от Сдружението на хората с увреждания «Венетица» в
Долна баня с председател инж.
Светла Стоименова в горещия юнски ден с почти летни
температури, се отправиха
на паметна и незабравима поклонническа екскурзия до Свети места на територията на
Пловдивската
Света Митрополия.
Рано сутринта
групата
посети Катедралния храм
“Успение Богородично” в Пазарджик, където запалиха
свещ за здраве
и благополучие
в семействата пред иконата на Божията Майка
и измолиха от
нея сили, кураж
и
дълголетие.
Някои записаха
имена за молитва за здраве или
за помен на починали близки и
роднини за голямата Черешова
Задушница в събота срещу
Петдесетница.
Преди обяд в жаркия юнски
ден маршрутът продължи към
Белащинския манастир Свети вкмч Георги Победоносец. И

тук в манастирската църква
всички отново запалиха свещ,
след което изслушаха увлекателния разказ за историята
на Светата обител от послушницата Светла Хубенова, родом от свогенското село
Церово, която вече дванайсет
години ревностно служи на
Бога и Христовата вяра. Преди
тръгване
всеки се изми
за здраве с лековита вода
от бликащото аязмо, някои си наляха
вода в шише за
вкъщи, след което си направиха и снимка
за спомен.
П р о г р а мата на пок лонническата екскурзия
следобяд бе до
Кукленския манастир “Св.Св.
Козма и Дамян”.
Въпреки топлото време и тук
членовете
на
групата се черкува в Светата
обител, след което хората си купиха от църковния магазин
различни икони и сувенири за
спомен или подарък за дома.
Предварително
заплануваното посещение на средновековната църква “Свети
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ДОЛНА БАНЯ

Димитър” в пазарджишкото
село Паталеница не бе осъществено,
тъй като
с лу ж и телката
от кметството,
която отговаря за
Светата
обител,
бе спешно
отишла
командировка в Пазарджик.
Така
за
края на поклонническата разходка
на
групата
от
рилския
град,
която
отседна в ембле м атично
заведение
в
п а з а р д ж иш кото село Варвара, остана
повече време,
та всички се
подкрепиха с
местни специа литети
и
вдигнаха
наздравица за чудесната екскурзия, заредила ги със здраве, вяра, сили и надежда за подобър и достоен живот.
Завръщайки се в родната

Долна баня в късния следобед в
автобуса групата си попя любими песни, а на финала прозвуча и химна на Сдружението
на хората
с увреждания “Венетица”.
Пред се д ате лк а та инж.
Светла
Стоименова
на
изпроводяк
благодари за
финансовата подкрепа
на
община
Долна баня и
кмета Владимир Джамбазов, както и
на шофьора
Славчо
Дамянов, с пожелание
за
доскорошна
среща
след
около седмица
в навечерието
на християнския празник
в чест на Рождеството на
Свети Йоан
Кръстител и
на народния празник на билките Еньовден на туристическата хижа “Гургулица” в лоното на Рила планина.
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софия
Тази пролет ние, членовете на дружеството на СИБ „Роза“ –
район „Кр. поляна“, отново бяхме на път. С любезното съдействие
на ръководството на общината и на зам.-кмета г-н Вушовски
беше осъществена екскурзия до Власинското езеро в Сърбия,
ждрелото на река Ерма край гр. Трън и скалния параклис „Света
Петка“. Пролетта бе в настъпление и раззеленените поля пращяха
от доказателства за това...
Пътуваме с автобус на фирма Глобал Тур и ни придружава
симпатичната екскурзоводка Таня. Природата около Власинското
езеро е прекрасна. Районът е обявен за природен резерват.
Интересен факт е, че езерото е създадено изкуствено на мястото
на торфени блата. Покрай него
има предимно поляни и тук-таме
горички от брези, бук и бор.
Часовете минават неусетно в
разходки по брега. Любителите на
прословутите месни специалитети
от сръбската кухня – вешалици и
плескавици, похапнаха в близкия
ресторант.Потегляме обратно, но не съвсем – ще минем през
Трънския край, за който Алеко
Константинов възкликва: „Какво?
Швейцария ли?“, когато преминал
за пръв път през Ждрелото на
река Ерма. След много ахкане и
охкане пред красивите гледки,
ние, надишали се с пълни гърди на
свеж планински въздух, нагледали
се с широко отворени очи на
необятна висота и широта в зелено и небесносиньо, се отправяме
към скалния параклис „Света Петка“ – обявен за едно от трите
най-красиви места в България. Пещерата известно време е
обитавана от православната светица Петка Българска, живяла
през втората половинана X в. Още 10-годишна тя разбрала, че
е призвана да разпространява Христовата вяра и да помага на
хората в нужда. Прекланяме се пред иконите с лика й и бодваме
запалена свещичка във вкаменената питка. Оставените дарения
са предназначени за хора в неравностойно положение.
Заредени с енергия от светостта на мястото и от красивите
гледки, потегляме към София и още дълго ще си спомняме за
чудесно прекарания ден сред красотите на родината.
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ИСПЕРИХ
Двайсет и трима членове на
клуба на СИБ „Вяра” в Исперих
с председател Веселин Добрев
гостуваха за първи път
на
клуба в село Сребърна. Те
бяха посрещнати сърдечно от
членовете на клуба на СИБ в село
Сребърна. Гостите от Исперих
посетиха и разгледаха резервата
„Сребърна”, който е
обявен за световно
културно наследство и
е сред най – известните
природни
резервати
в
страната.
Видяха
уникалните пеликани.
В
село
Сребърна
видяха и къщи за гости,
паметниците на загиналите във
войните, както и възстановената
църква, където си запалиха
свещички за здраве.
В задушевна обстановка гости

Радка ЗЛАТЕВА

Ангел НИКОЛОВ
и домакини се веселиха няколко
часа. Председателката на клуба
в Сребърна Тодорка Симова поздрави гостите, а после хората си
размениха подаръци. Ръководителят на Исперихската група
Тодор Денев прочете свои стихотворения и също поздрави домакините и ги покани да гостуват в

града на хана. После всички се насладиха на изпълненията на съставите от Сребърна. Имаше много
хумор и чудесно настроение за
всички, които пяха, танцуваха, играха хубави хора.
твърдица
Интересна екскурзия проведоха членовете на клуба на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов” и ПК на учителите
„Полъх от младостта”.
Първият обект бе
хълмът Царевец във
Велико Търново. Екскурзоводката компетентно и увлекателно
започна своя разказ за
тази крепост по време
на Второто българско
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царство, когато Търново е столица. Според съвременници през Средновековието Търново е бил новият Йерусалим, Рим и Константинопол
взети заедно. Следващото ни посещение е в Килифаревския манастир
„Св. Рождество Богородично”, където възниква известната в българския книгопис Килифаревска школа. Нейните книги стигнали до Русия,
Сърбия и донесли голяма слава на манастира. Тук са получили образованието си Патриарх Евтимий Търновски, Московският Митрополит
Киприян, роден в Търново и Дионисий – митрополит на Молдова.
Уморени, но доволни от всичко, което видяха, екскурзиантите потеглиха обратно за Твърдица. В с. Конаре спряха и посетиха заведението
на Митко. Почерпиха се, ядоха сладолед и си починаха.
За чудесно прекарания ден и хубавата екскурзия благодариха и на
шофьора Димитър Григоров.
самоков

София СОТИРОВА

Нашият народ, дълбоко вярващ, е отбелязвал
празниците на всички светии. Особено популярни
са летните по нашия край.
И ние от организацията
на СИБ не пропускаме да
ги зачетем. Най-напред
си спомняме за Еньовден. Решаваме да направим лек излет до Бельова
черква, поляните около която изобилстват от различни билки. Стигаме до най-старата църква в нашия град. Тук ни посреща усмихнатата
Йорданка и бързаме да отключим черквата с големия ключ, вярвайки,
че който отключи пръв църква, ще му върви на добро. Другият голям
празник е на Св. Първовърховни апостоли Петър и Павел. За него сме
организирали посещение на параклиса на светиите край село Сапарево. Преди това посещаваме известния като най-добър парк в страната
парк Рила в Дупница. Не след дълго се отправяме и към параклиса на
Св.Св. Петър и Павел. Предвидили сме да посетим и черквата на Св.Св.
Петър и Павел в село Белчин. Идваме малко със закъснение, вече е минало тържеството и раздаването на курбана, но за нас беше по-важно
да разгледаме и да се помолим за здраве в тази прекрасно обновена
църква с впечатляващо изографисване. Правим си снимка и одухотворени от тази екскурзия се насочваме към Самоков.
В такива дни разбираме, че малките радости за душата правят живота
ни красив и пълнокръвен.

16
áðîé 7-8
юли-август 2019

Многожанров фестивал за хора с увреждания

«Бреница пее и танцува»
община Кнежа 2019

ФЕСТИВАЛНИ ТРАДИЦИИ

Румен Петков
На 6 юни 2019 г. от 10:00 часа на площад „Екзарх Йосиф I”
за четвърта поредна година в с. Бреница, община Кнежа,
област Плевен се проведе 17-и Регионален многожанров
фестивал за хора с увреждания „Бреница пее и танцува“
за хора с увреждания към РО на СИБ -Плевен, създаден по
инициатива на Иванчо Атанасов – вече покойник..
ФЕСТИВАЛЪТ Е ПОСВЕТЕН НА 30-ГОДИШНИНАТА НА СИБ

Фестивалът се състоя на обновения площад на селото.
Като се имат впредвид проблемите на хората с увреждания, може да се каже, че и този фестивал е изключителна
изява на силата и духа им. През последните години в него
взимаха участия и самодейни групи и индивидуални изпълнители към народните читалища от региона.
В този празничен ден стотици гости и жители на селото пяха, танцуваха и се забавляваха заедно, още повече
този ден, известен като Възнесение Господне, Спасов ден,

бе и празник на селото и за стотици именници. Но фестивалът е вече нещо като визитна картичка на селото...
Организатори на проявата са Съюз на инвалидите в
България(СИБ) и г-н Илийчо Лачовски, Кмет на Община
Кнежа, финансов спонсор на събитието. Целта на форума
е да се опазват, съхраняват и популяризират българските
традиции от поколение на поколение.
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Фолклорните
групи и изпълнителите на
шлагерни песни,
индивидуалните изпълнители и танцовите
състави
премериха сили в
следните категории: вокални
групи, индивидуални изпълнители, танцови
състави, поетично творчество, всичко това в две възрастови
групи. Участваха 25 вокални групи и 20 индивидуални изпълнители. Техните изяви бяха оценени от компетентно тричленно
жури с Председател доц. Георги Хинов, известен хореограф, бивш
директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци
“Иван Вълев” - Плевен. Наградите осигуриха от общината.
На събитието гостуваха г-жа Катя Герговска, Председател
на Общинския съвет в гр. Кнежа, г-н Илийчо Лачовски - кмет
на община Кнежа, г-н Цветомир
Миловски,
зам.
кмет на община
Кнежа, д-р Пламен
Лъжовски, кмет
на с. Бреница.
Точно в определения час, след
като
прозвуча
химнът на Република България,
председателят на
дружеството на
СИБ в с. Бреница
г-н Михал Кончарски поздрави гостите и участниците във фестивала с добре дошли. Той изтъкна значимия принос на кмета
на община Кнежа, разбирането му към проблемите на хората
с увреждания и финансирането на проявата, подчерта ентусиазма на участниците в подготовката и в изявата им, защото те, въпреки трудностите, които срещат в своя живот,
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«Бреница пее и танцува»
са силни, сплотени, умеят да се веселят и да си помагат. Г-н
Кончарски прочете поздравителните адреси от Председателя
на СИБ г-н Красимир Коцев, поздравителни адреси от всички
ръководители на общината, кмет, Зам.Кметове, Председател
Общински съвет и Кмет на селото.
След него г-н
Лачовски
каза:
”Поздравявам
всички участници във фестивала, всички бреничани по случай
празника на селото и, разбира
се, именниците,
които
празнуват днес. Бъдете здрави и нека
късметът и щастието са винаги с Вас!”
Участници във фестивала бяха колективи от гр. Чепеларе, гр. Сливен, с.
Търнак, с. Руска Бяла, с. Борован, с. Писарово, гр. Плевен, с. Бреница, гр. Кнежа,
гр. Бяла Слатина, гр. Червен бряг, гр.
Искър, с. Радомирци, с. Торос, с. Сухаче,
гр. Перник,
гр. Мездра, с. Писарово, с. Горник, с.
Лазарово, и др.
Фестивалът бе открит от група за модерни танци от Обединени детски заведения - с. Бреница,
и от квартет „Росна китка“ с
ръководител Веселин Мичев, дългогодишен гъдулар и корепетитор
на Северняшки ансамбъл „Иван
Вълев“-Плевен, под чийто съпровод на гъдулка и от колегата му
- на акордеон. Участваха в откриването и групата към Клуб
на пенсионера с. Бреница и ученици от у-ще „Христо Ботев“ в
селото.
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Господин Кончарски разказа за народната певица Гергана Цекова, която е родом
от Бреница, а тази година се навършват
100 години от нейното рождение. Певица
от квартета изпя две нейни песни.
Конферансието представяше участниците и им връчваше почетни грамоти за
участие. Изключително впечатление направиха групите от Сливен и от Чепеларе.
Първите изпяха тракийски песни, а от Чепеларе - няколко родопски песни под съпровод на каба гайда, сура гайда и акордеон.
Овациите на публиката събра и найдобрият изпълнител на акордеон от с. Ру-

ска бяла,
гр. Мездра
Милчо
Романски.
Домакините бяха
подсигурили сандвичи и минерална вода
за всички
у частници.
Специални гости на фестивала бяха народната певица АнаМария, която забавляваше с песните си всички присъстващи,
докато журито заседаваше. Друг важен гост беше кулинарната
звезда Иван Звездев, който приготви в двора на църквата традиционния курбан по случай събора
на селото.
Гостуваха и певицата Левтерка
Станоева и Анита Тараланска от
Перник.
А г-н Цветомир Миловски и д-р
Пламен Лъжовски връчиха наградите на отличените.
Цял ден „Бреница пя и танцува“ в
ритмите на българските народни
песни, в багрите на носиите, с усмивките и желанието на хората да изявят себе си! Един ден - Празник за душата!
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«Бреница пее и танцува»
А тук ще Ви дадем интересна
информация за с. Бреница

Името Бреница произлиза от „бранница“ - в селото не е стъпвал поробител, а прадедите ни са бранили себе си и селото, от там и бран бранница. По поречието на р. Искър има разкопки от времето на траките. Едно от най-важните неща за село Бреница са прочутите лозови
масиви. Допреди 30-40 години цялото село е било заобиколено от гроздови масиви (около 12 000 декара), но те са западнали. А някога, според местна песен, в Бреница с вино карали воденицата! В миналото е
имало три големи училища, но днес функционира само основно училище „Христо Ботев“. В читалището в Бреница са организирани школи
по краезнание, художествено слово и български народни танци. Функционират женска вокална група „Хармония“, женски и детски танцови
състави. Основни ястия традиционни за селото са: „Пиле на лютика“,
„Сиренява лютика“ - приготвя се от печени чушки обелени, нарязани
и скълцани. Нарязани домати обелени и скълцани. Чушките и доматите се смесват в купа. Отделно към лютиката може да се консумира и
сирене. Да ви е сладко и не забравяите да ОБЛИЗВАТЕ ПАЛЕЦА, така
е най-вкусно. „Запържен боб“ - добре сварения предварително боб с
подправки и се запържва със свинска мас и се добавя червен пипер.
„Пълнени чушки“ - 1 кг. кайма,20-на сухи чушки,лук,ориз,домат,сол и
подправки. Всички продукти се нарязват ситно,омесват се и с тази смес
се пълнят чушките. Слагат се в тенджера с вряща вода, и се варят на
слаб огън до готовност, като се добавя и домат. Застройва се с яйце и
кисело мляко. Хапва се с апетит и домашна ракийка.

Награди „Бреница пее и танцува“, 2019
Плакети:
1. Народно читалище „Народно съзнание 1897“ - с. Бреница, общ.
Кнежа
2. Фолклорна група при ОО на СИБ - гр. Чепеларе
3. Народно читалище „Хр. Ботев 1927“ - с. Горник, общ. Червен бряг
Златни медали:
1. Малинка Миланова, клуб пенсионера, с. Бреница, общ. Кнежа
2 Мария Бранчовска, клуб пенсионера, с. Бреница, общ. Кнежа
3. Вокална група „Гергана“, клуб пенсионера, гр Кнежа
4. Танцов състав „Аира“, НЧ с. Търнак, гр. Бяла Слатина
5. Фолклорна група, кв. Гюмурджина, гр. Сливен
6. Денка Охува,кв. Гюмурджина, гр. Сливен
7.Левтерка Стоева, Регионална организация СИБ-Перник
8. Милчо Романски, акордеон, НЧ“Подем 1928“, с. Руска бяла, общ.

21
áðîé 7-8
юли-август 2019
Мездра
9. Фолклорна група, НЧ“Подем 1928“, с. Руска бяла, общ. Мездра
10. Вокална група
„Стария дъб“, НЧ „Асен
Златарев“, с. Сухаче,
общ. Червен бряг
Сребърни:
1. Фолклорна група
„Настроение“, клуб на
пенсионера, гр. Бяла
Слатина
2. Фолклорна Група за
фолклорни и шлагерни
песни „Пчелина“, с.
Търнак, общ. Кнежа
3. Вокална група при
Клуб на пенсионера, гр. Червен бряг
4. Вокална група „Пендари“, Клуб на хората с увреждания и
пенсионера, ул. Данаил Попов, Плевен
5. Младежки танцов състав „Здравец“, НЧ „Хр Ботев 1905“, с Писарово,
общ. Искър
6. Цветан Близнашки, с Писарово, общ. Искър
7. Певческа група „Радомирка“, с. Радомирци. общ. Червен бряг
8. Елена Филипова, с. Бреница, общ. Кнежа
9. Бисер Борисов с. Горник, общ. Червен бряг
10. Стефка Митова, с. Горник, Червен бряг
бронзови:
1. Певческа група „Сребърни струни“, клуб „Дълголетие“, с. Бреница
2. Фолклорна група „Струпянка“, НЧ „Димитър Ценов“, с. Лазарово,
общ. Кнежа
3. Вокална група „Боровански напеви“, НЧ, с. Борован
4. Вокална група „Млади сърца“, гр. Кнежа
5. Фолклорна група „Българка“, с. Борован
6. Детски
танцов състав
„Нашенче“, с.
Бреница, общ.
Кнежа
7. Детска
вокална група
„Камбанки“, с.
Бреница, ощ.
Кнежа
8. Самодейна
група, НЧ „Ламби
Кандев“, гр.
Искър, гр. Плевен
9. Румен
Веселинов
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Четвърти фестивал на хора
с увреждания в разград

„Един ден в Лудогорието“
Разград събра 360 изпълнители от Перник, Айтос,
Девня, Ситово, Сребърна, Гарван, Исперих, Цар Калоян,
Кубрат както и групи от Разград и региона.В събитието
се включиха и потребителите на Дневния център
за хора с увреждания «Подай ръка» и Комплекса за
социални услуги за възрастни хора
с увреждания в с. Просторно.
Фестивалът се организира от ОО на СИБ - Разград с
председател Иванка Петкова. Форумът е под патронажа
на кмета на Разград д-р Валентин Василев

фестивалът е посветен на
30-годишнината на сиб
Елена Енева

Четвърти фестивал на
хора с увреждания „Един ден в
Лудогорието“ в Разград събра
360 изпълнители от Перник,

Айтос,
Девня,
Ситово,
Сребърна, Гарван, Исперих,
Цар Калоян, Кубрат както
и групи от Разград и региона.
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В събитието се включиха и
потребителите на Дневния
център за хора с увреждания
„Подай ръка“ и Комплекса за
социални услуги за възрастни
хора с увреждания в село
Просторно Той се организира
от общинската организация
на СИБ Разград
с
председател
И в а н к а
Петкова.
Д-р Валентин
Василев поздрави
у ч а с тниц ит е ,
които
се
представят на
откритата

сцена на Ронда в градския парк:
„Радвам се, че за четвърта
поредна година сме заедно
в Разград. Аз и екипът ми
подкрепяме изцяло такива
събития,
а
заслугата
за
провеждането
на
фестивала е на разградската
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„Един ден в Лудогорието“

Председателят
на
общинската организация
Иванка Петкова пожела
здраве
на
всички
и
успешно
представяне.
организация на Съюза
на инвалидите. Ние се
радваме, че се създават
такива
положителни
инициативи“,
каза
кметът
Василев,
о т к р и в а й к и
творческата
проява.
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Целта на фестивала е
чрез изразните средства на
музиката, песента, танца
и обичаите да се покаже,
че хората в неравностойно
положение са като всички
останали
имат
своите

Георги Попов

потребности,
мечти
и
талант.
Всички участници получиха
грамоти и подаръци за
участие и удоволствието да
се докоснат до изворите на
народната мъдрост.

Фестивалът в
Разград има
бъдеще!...
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шЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
ЗА ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

«В ПЛАНИНАТА НА ОРФЕЙ-2019»
Росица ПРИМОВСКА
Удивително е да получиш пример
от хора с увреждания – да трепне
в душата ти желание да ги последваш в ентусиазма да изразят по
най-добрия начин себе си с песен,
танц и свирня. Всеки ден срещаме
такива хора, но когато се съберат
заедно 700 човека от цяла България на една сцена, за два дни, сред
много усмивки,
красиви
лица, изящни
народни носии и сърцато
искат да покажат уменията
си, е наистина
уд и в и те л н о .
И искат да запишат свое
присъствие във всички
сфери на живота, както и
на сцената…
Фестивалът бе организиран от Фондация
„Център за устойчиво
развитие, образование
и напредък“ в гр. Неделино с
управител Емил Костов и с помощта на РО на СИБ - Смолян
с председател Захаринка Славчева и координатор Петя Николова. Професионално жури
оценяваше изпълненията.
Началото на фестивала по традиция бе дадено от гайдарите от именития състав„101 каба гайди“, а малката Елица от Пловдив изуми публиката
с прекрасното изпълнение на песента „Хубава си, моя горо“. Фестивалът
получи финансова подкрепа и бе под патронажа на Министерството на
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културата и областния управител Недялко Славов. Специален
гост на откриването беше зам.министърът на туризма Любен
Кънчев. Той заяви, че занапред
Министерството на туризма ще
бъде плътно до организаторите за всичко, което правят, защото то е
ценно за цяла България. „Когато тръгнах
насам, продължи той, попитах по кой път
трябва да стигна, казаха ми, че пътят е
един. Когато дойдох тук, видях, че са ме
водили три пътя – единият към безкрайния български фолклор, другият към
безкрайната красота на Родопите и третият към това, което вие геройски правите, за
да запазите българщината. Поздравявам ви за
всичко това от сърце. Тези три пътя се пресичат тук, в Смолян, и нека завинаги да остане
това кръстовище на културата, това кръстовище на българщината и не на последно място
на туризма.“
Като домакин за трети пореден път на тази
проява кметът на Смолян Николай Мелемов
приветства всички талантливи самодейци
с добре дошли и им пожела много приятни
емоции, нови приятелства, прекрасни спомени, които ще ги накарат да се връщате пак
тук, в Смолян.
На фестивала бе организирано изложениебазар във фоайето на Родопския драматичен
театъра “Николай Хайтов“ на различни изделия и сувенири, създадени от хора с увреждания. Успешно на него се представи и Съюзът на
слепите в Смолян.
Фестивалът за хора със специфични потребности в Смолян отново показа, че е една добра възможност да се подкрепят талантливите хора с увреждания, за да обменят помежду
си опит и увереност, че могат да са полезни в обществото и пълноценно да се изявяват, въпреки проблемите, които имат… И да са пример за
здравите. Да носят радост в обществото със сърцатите си изпълнения
на прекрасните ни народни песни, танци и и музика.
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СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”

Р България град Балчик пл. „21 септември” № 5
тел.+359 579 7 28 62 МОБ.ТЕЛ. +359 899 655 249
Email BGNASLEDSTVO@ABV.BG
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В V МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”,
който ще се проведе от 28 до 30 август 2019 г. в Балчик,
на брега на Черно море
На него ще демонстрирате, без такса за участие, автентичен фолклор,
литература, занаяти, трудове на учени и краеведи за съхраненото национално наследство – език, традиции, култура. Даваме трибуна и за
художниците, които рисуват съхранения бит и обичаи на българите по
света.
В Балчик предлагаме на най-достъпни цени пълен пансион /нощувка,
закуска, обяд и вечеря/, която струва 50.00 лв. на ден на човек или 75
евро на човек за три дни. Транспортът също е за Ваша сметка.
Необходимо е да заявите до 1юли 2019 г. участието си, като посочите
брой участници, в кои дни ще пребивавате в Балчик, кои дати и какви
условия избирате. На 15 деца – един ръководител пребивава безплатно. На 20 души възрастни участници – един ръководител пребивава
безплатно.Това е срокът и за заплащане по банков път или в брой на
сумата за пребиваване.
                                      Банка ОББ България          BIC UBBS BG SF

                              IBAN BG 39 UВBS 88881000916699
                
Сдружение “Българско наследство”                       
Подробности по настаняването и цялостната организация на форума ще получите като отговор по електронната поща или по телефона /
вайбър/ Всички участници ще бъдат удостоени с материални и морални награди.
ПРОГРАМА - 28-30 АВГУСТ 2019 Г.

28 август от 10.00 ч. Централен площад „21 септември” - Фоайе
на Община Балчик - Откриване на изложба от Военното
министерство и БТА
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28 август от 10.30 ч. Читалище „Паисий Хилендарски 1870”Балчик
Конференция, посветена на българския революционер Любен Каравелов
28 август от 16.00 ч. ТИЦ „МЕЛНИЦАТА” БАЛЧИК първи етаж
Откриване на изложба
28 август от 16.30 ч. ТИЦ „МЕЛНИЦАТА” БАЛЧИК четвърти етаж
Конференция, посветена на етнологията на българите.
28 август от 18.00 ч. ФОРУМНО ШЕСТВИЕ ОТ ТИЦ „МЕЛНИЦАТА” ДО НЧ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” БАЛЧИК. ПАРАД НА ГОРДОСТТА.
ПОДНАСЯНЕ ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ, КОНСТАНТИН КИСИМОВ, СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ
И МЕТОДИЙ, ЗАГИНАЛИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ, ОТКАРАНИТЕ В
РОБСТВО ПРЕЗ 2016 Г. И ПАМЕТНИКА НА ПАДНАЛИТЕ ЗА
ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ ВОЙНИТЕ.
28 август от 19.00 ч ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА V
МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ “БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” ОТ КМЕТА НА
ОБЩИНА БАЛЧИК Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ И НЕГОВАТА СЪПРУГА Д-Р
РУМЯНА МАЛЧЕВА АНГЕЛОВА, НОСИТЕЛ НА ПРИЗНАНИЕТО „ОБЩЕСТВЕНИК
НА 2013 година.
ГОЛЯМ БЕЗПЛАТЕН КОНЦЕРТ ЗА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ НА
ФОРУМ “БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”.
29 август от 9.00 - 17.00 ч. НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик
- над 500 участници в четвъртото издание на форума ще се състезават във
фолклорния конкурс.
30 август от 10.00 ч. Заседателната зала на Община Балчик Литературна конференция и представяне бр.4 на сп.“Форум“
30 август от 15.00 ч. ГАЛА КОНЦЕРТ И НАГРАЖДАВАНЕ

Форумът се провежда под патронажа на
д-р Румяна Малчева Ангелова, носител на званието
„Общественик на 2013 г.”- Балчик.
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С П Р А В О Ч Н И К

В ДВ, брой 46 от 11 юни т.г.
е публикувано ПМС № 139 от 6 юни 2019 г.
за изменение и допълнение на
Наредбата за медицинската експертиза

С промяната се одобрява новата формула за ТЕЛК,
като границата за сумиране на заболявания пада от
80% до 50%. Промяната е резултатат от анализа на
Министерство на здравеопазването на действащата
наредба, която бе приета през август 2018 г. Той показа,
че има ощетени пациенти, сред които и деца и затова е
необходимо от допълнително прецизиране на текстовете
при определяне на крайния процент трайно намалена
работоспособност (вид и степен на увреждане.) За
промени настояваха и хората с увреждания, защото
сегашните правила ощетяват пациентите. В момента
заболяванията могат да се сумират, ако основното носи
поне 80% намалена работоспособност, а съпътстващите
- поне 50%, крайният процент в ТЕЛК се увеличава. С
приетите поправки, обаче, това ще се случва при поне
две заболявания с над 50% инвалидност, т.е. «когато са
налице две или повече увреждания, за всяко от които
в отправните точки за оценка на трайно намалената
работоспособност (ТНР)/вид и степен на увреждане
(ВСУ) е посочен отделен процент и най-малко две
от тях са с определен процент ТНР/ВСУ - 50 или над
50 на сто, независимо дали са за заболявания от общ
характер, или за заболявания с причинна връзка,
оценката на трайно намалената работоспособност/
вида и степента на увреждане се определя, като се взема
най-високият процент по съответната отправна точка
на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20
на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи
увреждания.»
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Затова всички, които са получили ТЕЛК по досегашната
Наредба, която влезе в сила от 3 август 2018 година и имат
най-малко две заболявания с 50 и над 50% трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане могат да
подадат заяление за преосвидетелстване в едномесечен срок
от влизането в сила на това постановление.
Друг проблем, който се решава с редакциите е
липсата на проследимост, прозрачност и
ефективен контрол по отношение на вписаните в
експертното решение заболявания

В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за
конкретното заболяване, съгласно Международната класификация
на болестите (МКБ) - 10 ревизия. Оттук нататък, обаче, именно той ще
фигурира в документите. Това ще гарантира значително по-голяма
прецизност в работата на ТЕЛК и НЕЛК.
Както вече сте запознати, към предложените от МЗ поправки
национално представителните организации на и за хората с увреждания
изказаха своите опасения, че промените в наредбата за медицинската
експертиза не са достатъчни и на заседание на Националния съвет за
хората с увреждания към МС предложените промени се отхвърлиха.
Националният съвет за тристранно сътрудничество също не подкрепи
новата формула за ТЕЛК. От МЗ се съгласиха, че е необходима посериозна промяна, свързана с ТЕЛК, но останаха зад предложените
поправки, за да се гарантират в по-голяма степен правата на хората с
увреждания през преходния период до по-генералните реформи.

Над 700 възрастни хора с хронични заболявания и трайни
увреждания в отдалечени райони ще получат здравни
и социални услуги в домашна среда

в рамките на проект на Българския червен кръст (БЧК),
който ще се реализира в партньорство с Министерството на
труда и социалната политика (МТСП) и Министерството
на здравеопазването (МЗ). Целта на проекта е да създаде
иновативен модел за мониторинг на хронични заболявания
телеасистенция,
чрез
използване
на
съвременните
информационни и комуникационни технологии. Услугата ще
бъде пилотно приложена през следващите 4 години в общините
Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и
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Над 700 възрастни хора с хронични заболявания ...
Белоградчик, включително и в малки и отдалечени населени
места. Системата ще позволи непрекъснато, автоматично и
дистанционно наблюдение на възрастните хора, които живеят
самостоятелно, с цел да им бъде оказвана подкрепа и да се
гарантира бърза реакция в случай на застрашаващи здравето
им ситуации. Проектът ще гарантира постоянен достъп до
ефективна подкрепа, отговаряща на конкретните нужди на
потребителите, с цел превенция на институционализацията и
предотвратяване на непрекъснатото хоспитализиране поради
социални причини.

Работодателите могат да получат
до 10 000 лв., за да приспособят едно
работно място за човек с трайни
увреждания в трудоспособна възраст
Същата сума може да бъде
отпусната и за оборудване на
всяко ново работно място,
съобразно
заболяването
на
работника. Тези стимули са
заложени
в
Националната
програма за заетост на хората
с увреждания, която беше
одобрена от Националния съвет
за хората с увреждания.
По нея с до 10 000 лв. ще
се финансират и проекти за
осигуряване на достъп до
съществуващи или разкривани
нови
работни
места
за
хора с трайни увреждания
в
трудоспособна
възраст.
Кандидатите
ще
подават
предложенията си до Агенцията
за хора с увреждания. Получилите
финансиране трябва да запазят
заетостта на наетите хора за
не по-малко от 36 месеца след
сключването на договор за
предоставяне на средствата.

По програмата ще се отпуска
и ресурс за квалификация и
преквалификация, както и за
обучение за професионално
и служебно развитие на хора
с увреждания. За тази цел
работодателите ще могат да
получат до 200 лв. за един
работник.
На заседанието Националният
съвет за хората с увреждания
разгледа още няколко проекта
на нормативни актове, чиято цел
е насърчаването на заетостта на
хората с увреждания. Сред тях
са Методика за финансиране на
проекти за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност
на хората с увреждания, Методика
за финансиране на целеви
проекти
на
специализирани
предприятия и кооперации на
хората с увреждания, Методика
за финансиране на проекти за
рехабилитация и интеграция на

33
áðîé 7-8
юли-август 2019
хората с увреждания и Методика
за финансиране на проекти
за изграждане на достъпна
архитектурна среда за хората
с увреждания на културни,
исторически, спортни обекти.
Одобрени бяха и проекта на
Правилник за дейността и организацията на работа на Нацио-

налния съвет за хората с увреждания, както и проект на Наредба
за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на
средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели.

Зам.-министър Лазаров: МТСП
подкрепя всяка инициатива за
подобряване на капацитета на
социалните партньори
Целта на социалния диалог в европейски мащаб е да се подобрят институционалните механизми за управление чрез
включването на социалните партньори в процеса на вземане
на решения и тяхното изпълнение. От тази форма на ползотворно и съдържателно сътрудничество до голяма степен зависи просперитетът на държавите-членки на ЕС и на техните
граждани. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на международната
конференция „Укрепване на капацитета и задълбочаване на
синдикалното сътрудничество за интегриране в конкурентоспособна социална Европа“, организирана от КТ „Подкрепа“ за
страните-кандидатки за Европейския съюз от Западните Балкани.
Министерство на труда и социалната политика подкрепя
всяка инициатива за подобряване на капацитета на социалните партньори, тъй като без адекватен капацитет и от двете страни не може да има ефективен диалог. Не може да има
и ефективно тристранно сътрудничество, особено полезно при
формулирането и практическото приложение на реформите в
социално-трудовата сфера. Това партньорство е необходимо
и при хармонизирането на националното трудово и социално
законодателство с правото на Европейския съюз, което е сред
предпоставките за членството в него, отбеляза зам.-министър
Лазаров.
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ПОКАНА - РЕГЛАМЕНТ
ЗА УЧАСТИЕ В хiii РЕПУБЛИКАНСКИ МНОГОЖАНРОВ
ФЕСТИВАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ -2019 Г.,
С УЧАСТИЕ НА ГРУПИ ОТ БАЛКАНСКИ СТРАНИ
31 август и 1 септември 2019 г.
ПЕРНИК - КВ. ЦЪРКВА
Във фестивала могат да участват всички лица с увреждания с изявен
талант в областта на популярната музика, танците, собствени литературни творби, занаяти, кулинарно изкуство/готвене на живо/ и други,
които са се класирали до трето място на регионалните фестивали.
Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи:
а/ до 18 год.
б/ до 35 год. в/ над 35 год.
Изяви на участниците в музикалния жанр:
а/за групови изяви / д о 12 човека/ две песни до 7 мин.
б/ за индивидуални- соло, дует, трио и квартет - една песен - 3 мин.
Участниците подсигуряват сами музикалния съпровод. Не се допуска
плейбек - само жива музика или синбек.
Изяви
на
участниците
в
танцовия
жанр:
Два танца до 12 човека - общо 6 мин.
Относно участниците в „Алеята на занаятите“ няма ограничения, но
молим в заявките да се посочи ясно кой с какво ще се представи и с
колко човека, за да бъдат подсигурени необходимите условия.
Участниците в кулинарното изкуство - предварително да бъдат изпратени рецептите на ястията, придружени със снимков материал.
Литература - участникът може да прочете или да издекламира собствено произведение - до 3 мин. Творбите трябва да се изпратят до 15
август 2019 год.
Заявките за участие ще се приемат до 20 август 2019 год. на адрес:
Гр. Перник 2308 кв. „Църква“ клуб на СИБ, получател Анита Тараланска
Телефон за връзка - 0894 764 790
В заявката искаме да изпишете трите си имена и приложете ТЕЛК решение.
Посочете за коя дата искате да се изявите - 31.08. или 01.09. 2019
г. При възможност организаторите ще се съобразят с вашите предпочитания. Посочете и телефон за обратна връзка. Отговорниците трябва
да носят и списъци на участниците с трите имена, ЕГН и номер на лична
карта в три екземпляра за настаняване за нощувка.
Журито е в състав: Мими Иванова - примата на българската естрада и
композиторът Развигор Попов. За вас ще пее и Христо Кидиков.
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За участието си в Първия национален
конкурс ”Огърлица от разЛОМени слова”,
проведен от Съюза на българските
писатели,
Агенцията за хора с увреждания
и община Лом,
Милка Стефанова – наша дългогодишна
сътрудничка, получи ГРАМОТА.
Да й е честита!

Ето и творбите, с които е спечелила

АРТ-СЕДЯНКА

наградата си:

Майска нощ
На Б.Б.
Ще пеят славеи в нощта.
Оставила във миналото своята наежност,
възглавницата ще прегърна,
където сложил би глава.
Ще тръпне моята ръка
в неизразходваната нежност...
догде денят налее светлина несетно
и светне в синята безбрежност!
Часът на Земята
Земьо, кърмилнице,
от утробата ти сме родени
и в сетния си час в нея ще влезем.
На здравия си гръб носиш толкова
човешка извисеност – и низост,
хорски пороци – и святост,
недъзи човешки – и красота...
Но щом ни прибереш в себе си –
правиш ни равни, безлични.
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В памет на Бо
(триптих)
(1) Нощес те сънувах:
Зад гърба ми застанал,
улови раменете ми.
И аз с извърнах:
за пръв път в съня ми
бе възрастен.
Целунах те.
И защото не познавам
устните ти –
между тях и брадичката –
встрани.
2. По гълъбите, които
всяка сутрин храня,
изпращах свойто „Дбро утро!”
И, от илюзия подмамена,
прошепвах твойто име.
Когато в жарко лято
светулки се защурат в здрача,
„Обичам те!” – прошепвах от Земята.
Но в Космоса достигаше ли то?
Когато в твоя август
звезди за теб горко заплачат,
отправям своя вопъл-зов:
„Очакавай ме, любими!”
3. Цял живот задочно си със мен:
с малкото си, кратко писъмце,
с портрета твой, потайно нарисуван
от влюбеното ми във теб сърце...
Едничък вътрешният взор
от тях с любов и сила, вдъхновение
ме водеше към творчески прозрения!
Когато си отида от света,
под мъртвите клепачи
пак ще пари сълза жива...
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В Лом сътвориха конкурс без аналог в Европа
Лилия ХРИСТОЗОВА
При повишен интерес на творческа вечер в общинската художествена галерия „Поломие” в
Лом бяха отчетени резултатите
от първия национален поетичен
конкурс „Огърлица от разЛОМени
слова“. Българи - 93-ма автори от
цяла България и чужбина - участваха с 271 стихотворения. Конкурсът се организира от Съюза на
българските писатели, Агенцията

нов, единственият в Лом член на Съюза на българските писатели.
Първа награда журито присъди
на Маргарита Мартинова от София.
Петя Хантова от Петрич е носител на
втора награда, а на трето място бе
класирана Катерина Пенчева от Ловеч. Специалната награда на дружество „Будители“ в област Монтана
бе присъдена на Таня Мезева от Горна Оряховица.

за хората с увреждания в България, Община Лом и дружество „Будители“ в област Монтана.
Резултатите от конкурса бяха
обявени от председателя на журито поетесата доц. Мая Панайотова – заместник-председател на
Съюза на фламандските писатели
и член на Съюза на българските
писатели. Доц. Панайотова е и преподавал по съвременна българска
литература в три университета в Белгия. Членове на журито бяха поетесата Валентина Михайлова - член на
Съюза на българските писатели и
литературният критик Юлий Йорда-

„Сърдечно благодаря на организаторите на този първи национален
конкурс, защото той няма аналог в
цяла Европа, а може би - и в целия
свят. Идеята е да бъдат подкрепени
хората с увреждания, да отправим
послания за толерантност и хуманизъм. Сърдечна благодарност и на
всички участници. Надявам се конкурсът да стане традиционен, а творбите да бъдат издавани в сборник.“ –
каза доц. Панайотова.
Наградата за най-възрастен участник е за 86-годишната Боряна Стаева от Велинград, а за най-млад
участник наградата взе Илия Ди-
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В Лом сътвориха конкурС ...
митров - на 22 години, от София.
Журито смята, че творците трябва да
бъдат насърчавани и обяви поощрителни награди на 15 автори от София,
Русе, Лом, Враца, Созопол, Димитровград, Тополовград, Търговище,
Севлиево, Карнобат, Велинград, Горни Богров, с. Богомилово, Старозагорско, и с. Огняново, Благоевградско. Изказана бе и благодарност на
инж. Лидия Христова от Враца, която
изработи поощрителните награди.

Кметът Пенка Пенкова поздрави
участниците в конкурса и също благодари на инициаторите и организаторите - Милко Христов от Община Лом и Юлий Йорданов - и връчи
наградите на призьорите. Актьорът
Михаил Меракчийски рецитира стихове на наградените автори. Музикален поздрав отправиха най-малките
певци от вокалната група „Млечно
шоколадче“с музикален педагог и
диригент Росица Кръстева.

Отново на фестивал, отново с нагрАда!
На 16 юни 2019 година, вокална група „Горска Теменужка”с ръководител Рашко Тилев към ОО на СИБ - Пещера взе участие в ХІХ-я национален Конкурс-Фестивал на старата градска песен „С песните на Ари”,
който се проведе в родния град на именития шлагерен изпълнител
Аспарух Лешников в читалище „Заря-1858” - Хасково. В този фестивал
участваха само непрофесионални групи, камерни състави и индивидуални изпълнители.

Трябваше да се изпълняват песни от репертоара на Аспарух Лешников и песни от 60-те години. Започнахме с песента „Шепотът на вълните”. Диплом, 3-то място и парична награда получи- вокален дует Лиляна
Ташева и Рашко Тилев. Те изпълниха песента „Червена роза” по текст и
музика на нашата изпълнителка на стари градски песни Мария Петрова, която също беше член на журито. Лиляна Ташева и Рашко Тилев и
вокаланата група получиха и грамоти за участие. Имаше и гала концерт
на победителите. Вярваме, че за този фестивал ще си спомняме и дълго
време ще звучат песните в нашите сърца.
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КРЪСТОСЛОВИЦА
Съставила Василка КИРОВА

ВОДОРАВНО: Наш писател
/1926-1981/ - “Рози за д-р Шомов.
6. Тегло на опаковка. 7. Южноамериканско растение с вкусни плодове. 9. Ремък,препаска
/мн.ч./. 10. Естонски композитор и органист - опетретата
„Юри Рум“. 11. Наш скулптор
/1914-1996/. 15. Тра
гедия от
П.Корней. 17. Голям метален
цилиндричен съд с две дъна за
течности/мн.ч./. 20. Произведение, чийто автор е неизве
стен. 21. Руски архитект от
италиански произход, градостроител, представител на
руската архитектурна клрасика /1775-1849/. 22.Първият
български космонавт.
ОТВЕСНО: 1.Стремително нападение срещу противник. 2.
Точен образец за мярка. 3. Героиня на Е. Зола от едноименен роман. 4. Основна обработка на почвата. 5. Герой на Ст. Даскалов
от пиесата „Преломът“. 8. Повест от Ив.Вазов. 12. Руски поет
/1895-1925/ - „Ана Снегина“. 13. Извънградски къщи за летуване.
14.Тюркско номадско племе, появило се в Изт. Европа през VI b.
16. Наш писател /1909-1966/ - “Тютюн”. 18. Руски филмов режисьор /1923-1983/ - „Тревожна младост“. 19. Водни капки, които
се образуват при температура над нула градуса на земната повърхност.
отговори на кръстословицата
от бр. 6

Водоравно и отвесно: 1. Лаг. 2. Големинов. 3. Херодот. 4. Аморети. 5. Сидерит. 6. Линотипия. 7. Лев.
8. „Лел“. 9. Яке.

юли - август

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•06. 90 г.
от рождението на
Тончо Жечев,
български
литературен критик
и историк
(1929 – 2000);

21. 230 г. от
рождението на
Васил Априлов,
български възрожденски
просветен деец
и книжовник
(1789 – 1847);

••11. 165 г. от
рождението на
Михалаки Георгиев,
български писател
(1854 – 1916);

••11. 155 г.
от рождението на
Петър Дънов,
български теолог и
философ (1864 – 1944);

••24. 165 г. от
рождението на
Константин
Иречек,
чешки историк и
славист, професор,
почетен член на
Българското книжовно
дружество
(1854 – 1918);

•30. 100 г. от
рождението на
Александър Вутимски,
български поет
(1919 – 1943);

