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10 години Районна организация
на СИБ - Нови Искър

На 16 май бе отбелязан 10-годишният юбилей
на Районна организация на СИБ - Нови Искър
с председател Стоянка Петрова
Домакини и гости се събраха в читалище „Отец Паисий 1927” в кв.
Гниляне. Залата беше препълнена с членове на организацията, с много
гости и разбира се – с празнично настроение. Тържеството бе открито
от Стоянка Петрова, която с много усмивки и с нескрита обич към своите колеги по съдба удостои актива на организацията – членове на УС и
отговорниците по селата в района - с грамоти и с думи на благодарност
и почит към тях: посмъртно Славка Ангелова – един от учредителите
на организацията и Иванка Иванова - за тях бе минтутата мълчание.
Грамоти получиха Спаска Петрова от кв. Изгрев, Иво Петров, един от
най-добрите председатели, Лидия Петкова, отговорник за кв. Гниляне, Лина Войнова от Локорско, Росица Младенова, отговорник за кв.
Курило, Лидия Григорова от Войняговци, Мита Евгениева от Чепинци,
Екатерина Кирилова от Гниляне, Петър Николов, единственият кавалер
сред активистите, Гергана Митова от Негован -председател на КРК, Димитрина Илиева от Подгумер - касиер на организацията, Руска Попова
- учредителка, Станка Цекова - член на УС и Цветанка Колева – и двете
са сред учредителите, специална грамота и за Станка Величкова – на

Следва на стр. 10
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показваме с дела,че равни сме на другите в света

опит, амбиции, перспективи

30 години СИБ
Хора с увреждания от цяла България
се включиха в петите спортните игри
в Гълъбово

НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ,
НО НЕ СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ
Илия Лалов, председател на Българската
Параолимпийска Асоциация и шампионитепараолимпйци Християн Стоянов, Георги Киряков
и Иванка Колева дадоха старт на игрите,
заедно с представителите на „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ и община Гълъбово
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На 24 април се проведоха петите спортни игри за хора с
увреждания в град Гълъбово. Повече от 110 души от 21 отбора
взеха участие в съревнованието. Те се състезаваха в общо 8
дисциплини, сред които боулинг, дартс, баскетбол, дърпане на
въже и състезание с инвалидни колички и др.
„Радваме се, че посрещаме в Гълъбово все повече участници
в игрите и се надяваме, че съвместно с „КонтурГлобал Марица
Изток 3“ ще успеем да ги превърнем в национално събитие“,
каза Пламен Бараков, заместник-кмет на община Гълъбово.
„За нас е голямо удоволствие, че спортните игри за хора с
увреждания печелят все по-голяма популярност. Много сме
щастливи, че успяхме да привлечем като съмишленици и
представителите на Българската Параолимпийска Асоциация.
Вярвам заедно да покажем, че силата на човешкия дух може
да превъзмогне всяко предизвикателство и да го превърне във
възможност“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор
на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
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НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ,
НО НЕ СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ

В игрите взеха участие 21 отбора от организации на СИБ
от различни краища на страната - Разград, Велико Търново,
Кърджали, Смолян, Пловдив, Балчик, Мездра, Пазарджик,
Стара Загора, Чирпан, Николаево, Гурково, Казанлък, Раднево,
Обручище, Главан, Габарево, с. Давидково и Гълъбово.
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Най-много точки във всички дисциплини събра отборът на
Чирпан. Състезателите от Дневния център за деца и младежи
с увреждания в Гълъбово грабнаха Купата на спонсора, а
надпреварата с механични колички спечели Георги Златков от
отбора на Дома за хора с увреждания в Стара Загора.
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НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ,
НО НЕ СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ

Състезание с механични
колички
1. Георги Златков
2. Радослав Георгиев
3. Сотир Сотиров
Дърпане на въже
1. Николаево
2. Разград
3. Пазарджик
Дартс
1. Чирпан
2. Габарево
3. Гурково
Баскетбол
1. Габарево
2. Пазарджик
3. Балчик

Пирамида
1. Велико Търново
2. Кърджали
3. Гълъбово
Боулинг
1. Обручище
2. Дом на инвалида Ст. Загора
3. Стара Загора
Рингове
1. Кърджали
2. Раднево
3. Мездра
ОТБОРНО
1. Чирпан
2. Габарево
3. Обручище
Най-атрактивен участник –
Ася Кьорова – Давидково
Купата на спонсора –
Дневен център за деца
и младежи - Гълъбово
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Петото издание на игрите за хора с увреждания се проведе в
спортна зала „Енергетик“ в Гълъбово, която е напълно оборудвана да
посреща нуждите на участниците. Залата беше изцяло обновена от ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ през 2016 г. като част от Споразумението
за корпоративна социална отговорност между компанията и община
Гълъбово. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е вложила над 4 млн. евро в
различни инициативи в полза на местната общност. Само за последните
6 години са планирани, изпълнени и
предадени 12 проекта в общината, на
чиято територия работи централата.
«КонтурГлобал Марица Изток 3“
притежава
и
управлява
първата
топлоелектрическа
централа
на
лигнитни
въглища в Югоизточна Европа, която
работи в пълно съответствие с найвисоките европейски стандарти за
безопасност на труда и опазване на
околната среда. Централата произвежда
10% от електроенергията в България,
използвайки местни енергийни източници и така допринася за
гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над
1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа
на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери
са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и
Националната електрическа компания (27%).

Организатори и състезатели посветиха
традиционното спортно събитие
на 30-годишнината на СИБ
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10 години Районна организация ...
Продължение от стр. 3
инвалидна количка. Поздрави получи
и д-р Йончева, която е изнасяла много
здравни беседи пред хората с увреждания – с благодарност и пожелания
да е жива и здрава. След това Стоянка
Петрова даде думата на г-жа Даниела
Райчева – кмет на Нови Искър.

Ето какво каза тя:
- Драго ми е за поканата да бъда част от вашето тържество за 10годишнината на РО на СИБ Нови Искър и за 30-годишинината на
Съюза на инвалидите в България. Преди около 8 години станах кметвиждам колко бързо минава времето! - благодаря на вас и на всички
отговорници, на членовете на районната организация, защото вие се
доказахте като една от най-голямата и активна структура в района.
Обединявате хората – това е важно! Важно е че има човек, който да ги
ръководи така, че да са сплотени и да си помагат. Освен подкрепата
на хората с увреждания, вие помагате и на районната администрация,
защото имате прекрасни певчески групи, които постоянно се изявяват
– силни аплодисменти за тях!
Г-жа Райчева се извини, че не винаги присъства на мероприятията
на тяхната организация и затова се чувства длъжник, но по други
поводи се виждат често с председателката г-жа Петрова. Все пак тя си
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взема бележка и се надява занапред да бъде по-активна. После връчи
Почетна грамота на Стоянка Петрова като председател на организация,
която има принос в подкрепата на хората с увреждания.
- За 10 години от създаването й пожелавам на г-жа Петрова да е все така
борбена и амбициозна, а всички ние да я подкрепяме и да си помагаме.
Да сте живи и здрави и честит празник!
Председателката на РО на СИБ „Св.
София” г-жа Светла Николова прочете
поздравителен адрес:
-Уважаема г-жо Петрова, скъпи приятели, с особена емоционалност се
обръщам към вас, защото за мен е удоволствие да ви поздравя в навечерието
на 30 - годишнината на СИБ и за 10-годишнината на вашата районна организация! С особена емоционалност се обръщам към вас, защото вашата
енергичност, всеотдайност, смелост и креативност са най-ценни примери за нашето общество. Всеки от вас притежава уникални качества
и, когато животът ви изправи пред препятствия, вие успявате да се
изправите и да начертаете нови хоризонти за бъдещето си. Но найпоразяващото у вас е добрината, която излъчвате! Бъдете все така борбени и никога не губете надежда! Поздравявам ви от мое име и от името
на РО на СИБ „Св. София”, чийто член е и вашата председателка Стоянка
Петрова.
Поздравление бе прочетено и от председателката на дружеството на СИБ в Бусманци Алексана Янкова и от името на Богомилка Велкова от Казичене:
- Голямо богатство е да имаш приятели
- радвам се, че ние сме сред тях. Бъдете винаги заедно и работете с желание и любов!
След официалната част последва концерт от Самодеен сатиричен
състав на пенсионерите „Будители” с
ръководител Петър Петров, поздравление имаше и от второкласници със
стихотворението «Аз съм българче».
Този ден ще
се запомни от
членовете на РО на СИБ – Нови Искър, защото
беше ден за равносметка и за осъзнаване силата, авторитета и истинското приятелство в организацията „Приятели”!
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ЮБИЛЕЙНА РАВНОСМЕТКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СИБ В САМОКОВ:
обогатяваме нашия живот,
насищаме го с познания,
радост от преживяното
и вяра в утрешния ден
София СОТИРОВА

По повод честването на 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България се сещаме и за
историята на нашата организация
в Самоков. Имаме официална и по
документи организация на СИБ
от 2002-ра година, която винаги е
била активна в защитата на хората

с увреждания от общината. Основател и дълго време председател
на организацията бе инж. Боньо
Тодоров до неговата кончина
през 2017 г. Продължихме неговата дейност, но реализирахме и
много нови идеи. Най-важното е,
че задълбочихме контактите си
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с общинското ръководство и поспециално с кмета на община Самоков г-н Владимир Георгиев – каквато е една от главните ни задачи
– да бъдем коректив и партньор
на местната власт. Ръководството проведе няколко срещи с него,
като целта ни беше да покажем,
че имаме дейност и с право търсим подкрепа в лицето на общината.
И след като спечелихме златен медал
от Международния
фестивал на хората с увреждания в

Перник, го поканихме за среща в
нашия клуб. И тя беше изключително ползотоворна. На всички
наши въпроси получихме отговори и редица поставени от нас проблеми след дни бяха разрешени.
Срещата ни намери отражение
в местния телевизионен канал
Рила, както и в местната преса. По
този начин още много хора научиха за нас, което може само да ни
радва. Убедени сме, че в диалог
с общината можем да постигнем
по-добра реализация на нашата
дейност в името на хората с увреждания. Така ще работим и в
бъдеще.

Друга важна задача за нас бе и
ще бъде търсенето на нови спонсори в лицето на фирми с възможности. Знаем, че финансовата
подкрепа е изключително важна
и за разнообразието на нашата
дейност, и за подкрепа на наши
членове в затруднено състояние.
Стараем се да посещаваме наши

членове, които са болни, да
ги консултираме и да ги зарадваме с продукти, от които имат нужда в момента.
Техните усмихнати лица ни
вдъхват кураж и желание за
работа.
Известни сме и с пътешествията си. Всяка година по
традиция на Еньов ден организираме посещение на Ресиловския
или друг манастир, за да си наберем билки - няма да го пропуснем
и тази година.
Не забравяме
да зачетем и празника на майките
– Благовещение. По стара самоковска традиция се търкалят „погачета“ за здраве и берекет, след
което винаги има почерпка. Този
празник внася много радост и усмивки в ежедневието ни. За Коледа и Великден винаги намираме
начин да ги отпразнуваме.
Тъй като жените сме преобладаваща част от състава на организацията, 8-март е очакван и же-
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обогатяваме нашия живот,
насищаме го с познания,...
лан празник. Отново каним гости,
които ни уважават с присъствието
си и поздравленията към нас. Винаги разнообразяваме празника с
различни изненади и щастливите
усмивки не закъсняват да грейнат
по лицата ни.

Не на последно място е честването на Международния ден на
хората с увреждания 3 декември.
Всяка година го организираме с
радост и ентусиазъм. Трудно намираме заведение, което да може
да побере всички желаещи. Разнообразяваме го с викторини,
песни, изпълнени от нашите членове. Каним гости от общината, от
Агенцията за социално подпомагане и други. Съобщаваме задължително за нашите тържества в
местната преса и в „Кураж”. Много наши съграждани се учудват и
радват на нашата дейност.
И тази година успяваме да организираме различни мероприятия. Имайки предвид новия
закон за хората с увреждания,
най-напред направихме среща с

директора на Агенцията за социално подпомагане г-н Иван Карагеоргиев. На разбираем език той
и неговата служителка разясниха всички възникнали въпроси,
свързани с новите закони. Скоро
след това организирахме среща с
председателя на Българския червен кръст в Самоков д-р Виолета
Москова, която едновременно е и
началник на отделения по физикална терапия и рехабилитация
към МБАЛ Самоков. Тя с желание посрещна нашата покана и
ни запозна с различните видове
възможности за рехабилитация
на хората с увреждания. Запозна
ни - или по-скоро ни напомни - за

възможностите за получаване
на помощи от Българския червен
кръст в нашия град.
Както всяка година и тази проведохме и годишното си отчетно
събрание. В отчета подчертахме
коя е основната ни задача - да
намираме и приобщаваме нови
членове към организацията ни,
както и да издирваме такива, които по разни причини пропускаха
да си подновят членството. Осо-
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бено се наблягаше на членове с
първа група инвалидност с чужда
помощ. За съжаление тази година
възможността за помощ за тях отпадна и с това - и немалка част от
нашите членове. Отчет за финансовата дейност на организацията
представи председателката на
КРК г-жа Иванка Илкова.
След прочитането на проектоплана за работа и финансовия
проекто-план, заваляха много и
разнообразни предложения, които бяха включени в бъдещите планове.
Макар и скромна, възможността да разполагаме с компютър
прави отчетността ни прегледна
и лесно достъпна. Председателката поддържа интернет и по този
начин прави по-лесна връзката с
други членове и организации.
Не малко бяха предложенията за
изяви
на
певческата
група
„Еделвайс“,
представяла се винаги досега
д о с то й н о ,
както
на
фестивалите в града,
така и на Международния фестивал в Перник. Имаше и предложения за контакти с други организации на хора с увреждания
в страната. Така обменяме опит
и се консултираме по различни
въпроси, които са актуални и за
двете страни. Предложиха се и
нови опознавателни екскурзии,

свързании и с участия в храмови
празници на манастири и църкви.
Всички наши мероприятия предизвикват голям интерес сред
членовете ни и се радват на голяма посещаемост.
Съвсем пресен пример е посещението ни на три манастира от
Софийската Света гора - Кремиковския Покров Богородичен,
Чепинския Свети Три Светители
и Батулийския Свети Никола. Вярата се нуждае от поддържане. В
последния от манастирите – Батулийския бяхме специално поканени от свещ. Стефан Стойчев, за
което специално му благодарим.
Там си организирахме среща с
нашите колеги от СИБ Своге. Сред
прекрасната природа, одухотворени от Светите места и посрещнати с усмивки на лица от нашите
приятели, ще остане незабравима тази среща. Тя всъщност е вече
трета. Пожелаваме си и
нови срещи
и с други клубове в страната,
като
оставаме
в
готовност да
посрещнем гости и на наша, самоковска територия – за тази цел
– ето ги нашите коородинати.
Очакваме нови приятели!
Ето и координатите ни:
Тел: 0886 6576 00;
е-мейл: sophisot@abv.bg;
2000 Самоков, ул. Македония 49
София Сотирова
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ИНТЕРЕСНИ И ВЪЛНУВАЩИ СПОМЕНИ ЩЕ ИМА...
ПЛЕВЕН

Румен ПЕТКОВ

   

Дилка Тодорова Патова – член на клуба на СИБ на ул. Гренадирска
30 в Плевен – или както си я знаем всички - баба Дилка, навърши
100 години. На тържеството се събраха много нейни приятели и
роднини.
Баба Дилка е родена на 4
април 1919 г. в плевенското
село Староселци в семейството
на средни земеделски стопани.
Столетницата
има
нелека
съдба. Остава без баща, когато е
10-годишна и заедно с майка си
се грижи за четирите си братя и
сестри. Началното и основното
образование
завършва
в
родното си село, а на 17 години постъпва и завършва занаятчийското
училище в Плевен, където учи за шивачка. След това открива шивашко
ателие в родното си село. В София завършва курсове за детски учителки
и няколко години - от 1944 до 1950 - работи като детска учителка в
селата Подем, Шипково, Катунец и Миндя. От 1950 г. постъпва като
шивачка и бригадир в кооперация “Колективен труд,” където преминава
повечето от трудовия и стаж. Работи и в шивашката фирма “Мизия” Плевен. В живота столетницата остава без другар до себе си, но с
голямата фамилия не е сама. Радва се на обичта и уважението на седем
племенници, в семейството има вече и 11 правнуци. За пазаруването
й помагат, но с готвенето държи
да се справя сама. Според баба
Дилка тайната на дълголетието е в
усмивката, в това човек да работи
много и да хапва по малко.
Специален
поздрав
към
рожденичката отправи хорът към
НЧ „Пробуда”, “Северняшки ритми”
с ръководител народната певица
Надка Томова.
Официални гости на празника
бяха председателят на Общинския
съвет в Плевен Мартин Митев,
кметът на община Плевен Георг
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Спартански и кметът на с. Староселци
Людмил Иванов, а личният лекар на баба
Дилка й пожела да не се срещат в кабинета
му. Г-н Спартански поднесе букет на
юбилярката и й пожела да е с все така висок
дух и обичана от роднини и приятели.
С букет и голяма торта я поздрави и г-н
Мартин Митев. На тържеството тя получи
в дар от Общинския съвет парична сума.
Такъв финансов дар поднесе и кметът на
родното й село.
Столетницата заръча на местните
управници да се грижат за Плевен и заяви, че въпреки възрастта си не спира
да се интересува какво се случва в града, чете редовно вестници и гледа
новините по телевизията.

Инж. Светла Стоименова
«80-годишният юбилей е не
само факт на старостта, на белите коси, на болестите и изпитанията. Това е възрастта на мъдростта и знанието, когато си даваш
сметка не само че си остарял, а защото дълбоко в себе си знаеш, че
имаш още сили и възможности да
бъдеш полезен и нужен и да се
справиш с проблемите, които неминуемо растат». Това бяха част
от думите, с които ръководството
и приятели от СХУ”Венетица”- гр.
Долна баня, поздравиха юбилярката Спаска Митова, която ни направи съпричастни на своя празник.
Гледахме с уважение тази крехка и деликатна жена, стояща и
днес притеснена накрая на стола. Всички я познаваме отдавна
- добър счетоводител, добра майка, съпруга и приятелка. Тръгнала
по пътя на любовта и останала в
Долна баня. Събрала в сърцето си

долна баня

много скръб и мъка, но то устояло. Какво ли не преживява един
човек на тази достойна възраст!
Но когато имаш силен дух, успяваш да устоиш, защото знаеш, че
твоите близки и приятели имат
нужда от теб... От сърце желаем
дълго да бъдеш сред нас, драга
Спаске, защото болката се уравновесява от общуването с тихи,
благи и спокойни хора!
Честит 80-годишен юбилей!

18
áðîé 6
юни 2019
ДОЛНА БАНЯ
По различни причини, хората
с увреждания трудно могат да си
позволят екскурзии и то в чужбина. Някои от тях дори не са преминавали държавна граница, а други са виждали море на сън или по
телевизията... Затова, когато на годишното ни отчетно събрание получихме предложение от Община
Долна баня в лицето на кмета Владимир Джамбазов да представим
маршрут, който да подкрепи, очите на всички присъстващи светнаха.
Избрахме един слънчев град в
Република Гърция, свързан силно
с българската история – Кавала.
Емоционална беше и подготовката ни. Нощувката решихме да
направим в българското село
Копривлен. Беше по-лесно и с
по-малки затруднения. Нямахме
търпение да потеглим. Веднага
след Гергьовден пътешествието
ни започна. По пътя към Гоце Делчев погледите ни се къпеха в пролетната зеленина на Родопите.
Към обяд, като в приказките
пред нас блеснаха Бяло море и
Белите къщи на Кавала. Наричат
го „Градът на бягащия конник”.
Като такъв го видели древните хора, идващи от морето към
брега. В далечината ни посрещна силуетът на остров Тасос. За
мен градът по-скоро прилича на
ято грациозни лебеди, сгушили
се в зелената пазва на хълмовете. Много българско място е това
Спомнихме си за българи - долнобанци, които са били по тези земи

като участници във войните...
Различни бяха възможностите, които ни даваше Кавала. Поможещите стигнаха до един от
символите на града – крепостта. Изгледът беше впечатляващ
-аквадуктът от римски времена,
църквата Дева Мария и стръмните улички, криещи спомени за минали времена. Хората с бастуните
се любуваха на красивата гледка
от пристанището, крайбрежната
улица и кокетните заведения с
вкусна риба и морски деликатеси.
Дъждовният облак, събиращ сили
над града, не успя да помрачи
удоволствието ни, но продължи
да ни гони по пътя за град Драма и се постара да ни попречи да
стигнем до красивите извори на
река Св. Варвара. Градът, притихнал под дъжда и поради странната голямата обедна почивка
(до 17,30 ч.) изглеждаше много
български... . Крайпътният хотел
в с. Копривлен «Мари Бел» беше
на наше разположение. Приветливият персонал – също. Вечерта
пък, превърнахме в истински долнобански празник. Грешат хората,
които мислят, че ние, различните
трябва да стоим заковани на столовете и нямаме право на добро
настроение и щастливи мигове.
И как да не благодарим на всички, които допринесоха за това
– от Община Долна баня, хората
от Копривлен и на тези, които ни
помагаха при пътуването и придвижването!
В ранната сутрин се отправихме към още едно силно за нас
място – Хаджидимовския мана-
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стир „Св. Георги”. Въздействието
му е неповторимо. И тук, заедно с
утринната молитва, се преплитат
въздействията на чудотворната
икона на Св. Георги и онзи вековен чинар, чийто листа ти носят
сън и спокойствие. Маркирахме
присъствието си и в още един обновен и пълен с млади хора град
– Гоце Делчев. Отново ни погали
зеленината на Родопите...
Тръгнахме към дома. Разделих-

ме се на нашия площад пред красивата сграда на общината – уморени, но доволни...
Един човек и неговият екип организираха два прекрасни дни за
хората с увреждания от Долна баня.
Жестовете към хора като нас получават не само нашата признателност - тя е и част от молитвата
ни за благото на Долна баня и за
всички, които работят за нея! Благодарим!

Любомир КУЗЕВ
На третият ден на Великден членовете на Сдружението
на хората с увреждания «Венетица» в Долна баня официално
закриха дневната седянка.
С
традиционния
поздрав
“Христос
Воскресе”
председателката инж. Светла Стоименова поздрави
всички присъстващи, като им пожела здраве, сили, кураж
и дълголетие, след което ги почерпи за своя светъл празник.
Тя възнагради с по един голям шоколад Мария Торошанова,
Лиляна Иванчева, Елена Кошева, Адриана Благоева, Гергана
Миланова, Недялка Проданова, Веска Фърчова за таланта
им и за участието им в традиционната изложба на писани
и рисувани яйца под надслов „Великденско настроение“,
подредена за празника в клуба на сдружението.
Скъп гост бе енорийският свещеник ставрофорен иконом
Пламен Димитров, който също поздрави с Христовото
Възкресение хората с увреждания, след което им припомни
Великденските празници, както и предстоящите в
близките дни за долнобанци празници - Светли петък
или Живоприемни източник и Гергьовден. Той говори
за радостите и скърбите в живота, за красотата и
щастието, за мъдростите на предците, за вярата,
надеждата и любовта, които не трябва да напускат човек
в хубави и лоши дни.
Всички вдигнаха наздравица за празничната среща и се
разделиха с пожелания за здраве, щастливо лято и до наесен,
когато отново ще отвори врати клубът на сдружението
за новия сезон на дневната седянка на хората с увреждания
от рилския град.
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СОЗОПОЛ

Сийка Рупова

На 11 май Сдружението на СИБ - Созопол посрещна своите приятели
от организацията в град Средец с топла пита и шарена сол и поздравени от председателя на дружеството на инвалидите в Созопол Пенка
Хадилева, която им пожела висок дух, сила и кураж. Тяхната дружба е
от години и членовете на дружествата спазват традицията да си гостуват и споделят своите радости и болки, успехи и проблеми, с които се
сблъскват в ежедневието си.
После гостите посетиха храма „Св. св. Кирил и Методий”, който този
ден празнуваше храмовия си празник и където само преди дни тържествено бяха пренесени мощите на свети Йоан Кръстител. Групата от
Средец разгледаха обновения храм и се поклониха пред мощите на
светеца.
Председателят на дружеството на СИБ в Средец Руска Богданова поздрави присъстващите, поднесе красив букет със свежи цветя от своята
градина и поздравителна картичка с много топли и вълнуващи думи.
Специален гост на тържеството беше председателят на РО на СИБ -Бургас Чана Кирякова, която също поздрави присъстващите. Поздрав поднесе и председателят на Клуба на пенсионера „Чайка” - Созопол Сийка
Рупова, която прочете свое стихотворение, посветено на приятелството.
Начало на тържеството дадоха дамите от фолклорна група „Надежда” към дружеството на СИБ в Средец. Фолклорна група има много участия във фестивали, концерти и много награди. С песни, веселие и хора
продължи приятелската среща, която се превърна в едно вълнуващо
събитие в ежедневието на созополските хора с увреждания.
Гостите от Средец бяха изпратени с пожелание за нови срещи и с отново със стихотворение от Сийка Рупова. Ето го:

ПРИЯТЕЛИ
Приятели със сребърни коси,
макар с дълбоки бръчки по челата,
с младежки дух и весели очи
ликувайте с усмивка на лицата!
Приятели добри на мъдростта,
която опита да ви пресъздава,
при нас дошла е вече старостта,
но нашето приятелство остава.
Останали са някои сам сами,
отдавна близките им са на небето,

превърнати в сияещи звезди,
със тях разговарят от небитието.
С вечен спомен от който ви боли,
с бастуни, с очила и със болежки,
срещнете се с приятели добри
и с тях внесете радост в дните тежки!
Дори да ни съпътства старостта,
да бъдем жизнени, трудолюбиви,
докрай да ни осеня любовта,
сред внуци и деца да сме щастливи!
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Георги Попов
В нашето дружество на
СИБ животът е разнообразен. Много често се организират беседи по различни
поводи - национални или
християнски
празници,
рождени дни на членовете
и пр. Клубът ни винаги е отворен и се посещава почти
всеки ден, защото в него
членуват около 100 човека.
Проведохме отчетното събрание, на което директорката на
социалния отдел към общината
госпожа Милева беше гост - тя
редовно ни посещава и се интересува както от дейността на
дружеството, така и от нашите потребности, за което сме й благоразград

елхово

дарни.
На 30 април се събрахме отново
и тържествено си казахме „Христос воскресе!” И на този светъл
празник бяхме заедно. Всеки донесе великденско червено яйце,
козунак и други домашно приготвени лакомства – така отбелязахме Възкресението Христово.

Елена ЕНЕВА

Десет години вокална група «Детелина» - в най-прекрасната възраст
сме! И можем! И искаме! И знаем как!
Това е мотото на вокална група „Детелина“ при клуба на СИБ
в Разград с ръководител Иванка Петкова. За своето 10 годишно
присъствие на сцените в страната, групата завоюва много награди
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разград

за отлично представяне.
Членовете на вокалната
група отбелязаха своя
юбилей в празнична
обстановка и получиха
заслужени подаръци.
И тъй като празнуваха
на брега на морето,
получиха и своето
морско кръщение,
удостоверено
със сертификат.

Тържествено обещаха да работят и занапред със същия ентусиазъм.
Срещнаха се и със своите колеги от Балчик. Пяха, рецитираха и се
забавляваха заедно от сърце.

Приключенска Цветница
на Фотинските водопади
Нена БИВОЛАРСКА
Ентусиасти от „Планинско
с п а с я в а н е “, „ П е щ е р н о
спасяване“ и фондация „Ела
и ти“ осъществиха поредната
си благородна инициатива –
„Приключенска Цветница на
Фотинските водопади“, насочена
към хората с увреждания.
Те
получиха
уникалната
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възможност да „полетят“ с
тъй наречения „тролей“ над
красивите водопади в сърцето на
Родопите, да усетят височината и
адреналина. Прикачването към
него беше чрез евакуационни
седалки или пещерни носилки.
„Изказваме своите най-големи
благодарности към всички доброволци, благодарение на които
се осъществи тази инициатива. Около 15 човека с физически проблеми, бяха спуснати и изтеглени по тролей, изграден специално за случая, след тях се спуснаха и всички други желаещи. Към инициативата се
присъедениха повече от 60 доброволци включително и с високопроходими автомобили, с които хората бяха транспортирани от с.Фотиново
до водопадите и обратно.“ – разказаха от „Планинско спасяване“. В
„Приключенска Цветница на Фотинските водопади“ с ентусиазъм
участваха и хора от Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
в пазарджишкото село Щърково. Хора с увреждания от цяла България
успяха да видят красивите Фотински водопади и да изпитат едно
невероятно преживяване

Ловци изградиха рампа и площадка
за инвалидни колички до язовир
Рампа и площадка за риболовци в неравностойно положение
изградиха ентусиасти от Ловно-рибарското дружество „Сокол-1893“
на водоема край с. Звъничево. Целта на съоръжението е да даде
възможност и на въдичари в инвалидни колички или други хора с
двигателни проблеми да имат свободен достъп до водите на язовира.
Площадката е отдавнашна идея на любителите на тихия спорт, а
сред хората в инвалидни колички има много почитатели на риболова.
Рампата и площадката са от бетон и
вече може да се ползват. Засега – само
за разходки, тъй като до края на май
е забранен риболовът във водоеми с
надморска височина до 500 м. заради
размножителния период на рибите.
Забраната обаче няма да попречи да
се проведе традиционният пролетен
турнир на „Звъничево лейк“, като с
новата придобивка шанс за участие
имат и трудно подвижни състезатели.
Уловът на всички участници обаче ще се съхранява в живарници,
а след като бъде премерен от журито за оценка на резултатите,
всички рибки ще бъдат върнати обратно във водата.
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отчитаме организационната дейност

Регионалната организация на СИБ
„Света София”в столицата проведе общото
събрание на 17 април според всички
правила на Устава на СИБ

Но това не бе най-важното...
Докладът
беше стегнат, но дос т ат ъчно
обхватен.
И
това
не бе найважното!
Доброто
впечатление за гостите
бе
постигнато благодарение на активното отношение на
делегатите към работата през
изминалия период и изтъкването
на особено важни проблеми, с които са се сблъсквали през годината.
Алексана Янкова – член на УС на
организацията и председател на
дружество в кв. Бусманци – район „Искър” подчерта особено важната
роля на връзката с общинските кметове и с
народни представители в района. На тази
тема тя неведнъж е изпращала и дописки до
списанието. Такова мнение сподели и Аничка Стефанова, председател на ДИ „Роза”. И
тази структура работи добре с кметството на „Красно село”, благодарение на което
клубът им е обновен и имат финансова помощ. Тя обаче предложи да се излезе с общо
становище за отношението на обществото
и правителството към хората с увреждания, защото «...отнеха ни автобусните билети, усложниха достъпа ни до рехабилитация и пр.» - каза тя. А председателката на
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РО на СИБ „Св. София” Светла Николова заяви,
че е поставяла тези въпроси нееднократно, но
след като са приети със закон, ще трябва да се
внасят предложения за съответни изменения и
допълнения. Юлия Митева повдигна въпроса за
за достъпността в столицата – няма все още
на някои кръстовища, скосявания на тротоарите, асансьорите в станциите на метрото
са на най-неподходящите места, в парковете
се оборудват площадки за раздвижване, но те се правят така,
че могат да се ползват само от млади и здрави хора... Много
важен въпрос е и този, че много граждани стават членове на
СИБ само заради членските книжки, които им осигуряват редица привилегии, но не подновяват членството си за следващите
години. Затова Ваня
Миланова
предложи
да се намери все пак
начин за отнемане на
книжките от такива мними членове. Но
Стоянка Петрова заяви, че е много трудно
да се издирят такива
хора, които напускат
организацията.
Делегатите приеха
единодушно отчетните материали с надеждата, че още през
настоящата година някои от повдигнатите проблеми ще бъде
разрешен.
Снимки Георги ЛЯПОВ
В Разград се проведе общото
отчетно събрание на Регионалната организация на Съюза на
инвалидите. На него бе направен
задълбочен отчет на дейността на
Управителния съвет на Регионалната организация на СИБ – Разград през миналата година. Докладът изнесен от председателя
на Регионалния съвет на хората
с увреждания Радослав Няголов
беше изтъкната добрата и целена-

Добра
равносметка
Ангел НИКОЛОВ
сочена работа на Общинските организации и дружества в региона.
Отделено беше широко място на
организационната дейност, социални дейности и подпомагане от
организацията в областта.
Тя вече наброява 2405 членове,
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Добра
РАВНОСМЕТКА

като най-голямата общинска организация е в Кубрат с 1374 членове. Разградската регионална
организация на хората с увреждания е на трето място по масовост
в страната.
През 2018 година работата е
била насочена към изплащане
на целева помощ за придружител
на трудно подвижни лица, подпомагане на хората, които са в
тежко здравословно положение,
консултиране на лицата с трайни
увреждания за правата и облекченията, които могат да ползват,
участие в обучения и семинари,
свързани с дейността им и пр.

Всички
общински
организации и някои
дружества разполагат с
клубна база, където развиват своята дейност.
Една от последните придобивки е новият клуб в
град Завет, който е добре обзаведен. От няколко месеца такъв има
и в село Мъдрево. Социалните
услуги и помощи, които се предоставят на хората с увреждания са
главният критерий за оценка на
работата на регионалната организация на СИБ в Разград.
Радослав Няголов увери делегатите, че организацията ще
продължава да защитава правата
на хората с увреждания.
На събранието бе приета и план
–програма за работата на Управителния съвет през 2019 г.
Присъстващите отпразнуваха
рождения ден на председателя
на Регионалната организация Радослав Няголов, който бе трогнат
от сърдечния жест към него.

«ИЗВЪРВЯХМЕ НЕЛЕКА ГОДИНА...»
Галина ГАНОВА
В навечерието на Великден се състоя годишното отчетно събрание на Регионалната организация на СИБ-Враца. Дневният
ред включваше обзорни доклади от председателя на УС Камелия
Петкова и на РКРК - Дарина Далийска. Отчетите бяха приети
единодушно, одобрени от присъстващите бяха още бюджет
2018 г., проектобюджет за настоящата година и насоките за

27
áðîé 6
юни 2019

работа през 2019-та.
„Извървяхме нелека година, изпълнена с несигурност и перипетии, участвахме в протести, бяхме гневни, бяхме отекчени от
несправедливостите в обществото, радвахме се на плодовете
от труда си...“, каза в увода си Камелия Петкова.
От доклада й стана ясно, че през отчетния период организацията е наброявала 1112 членове, като най-многобройно е подразделението в Мездра – 314, следват Бяла Слатина – 291, Враца – 176, Мизия - заедно с Крушовица и Софрониево - 146 , Роман
– 65, Малорад – 65 и Селановци - 60 членове.
Ръководствата са в пряко взаимодействие
с общинските администрации и институции, имащи роля в живота на хората с
увреждания. Съставните организации работят добре, инициират се редица услуги
в помощ на нуждаещите се – своевременна
информация и консултация по различни
въпроси, приобщаване и интегриране на
членовете в обществото, както и разнообразяването на живота им.
През годината стотици хора с увреждания са се включили в десетки пътувания
от различен характер – срещи с колективи от сродни организации, екскурзии до интересни дестинации в различни краища на
България, спортни и културни прояви. Множат се наградите на
певческите групи от фестивали и музикални участия в страната, а спортистите от Мездра за
пореден път завоюваха златните
медали от зоналната и държавната гимнастради.
В
заключение
Камелия Петкова обобщи, че и в
седемте организационни структури на РО кипи задружен и приятелски обществен живот,
честват се рождени дни, традиционни празнични обреди и обичаи и всичко е с цел обогатяване духовния живот на членовете.
На форума присъстваха 21 делегати, отсъстваше един по
уважителни причини.
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С П Р А В О Ч Н И К

В ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г.
е публикувано
Постановление № 65 на МС от
29 март 2019 г. за приемане на
Правилник за прилагане на
Закона за хората с увреждания
(ППЗХУ)
Съгласно чл. 73 от Закона за хората увреждания - хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), посочени в списъците по чл. 61, ал. 1, получават целева помощ
за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от
Националната здравноосигурителна каса.
В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ са посочени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия, медицинските условия, експлоатационните срокове и
необходимите медицински документи за предоставянето им на
хора с увреждания.
Министърът на труда и социалната политика съгласувано с
министъра на финансите и министъра на здравеопазването
определя и актуализира със заповед максималните размери
на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия.
Целевата помощ се предоставя на правоимащото лице за
изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ само от лица,
вписани в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания с
изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква „е“ (един чифт
обувки за протези) от приложение № 2 от ППЗХУ.
Лицата, които искат да получат целевата помощ подават
заявление декларация по образец за извършване на
индивидуална оценка на потребностите в дирекция “Социално
Подпомагане” по настоящ адрес на човека с увреждане.
Тази помощ се отпуска със заповед на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно
лице в 10-дневен срок след представяне на следните документи:
1. медицински документ, издаден от лекарските консултативни
комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от
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помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с
увреждане.
2. проформа фактура – за изделията, изработвани по поръчка, и за
целевите помощи, отпускани за ремонт;
3. протокол от производител, вписан в Регистъра на Агенцията за
хората с увреждания по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, с
който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно
заданието за изработване на изделието – само за изделията, изработвани по поръчка.
Заповедта за отпускане на помощта се издава в три екземпляра за
всяко помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско
изделие поотделно, а за отказ за отпускане – в два екземпляра.
Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта се предоставят
на човека с увреждане заедно с екземпляр на предавателноприемателния протокол по образец съгласно приложение № 3.
Целевата помощ се реализира в 3-месечен срок от датата на
съобщаването на заповедта освен в случаите, когато изработването
или ремонтът на помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия изисква по-дълъг период и е удостоверено с
документ от изпълнителя.
Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия
- Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно
устройство, изработени по поръчка; Ортези и ортопедични апарати,
изработени по поръчка; ортопедични обувки, изработени по поръчка;
апарат обувки, изработени по поръчка; Принадлежности за ползване на
протези; Говорен апарат; Заместващи и козметични средства (Виж. т. 1, 2,
3а, 3б, 4, 6 и 7 от приложение № 2) след изтичането на експлоатационния
срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи,
удостоверяващи потребността от тях.
Човекът с увреждане получава ПСПСМИ след представяне на
екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от
него лице, вписано в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания.
Отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания се
превеждат от дирекция„Социално подпомагане“ по сметките на лицето,
вписано в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания, което ги е
предоставило.
Хората с увреждания с отпусната целева помощ за изработване,
покупка и/или ремонт на ПСПСМИ имат право на парична компенсация
за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да се
изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхното
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Постановление № 65 на МС...
присъствие е необходимо.
Целева помощ за покупка на изделие по т. 4, буква „е“ от приложение
№ 2 (един чифт обувки за протези) се изплаща на правоимащото лице
след представяне на оригинал на първичен счетоводен документ
съгласно Закона за счетоводството или на фактура съгласно Закона за
данък върху добавената стойност. Целевата помощ се изплаща до края
на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните
документи, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта
за месец декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.
Паричната компенсация за пътни разходи в страната и целевата помощ
за покупка на изделие - обувки за протеза се изплащат от дирекция
„Социално подпомагане“ на правоимащите лица по касов път или
безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка.
Хората с увреждания, закупили ПСПСМИ във връзка с прекарано
заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и хората с
увреждания, получили разрешение за лечение в чужбина от съответния
компетентен орган по предвиден от закон ред, имат право на парична
компенсация за закупено помощно средство, приспособление,
съоръжение и медицинско изделие в размер до максималния размер
по чл. 68, ал. 2 от ППЗХУ.

За семейни помощи за деца ще се
кандидатства с по-малко документи
При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще
представят по-малко документи. Това е заложено в одобрените
от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона
за семейни помощи за деца. Приетите промени предвиждат при
отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване
на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, да не се
изисква служебна бележка за извършени имунизации и профилактични
прегледи, ако Агенцията за социално подпомагане може да провери
необходимата информация по служебен път. Същото ще важи и
при кандидатстване за месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година и за месечни помощи за дете без право на
наследствена пенсия от починал родител.
При отпускане на помощи за дете с трайни увреждания отпада
представянето на експертно решение на ТЕЛК и HEЛK. Това ще се
налага само, когато тази информация не може да бъде получена по
служебен път. При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ
за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
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редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне
на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен
студент към датата на раждане на детето, когато това обстоятелство
може да бъде проверено по служебен път.

633 000 хора с увреждания са
получили месечна финансова
подкрепа през април
Почти 13 000 от тях са взели най-високия размер на помощта – 198,36 лв. От началото на 2019 г. на около 5 000 души е
отпусната целева помощ за изработване, покупка и ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Тези данни представи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на кръгла маса, на
която беше обсъдено прилагането на новото законодателство
за хората с увреждания и бяха набелязани възможностите за
подобряването на сътрудничеството в тази сфера между държавата и неправителствения сектор. Дискусията беше организирана от Агенцията за социално подпомагане (АСП) с участието на експерти на Министерството на труда и социалната
политика и АСП, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания и националните
граждански инициативи „Системата ни убива“ и „Системата ни
убива всички“.
Продава се кола RENAULT KANGO 1.5 dCi 2006. Колата е
сертифицирана в ХЕИ за превоз на хора в неравностойно
положение и е със специален статут.
Има необходимото оборудване с платформа за изкачване на инвалидна количка, както и обезопасителна система за фиксиране и безопасност по време на превоз.
Автомобилът е внос от Люксембург и притежава сертификат за трансформация от сервиз на WV-GERMANY.
Колата е снабдена с климатик,CD-плеър,ел.стъкла и има
комплект 4-зимни и летни гуми с джанти.
В момента колата е обслужена и брендвана като" Nova
car-Marsel" и при необходимост може да бъде демонтиран бренда.
Николай Ташев. За контакт: 0897870271
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Талантлив фотограф
в инвалидна
количка документира всички
концерти на МС “Марин Големинов“

АРТ-СЕДЯНКА

Виолета АТАНАСОВА

В истински празник на духа и безкористното приятелство се превърна откриването на новия концертен сезон
на Музикално сдружение „Марин Големинов“ в кюстендилската Художествената галерия „Вл. Димитров-Майстора“ . Събитието бе поверено на двама изключителни изпълнители – флейтистът Христо Христов и пианистът
Младен Тасков, които интригуващо представиха двете
истински лица на „принцесата флейта“. На премиерния
за сезона концерт дойдоха
видни кюстендилски общественици, общински съветници, директори на културни институти, художници,
музиканти, поети и, разбира
се, най-верните почитатели
на изявите на Музикалното
сдружение, което вече започна второто десетилетие от
своята творческа биография.
Целият концерт бе заснет
от камерата на Мартин
Петров, който от близо 20
години се придвижва в инвалидна количка и живее в социална институция. Той прояви
изключителна изобретателност, за да улови всички вълнуващи мигове от събитието,
без да смути публиката и изпълнителите.
Мартин отдавна е познат в културните среди на града с талантливото фотографско отразяване на редица
значими културни събития, на които често е канен. Да
бъдат заедно с него на концерта в галерията дойдоха половин дузина бивши социални и медицински работници, които допреди известно време бяха сред хората, грижещи се
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за него в ДВХФУ „Ильо Войвода“, а сега имат други работни места. Гостуващите музиканти си направиха голяма фото сесия
както с него, така и с тях. От Музикалното сдружение „Марин
Големинов“ отправиха покана към Мартин Петров оттук
нататък да заснема всички негови концертни прояви, като
самият той ще има възможност да кани на всяко музикално
събитие по няколко приятели по свой избор. Талантливият
фотограф се готви и за първата си самостоятелна изложба, за
която вече има подкрепата и на сериозни институции.
Във фотографиите си той ще покаже как човек и в инвалидна количка може да вижда света около себе
си красив и как любовта и свободата на духа могат да дадат истински смисъл на живота. «Да забравиш
кой си, да се оставиш да бъдеш зависим, манипулиран и третиран като
същество трета категория заради
това, че някакви драматични обстоятелства са прекършили тялото ти, значи да се предадеш и просто безпомощно да вегетираш ден
след ден. А аз имам планове и мечти
и няма да се оставя някой да ми ги
прекърши, животът все още е пред
мен.» -категоричен е младият мъж,
който гледа на света не само през
фотографския обектив, но и през
сърцето си.
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Самодеен Сатиричен Състав
на Пенсионерите «Будители»
София
ПРЕДСТАВЯ

Водевилния музикално-сценичен
спектакъл

Заповядайте и се насладете на нашия хумор, песни и
сценки, за да повишите настроението си.
Сатирата ни е злободневна. Тя е хирургическият нож
за раните на обществото ни. Хуморът ни е мехлемът за
тяхното заздравяване, а музиката - оздравителната среда.
Пресъздадените образи са за типичните герои, за типичното време от българската история.
Участват: Петър Петров, Надя Захариева, Лили Кръстева, Йовка Христова, Богдана Крал, Зорка Павлова,
Мариана Христова, Димитринка Давидова. Ръководител и автор: Петър Петров Пиано: Петър Вангелов
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ ГОСТУВАМЕ, ОБАДЕТЕ СЕ НА
ТЕЛ. 08885 405 158
СОФИЯ, бул. МАДРИД 57

Х

умор
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СВИЖДАНЕ ЛИ?
Стефан СТОЙЧЕВ

Лежа в нова частна болница в стая с две легла. Аз
съм на № 2. На другото лежи друг мъж. Не, не лежи, а спи.
Дълбоко спи вече втори ден. Дори не виждам лицето му.
Само малка част от него и от една буза показват, че там
има човек. Дълго време не помръдва. Притесних се...
Е, успокоих се, че е жив, когато леко прерита с крак.
Вчера старшата сестра каза никой да не го събужда.
Днес в стаята влезе жена, която с пръст ми показа,
че не трябва да говоря – сигурно за да не го събудя. И
тихо поясни, че е съпругата му. Беше едра и сексапилна.
След няколко минути в стаята влезе и лекарят,
който застъпваше на нощно дежурство. Поздрави,
погледна към леглата, след това към жената и станах
свидетел на следния разговор:
- Госпожо, вие на свиждане ли?
- Нещо такова. Но той не е толкова болен.
- Как така! Да... Преди да вляза тук погледнах
изследванията му – няма нищо тревожно. Но защо е тук?
- Трябва му почивка и възстановяване. Преуморен е.
- Какво работи, че е толкова преуморен!
- Ами, ами докторе, работи... работи... младоженец.
Сега сме в меден месец. Малко е слабичък, но ще го
поохраня и ще се възстанови. Виждате ли...аз съм едра,
здрава, емоционална, сексапилна...
- Е, госпожо, сега си
изясних диагнозата му. И
все пак ще направим нови
изследвания. Видях част
от лицето му – много е
жълт.
- Не е нужно,
докторе. Те всички са
такива. Той е китаец...
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ЗА ВИСОЦКИ, КАТО
ЗА ЯВЛЕНИЕТО ВИСОЦКИ»
Продължение от бр. 5
Не можеш да минеш от хора, яйце да хвърлиш, няма да падне на земята. Гелето напред - аз до него, стигнахме до Висоцки. Представете си, кафене, останало
без маси и столове - в средата, отгоре на подиум, направен от маси, седнал на
стол, с вид на скромен артист, който съзнава, че е част от публиката, всред дим
от цигари, който можеш да го режеш - пееше Висоцки. От кога ли пееше така?
Пееше, съзнавайки, че е между свои. А нашенци - не е за приказка - насядали, кой където намерил, бяха щури пощурели, викаха «бис, браво, давай ещьо
раз» и вдигаха наздравици с люта ямболска гроздова ракия. Пиеха като «за последно»! До дъно! Та кога друг път щяха да имат подобен случай. И го записваха
на живо на своите касетофони. Така щеше да остане завинаги. За първи път
Вовата пееше песни у нас на френски език, научил ги, като бил на посещение
в Париж при жена си, световноизвестната френска артистка Марина Влади.
Пробивах си път към него, «охраняван» от Гелето. Когато стигнахме до масите, качих се на подиума с вид на човек «от своите» и уж случайно, наведох се и,
използвайки кратко затишие, му казах, че идвам «отгоре», тъй като от Москва
са уведомили, че променят програмата на представленията на театъра поради заболяване на двама колеги артисти, та той - Висоцки - трябва да играе на
представлението на театъра във вторник. А името на представлението съм забравил, тъй като в бързината да тръгна, не съм го и запомнил. Лъжех толкова
гладко, че ми идваше да се разцелувам. И продължих, че поради тази причина
той трябва да лети, колкото се може по-скоро за репетиция, защото на представлението трябвало да присъстват от дипломатическия корпус или нещо такова, или и аз не помня вече какво.
А дали повярва, не беше важно, важното бе, че разбрах, че успяхме да го
склоним да тръгне. Целунахме се по братски, в устата и «ударихме по една водна чаша ямболска люта ракия», която - между нас казано - ме «срина» или
по-точно ме «довърши».
Чудо е, че запомних и това, което пиша. От неудобство, че лъжа така нескопосано, от умора, от безпаметност, исках само да си тръгнем за София, колкото
се можеше по-бързо и ... да оживея!
Сега вече всичко бе в ръцете на «мъжа Геле, който беше истински мъж, при
това само на половин водна чаша ямболска люта ракия»! «Боже мили, запази
всинца ни в колата, живи и здрави до София...», мислех си аз.
А Висоцки, в най-добро разположение на духа, противно на нашите очаквания и планове, стана от стола усмихнат и започна да маха с ръка и да раздава
целувки на присъстващите за сбогом. Нашенци полудяха. Нямаше път за излизане. Ех, тези тракийци, когато обичат - обичат!
И той тръгна с нас най-добродушно и кротко, все едно, че си тръгваше за
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дома, преметнал китарата с останалите читави струни по нея! От шест струни
бяха останали само три ...
Но още по-голямо чудо стана, когато ямболии не ни повярваха кои сме, та
трябваше да вадим документи, да доказваме родата си, тъй като не пускаха Висоцки да си тръгне. За да съм по-точен, докато не се свързахме със София - там,
с когото трябва - и чак сетне, след като чакахме, ни разрешиха да си вървим,
обсипвайки го с подаръци. Даваха му всичко, което можеше да се поднесе като
подарък, напитки и даже една каса с шишета боза. Нищо не връщахме обратно,
но скоро в черната Волга (изглежда, че тя спаси положението с цвета си и софийския номер) не остана място.
Висоцки, очарован, едва не се разплака, разцелува се с изпращачите и ние
потеглихме, заобиколени от тях, сякаш се завръщахме с булката от сватба. Слава Богу, че не беше така! Какво ли щеше да стане у нас?
Колата потегли и скоро Висоцки спеше блажено на задната седалка, видно
доволно уморен, прегърнал китарата.
Бързахме за София, преди да е станало съвсем тъмно. Трябваше да стигнем
овреме, за да вечеря гостът, да се наспи както трябва и през нощта или на следващия ден, по живо и по здраво да го качим на самолета. Така, както си правихме плановете, всичко изглеждаше наред. Нещата обаче, се объркаха
необратимо, благодарение на едно наше нескопосано решение с Гелето. Решихме, че влизайки в Карлово, трябваше да изпием по няколко дълги кафета,
та дано и ние оживеехме до София и да закараме госта така, както трябваше.
Щом стигнахме до площада, на входа на Карлово, знаехме, че веднага вдясно
се намираше добре оборудвано кафене. Влязохме в Карлово. Влязохме и в кафенето. Поръчах за всички по едно дълго кафе. И точно започнахме да пием с
удоволствие, зад нас неочаквано, видно привлечен от говорещите руски език,
някой каза: «Я, това е Висоцки!» Какво стана после ли?
Много е мъчно да бъда точен и да разкажа всичко както си беше... И пак
се започна така, както го видяхме в Ямбол, в кафето на Районния комитет на
партията. Съвсем скоро заведението бе пълно с хора до краен предел. Сякаш
целият град се бе събрал да види Висоцки. Българи, каракачани, турци и цигани - еднакво всички знаеха и обичаха певеца. И пак цигарен дим, и пак наздравици, и пак атмосфера, изпълнена с обич и преклонение. Веднага намериха
отнякъде и китара. Донесоха и карловска анасонлийка, такава, каквато те казваха, че няма никъде по света. С нея, вместо с бензин можеш да караш „Лада»
само тук, в Карлово! Тогава той отново пя на френски език, като казваше, че са
посветени на една парижанка, рускинята-еврейка Марина Влади - световноизвестна актриса и по-нататък, негова съпруга и другарка в живота. Много от
песните на Вовата бяха за нея.
Може би това твърдение за „анасонлийката» да беше и вярно, защото се оказа, че съвсем скоро и ние отново „вдигнахме градусите». Полагахме дипломатично възможните усилия, за да не засегнем самолюбието на госта и искахме
да подскажем, че е време да се тръгне за София. Не беше никак лесно и след
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ЗА ВИСОЦКИ ...
тричасов престой, изпълнен с песни и наздравици, най-сетне потеглихме, напускайки Карлово, съпроводени от добри пожелания. Нощта спокойно настъпваше. Пристигнахме в София по «първи петли». Цялостната програма беше
напълно провалена. Въпреки късното време, т.е. ранното, докладвах по телефона, вдигайки началството от сън. От другата страна на телефона кратко и
кротко ме уведомиха, че утре, сиреч днес, трябва да се явя рано в кабинета му
и да му напомня да ме уволнят от работа «поради липса на отговорност пред
поставените задачи и, разбира се, липса на организираност». От сега нататък
случаят «Висоцки» се поемал лично от него, т. е. от началството! Аз да съм си
почивал!
Някъде надвечер, в ден неделя, Висоцки съответно бе изпратен на летище
София и като почетен гост, пак с многобройни подаръци и цветя, излетя за Москва. Изпращаха го ентусиазирано близки приятели, с които той се бе свързал
и наши колеги от протокола на Комитета, воглаве с началството. Развълнуван, там бил и известният български поет Любомир Левчев, първи приятел с
Владимир Висоцки. Аз не можах пак да ида на летището да го изпратя поради
«ангажираност». Бе ми обидно и мъчно, пак поради «ангажираност» сетне забравиха да ме уволнят от работа, след като аз, надлежно, съгласно заповедта,
им напомних. Но трябваше да изпиша литри мастило и килограми хартия, за
да разкажа защо се провали програмата на Висоцки в София преди заминаването му, и в Ямбол и в Карлово по-добре ли са организирали прекарването му,
та той е останал толкова дълго там, отколкото ние тук, в София, с такъв опит
и средства? И до ден днешен си мисля: «Да, наистина, къде българите щяха
да бъдат по-близо до «руското чудо Висоцки» - тук в София, на официалните
вечери и тостове, или там, на задушевните импровизирани срещи, сред народното преклонение и обич, сред нашенски наздравици и цигарен дим и...
?» А на мене отново ми предстоеше да пътувам, за кой ли път, с културна наша
делегация зад граница и пак да водим преговори.
П.П. Владимир Семьонович Висоцки се пренесе в отвъдното на 25 юли 1980
год. Кончината му съвпадна с провежданата тогава в Москва «Паралелна социалистическа олимпиада».През тези дни работех в Индия като съветник по културните въпроси и директор на Българския културно-информационен център.
Направих възможното да присъствам на погребението. Поради различни «нашенски причини» закъснях да пристигна на погребението му с два дена. Но
и тогава все още Москва се прощаваше със своята гордост и надежда и със
своята широка руска душа, тя не можеше да повярва, че него, авторът на 800
песни, на 1100 стихотворения, артистът, изиграл над 30 роли, включая и Хамлет, «големият русиянин» го нямаше. Оставаше бунтарският му дух на творец
на новото! Оставаше това, че беше руснак и огромен приятел на българите!
Боже, върни подобен на него да го има сред нас!
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МАГИЧЕСКА ФИГУРА
ВОДОРАВНО и ОТВЕСНО:

Съставил: Иван МАНЧЕВ

1. Уред за определяне скоростта
на кора. 2. Наш композитор /19082000/ - «Ивайло». 3. Древногръцки
историк, наречен «Баща на
историята» /ок.484-425пр.н.е./.
4. Декоративни фигури в
изкуството, които представят
малки богове на любовта амурчета. 5. Метеорит, който се
състои главно от желязо и никел.
6. Набиране на печатен текст с
линотип. 7. Балканска парична
единица. 8. Стихотворение от Хр.
Смирненски 9. Къса горна дреха
за работа, спорт, туризъм и пр.

ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦАТА 9 май
1. Ракета. 2. Карате. З. Тарани. 4. Титани. 5. Марина. 6. Радари. 7.
Радист. 8. Сигнал. 9. Иванов /Георги/. 10. Статив. 11. Атаман. 12. Каменар. 13. Кантон. 14.Анорак. Ремарк /Ерих Мария/ .
ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА 24 май
ВОДОРАВНО: 1. Дебелянов /Димчо/. 8. Ит. 9. Лък. 10. Pa. 11.”Маса-човек”. 14. Опит. 15.”Вела”. 16. Ламар. 17.”Ана”. 19. Ода. 21. Ира. 23.
АМО. 25. Болид. 28. Арак. 30. “Сами”. 32. Никодимов /Acпapvx/. 34. Об.
35. Тор. 36. “Не”. 37. Висотомер.
ОТВЕСНО: 1.Димова /Мария/. 2. Етап. 3. Елата. 4. „Лъч“. 5. Якова /
Виолета/. 6.“Орел“. 7.Вакаса. 12.“Сила“. 13. Веро. 18. Нар. 20. „Дом“. 21.
Иванов /Всеволод/. 22. Абак. 23. Адам /Адолф/. 24. Оливер /Мария
Роса/. 26. Окото. 27. Исиро. 29. Риби. 31. Моне /Клод/. 33. Дот.
АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗА СП. КУРАЖ
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ИЛИ ЗА МЕСЕЦИТЕ
ОТ ЮЛИ ДОКРАЯ НА 2019 Г. Е ОТ 1 ДО 15 ЮНИ 2019 Г.
ТОВА Е ПОСЛЕДНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА КУРАЖ

юни

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

2 юни - Ден на Ботев
и на загиналите
за свободата на
България
12. 115 г. от
рождението на
Атанас Далчев,
български поет,
преводач и есеист
(1904 – 1978);
•19. 100 г. от
рождението
на Богомил
Райнов,
български
писател и
професор по
естетика
(1919 - 2007);

24. 165 г. от рождението
на Лука Касъров,
български публицист
и лексикограф,
енциклопедист, автор
на първия български
енциклопедичен
речник, поддиректор на
Пловдивската народна
библиотека от 1896 до
1915 г. (1854 – 1916);

25. 110 г. от
рождението на
Димитър Димов,
български писател и
драматург (1909 – 1966);

