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30 години съюз на инвалидите в българия

Списание за социални права и интеграция • Година ХХVІІІ• Цена 1 лв
Брой 11-12 ноември, декември 2019 г.

пътят

ПРОДЪЛЖАВА
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Богат е този, който дава
Съдбата ни е на ранени птици
и болка пълни нашите зеници
и тя е болката, която ни свързва
всички в едно ято.
Бъдете с нас в бедата ни голяма!
Ний себе си даряваме в замяна…
Че има истина такава:
Богат е този, който дава“.
Животът тъжна участ ни отрежда,
но пазим в себе си една надежда
за истинска любов, която
ни прави силни и богати.
Нас трудностите няма да ни сплашат
и ще се борим за правата наши.
Крепи ни вярата едничка,
че равни сме пред Бога всички.
Това стихотворение на Елда Живкова от Велико Търново
стана изключително популярно след като Стефка Карапенева
от Габрово написа и музика за него. А редовите членове на
СИБ го приеха за химн на нашия съюз.
Така СИБ е единствената неправителствна организация
на и за хора с увреждания, която има свой химн!
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Уважаеми редови членове на СИБ,
уважаеми доброволни сътрудници,
уважаеми колеги и приятели,
Приемете моите най-сърдечни
поздрави по случай 30-годишния
юбилей на нашата организация и
пожеланията ми да бъдете все така
отдадени на нашето общо дело, на
нашата кауза - хората с увреждания
у нас да са равноправни, уважавани
граждани на Република България и на
обединена Европа!
С ентусиазма на първопроходците, с упоритостта на
нашите структури в цялата страна, чрез партньорство
с другите организации на хора с увреждания, със
съдействието на държавните и общинските органи
постигнахме много успехи в борбата ни да бъдем
равностойни граждани на Република България. Но тази
борба не е свършила, предстоят ни още много усилия. Ще
ни бъде необходим повече ентусиазъм, независимо от
трудностите, с които ще се сблъскваме. Ще ни бъдат
необходими нови, млади сили в нашите редици – образовани
и решителни.
Затова пожелавам на всички вас да сте здрави, да сте
още по-амбицирани и успешни! Нека да продължим найдобрите традиции, родени и утвърдени в тези 30 години,
но да намерим и нови, по-ефективни средства в нашата
организационна работа!
Пожелавам здраве и благополучие и на вашите семейства!
				
С уважение - Красимир Коцев
					Председател на СИБ
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СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
е създаден на 14-15 декември 1989 г. в София като
демократична, независима неправителствена организация, която представлява и отстоява интересите
на хората с увреждания пред държавните,
обществените и другите органи и организации
в страната и в чужбина.
СИБ е юридическо
лице, работещо в
обществена полза,
вписано съгласно
ЗЮЛНЦ във
фирмено
отделение на
Софийски градски
съд по фирмено
дело № 684
от 1990 г.

С решение № 1145 от 1996 г. на Министерския съвет
СИБ е официално признат за Национално представителна
организация и оттогава до днес е член на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания консултативен орган към Министерския съвет за
сътрудничество при разработването и провеждането на
политиката в областта на интеграцията на хората
с увреждания, в който членуват национално
представителни организации на и за хора с увреждания,
на работници и служители, на работодатели и
Националното сдружение на общините в България.
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ПЪРВИ (УЧРЕДИТЕЛЕН) КОНГРЕС
НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Проведен е на 14 и 15 декември 1989 година в зала 12 на Националния дворец на културата (НДК) в София. От страната пристигат
около 400 делегати, избрани на областни конференции, проведени
под егидата на (тогава) Министерството на народното здраве и социалните грижи, с тогавашен министър д-р Иван Черноземски.
Съгласно тогавашното административно териториално деление
на България (на 9 области), делегатите на Учредителния конгрес на
СИБ са били групирани така:
- от област Ловешка
48 делегати;
- от областМихайловградска - 35 делегати;
- от област Хасковска 48 делегати;
- от област Разградска 45 делегати;
- от област Варненско 36 делегати;
- от област Бургаска
40 делегати;
- от област Пловдивска 63 делегати;
- от област Софийска 48 делегати;
- от област София-град 33 делегати.
ВСИЧКО: 396 ДЕЛЕГАТИ
Посоченият брой на делегатите е взет от броя на бюлетините, подадени от всяка областна делегатска група при поименното гласуване за избирането на Централен съвет на СИБ от 55 души и Централна
контролно-ревизионна комисия от 11 души, и техните председатели.
ПЪРВИЯТ КОНГРЕС НА СИБ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Учредява Съюз на инвалидите в България, считано от
14.12.1989 г.
2. Утвърждава за Устав на Съюза на инвалидите в България
предложения проект с направените предложения от конгреса.
3. Избира Централен съвет на Съюза на инвалидите в България
в състав от 55 души.
4. Избира за председател на Съюза на инвалидите в България
Костадин Стоилов Велков (делегат от Силистра б.р.).
5. Избира ЦКРК на СИБ в състав от 11 човека с председател
Тодор Иванов Сушев (делегат от София б.р.).
Съставът на избрания Централен съвет на СИБ включва:
1. д-р Атанас Димитров - делегат от Пазарджик;
2. Блага Ганева - делегат от Кърджали;
З.Богдан Делинов - делегат от Хасково;
4.Васил Василев - делегат от Добрич;
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5. Величка Йорданова 6.Веска Младенова 7. Виолета Йорданова 8. Виолета Иванова 9. Галина Атанасова –
10. Георги Георгиев –
11. Георги Колев –
12. Георги Димитров –
13. Гоцо Джурджин –
14. Димитър Христов –
15. Димитър Герасимов –
16. Димитър Стайков –
17. Добри Добрев –
18. Евдокия Атанасова –
19. Жоро Зимников
20. Иванка Мирчева 21. Иван Станев
22. Иван Настев
23. Костадин Велков 24. Кръстьо Цветков 25. Любомира Църнова 26. Матей Василев 27. Никола Узунов 28. Николай Ангелов 29. Петко Владов 30. Петко Пейчев
31. Петър Петранов 32. Петър Комитов 33. Петър Цветков 34. Петьо Пейчев 35. Радка Гостева 36. д-р Радко Радев 37. Радко Рачев 38. Радослав Георгиев 39. Росица Ангелова
40. Светослав Йорданов
41. д-р Сийка Глухова
42. Симеон ИвановК
43. Симеон Качамаков
44. Славчо Иванов
45. Станко Кр. Станков46. Стефан Христов

делегат от Г. Оряховица;
делегат от Пловдив;
делегат от София;
делегат от Търговище;
делегат от София
делегат от Варна
делегат от Варна
делегат от Варна
делегат от Михайловград
делегат от Видин
делегат от Враца
делегат от Велико Търново
делегат от Калофер
делегат от Костинброд
делегат от Хасково
делегат от Шумен
делегат от Пловдив
делегат от Хасково
делегат от Силистра
делегат от Враца
делегат от Карлово;
делегат от Добрич;
делегат от Ловеч;
делегат от Костенец;
делегат от Плевен;
делегат от Бургас;
делегат от Плевен;
делегат от рацигово;
делегат от Казанлък;
делегат от Ст. Загора;
делегат от София;
делегат от Варна;
делегат от Лисец
делегат от Перник;
делегатот Благоевград
делегат от Русе;
делегат от Смолян;
делегат от Кюстендил
делегат от Русе;
делегат от Сливен;
делегат от Бургас;
делегат от Бургас;
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47.Стефан Стефанов
48.Стефан Казаков
49.Стефка Капитанова
50. Стоян Стоянов
51.Тодор Дашков
52.Тончо Тончев
53.Христо Христов
54.Цветана Николова
55.Цветана Трифонова

-

делегат от Разград;
делегат от Шумен;
делегат от Свищов;
делегат от София;
делегат от София;
делегат от Сливен;
делегат от Ямбол;
делегат от Пловдив;
делегат от Лозница.

Състав на избраната ЦКРК на СИБ:
1.Тодор Сушев
2.Драгомира Симеонова
3.Валентин Данчев
4.Румен Ковачев
5.Славчо Кондев
6.Светломир Иванов
7.Владимир Божев
8.Тодор Ненчов
9.Евгений Чочев
10.Димитър Пехливанов
11.Чудомир Огнянов

- делегат от София-председател;
- делегат от Ст. Загора;
- делегат от София;
- делегат от Пловдив;
- делегат от с. Чинтулово(Сл);
- делегат от Варна;
- делегат от Силистра;
- делегат от Михайловград;
- делегат от гр.Левски;
- делегат от Бургас;
- делегат от Дупница.

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИБ:
Галина Георгиева-Атанасова - Зам. Председател
Радка Петрова Гостева - Зам. Председател
Тончо Йорданов Тончев
Иванка Иванова Мирчева
Петко Христов Владов
Димитър Илиев Христов
Иван николов Станев
Симеон Стефанов Качамаков
Симеон Крумов Иванов
Блага Димитрова Ганева
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ПОСЛЕДВАЩА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА С И Б:
На 28.04.1990 г. се провежда Пленум на Централния съвет на
СИБ, на който се обсъждат въпроси по предстоящото участие
на СИБ в изборите за Велико Народно събрание, насрочени за м.
юни 1990 г., както и много други организационни въпроси.
Наред с горното, Пленумът на ЦС на СИБ взе и следните
решения:
9. Освобождава от длъжността Председател на ЦС и УС на СИБ
Костадин Стоилов Велков
Упълномощава до провеждането на организационен пленум
/след изборите/ ръководството на ЦС и УС на СИБ да се
осъществява под формата на Съпредседателство от двете
Зам. Председателки на ЦС на СИБ - Галина Гоюва Георгиева
- Атанасова и Радка Петрова Гостева. (Документите от
Пленума се съхраняват в архива на СИБ, Направление „ОМКД»).

На 29 юни 1990 г. в сградата на ЦС на СИБ
(София, ул. „Хр. Белчев»21 б.р.) се провежда
Пленум на ЦС на СИБ при следния дневен ред:
1.Обсъждане проект за Закон за инвалидите в България;
2.Избор на Председател на Централния съвет на Съюза
на инвалидите в България;
3. Отчет за участието на Съюза на инвалидите в
България в изборите за Велико народно събрание.
По т. 2. от дневния ред Пленумът избира за Председател
на СИБ Галина Гоюва Георгиева - Атанасова.
Избира Георги Димитров Колев
за Зам. Председател на СИБ
(б.р. С избирането на Председател на СИБ досегашното
Съпредседателство прекратява. Другият Зам.
Председател на СИБ е Радка Петрова Гостева, която е
избрана още на първото заседание на ЦС на СИБ, веднага
след Учредителния конгрес на 14 и 15 декември 1989 г.).
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Втори конгрес на СИБ –
извънреден, проведен в НДК, зала 11
За конгреса са проведени събрания и конференции в
цялата организация на СИБ, на които са избрани 384 делегати при норма на представителство на 100 плюс 10 –
избира се един делегат, в т.ч. 4 делегати са от колективни
членове на СИБ (по 1 от 4 кол. чл.) На конгреса са се явили
360 делегати, отсъствали са 24. В направление ОМКД при
ЦУ на СИБ е запазен архив от Втория конгрес на СИБ, в т.ч.
доклад от комисията за проверка на кворума, списък на
всички избрани делегати от регионалните организации,
стенографски протокол с изказванията и решенията на
конгреса по изменение и допълнение на Устава на СИБ
и проведените избори за Национален съвет на ЦКРК на
СИБ и техните председатели. За председател е избран
Божидар Ивков. В този мандат от 1992 г. до 1995 г. Председател е Божидар Ивков. Предс. на ЦКРК е Драгомира
Симеонова,заместена от Димо Вълчев.
ТРЕТИ КОНГРЕС НА СИБ -24 и 25.06.1995 г., София, НДК,
зала № 12. За Председател на СИБ е преизбран Божидар
Сашков Ивков; Предс.на ЦКРК - Димо Вълчев., заменен от
Мара Гущерова
ЧЕТВЪРТИ Конгрес на СИБ - 26 и 27.09.1998 г., София,
Дом на техниката. Конгресът, на мястото на Божидар Ивков, избира за Председател на СИБ Красимир Петков Коцев; Предс. на ЦКРК - Кирил Истатков, заменен от Георги
Георгиев.
ПЕТИ Конгрес на СИБ - 22 и 23. 11.2001 г., София,
ПХ“Москва“ Конгресът преизбира за Председател на СИБ
Красимир Петков Коцев; Предс. на ЦКРК - Георги Георгиев.
ШЕСТИ КОНГРЕС НА СИБ - 13 и 14.12.2006 г., София, ПХ
„Москва“ Конгресът преизбира за Председател на СИБ
Красимир Петков Коцев; Предс. на ЦКРК - Георги Георгиев.
СЕДМИ КОНГРЕС НА СИБ - 09 и 10.11.2011г., София,
ПХ“Москва“ Конгресът преизбира за Председател на СИБ
Красимир Петков Коцев; Предс. на ЦКРК - Георги Георгиев.
ОСМИ КОНГРЕС НА СИБ - 07 и 08.12.2016 г., София, Х-л
„Рамада“ Конгресът преизбира за Председател на СИБ
Красимир Петков Коцев. Предс. на ЦКРК - Георги Георгиев
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА СИБ:
Дейности по социалната интеграция, трудова, битова, социална рехабилитация, издателсkа дейност.
ПОДПОМАГАЩИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ:
Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
Административно-правни;
Трудово-правни;
Участие на пазара на труда;
Информационно-консултантски услуги;
Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение
на основните програми;
Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми;
Акцентът в работата на СИБ е сътрудничеството с местните
органи за самоуправление в сферите образование и квалификация, достъпност, трудова заетост, жизнен стандарт и социална
защита – за целта СИБ работи с повече от 3 700 доброволни
сътрудници.
Всеки месец се издава Информационен бюлетин с методическа насоченост и списание КУРАЖ, което се разпространява
безплатно до всички институции, имащи отношение към хората
с увреждания, до синдикати, сродни организации, фондации, до
кметовете на общините, до актива на СИБ, до социалните служби и до всички структури на СИБ.
СИБ има представителство във всичките области на
страната - общият брой на членовете му към 01.01.2019 г.
са 35 301 души - хора с физически увреждания, родители
на деца със специфични потребности, роднини и симпатизанти, включени в 309 организационни стуктури, в т. ч. 28
регионални (областни)ериториални,159 основни (общински
и районни) организации, 113 съставни дружества (в състава на основните организации) и 80 самостоятелни дружества в общините.
В настоящия момент СИБ има работещи
структури в 182 общини.
В СИБ има колективни членове – сдружения, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. На този
етап те са 9.
В СИБ могат да членуват и симпатизанти (без решение на ТЕЛК)
до 15 % от състава на съответната структура.
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С àêòèâíîòî ó÷àñòèå íà ÑÈÁ ñà ðàçðàáîòåíè Íàöèîíàëíà
ñòðàòåãèÿ çà ðàâíîïîñòàâåíîñò è ìíîãî îñíîâíè äîêóìåíòè
çà ïðàâàòà è èíòåãðàöèÿòà íà õîðàòà ñúñ ñïåöèôè÷íè
âúçìîæíîñòè, êîèòî äàâàò òëàñúê çà ïîêðèâàíå íà
åâðîïåéñêèòå êðèòåðèè â ñîöèàëíàòà ñôåðà è óñêîðÿâàíå
íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ съþç.
СИБ е съавтор на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания чрез личното участие на неговия
председател Красимир Коцев в адхок групите за Балканите,
в Международния интернационал на хората с увреждания и
Фимитик.

12 îêòîìâðè 2001 ã. - íà ñâîå ðåäîâíî çàñåäàíèå
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ôîðóì íà
õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ (ÅÔÕÓ) ïðèåìà ÑÈÁ çà ñâîé
àñîöèèðàí ÷ëåí. Òîçè àêò å îôèöèàëíî ïðèçíàíèå çà
óñïåõèòå íà ÑÈÁ â çàùèòàòà íà ïðàâàòà íà õîðàòà
ñ óâðåæäàíèÿ
è çà ïðèîáùàâàíåòî íà
Áúëãàðèÿ êúì åâðîïåéñêèòå
Янис Вардакастанис äåìîêðàòè÷íè öåííîñòè.
Председател на ЕФХУ
и Красимир Коцев Председател на СИБ

Ïî÷òè âåäíàãà ñëåä ñúçäàâàíåòî ñè ÑÈÁ ñòàâà ÷ëåí íà:
ÌÎÁÈËÈÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅØÅÍÚË (MI) - Ìåæäóíàðîäíà
íåïðàâèòåëñòâåíà îðãàíèçàöèÿ ñ êîíñóëòàòèâåí ñòàòóò êúì
Ñúâåòà íà Åâðîïà
ÔÈÌÈÒÈÊ (FIMITIK) - Ìåæäóíàðîäíà íåïðàâèòåëñòâåíà
îðãàíèçàöèÿ ñ êîíñóëòàòèâåí ñòàòóò êúì Ñúâåòà íà Åâðîïà
ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË ÍÀ ÈÍÂÀËÈÄÈÒÅ
(DPI) - Ìåæäóíàðîäíà íåïðàâèòåëñòâåíà îðãàíèçàöèÿ ñ
êîíñóëòàòèâåí ñòàòóò êúì ÎÎН.
СИБ е член и на НСИХУ към Министерския съвет,
НСХУБ и др.
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Íàé-çíà÷èìàòà ìåæäóíàðîäíà èíèöèàòèâà
çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèЯ ïðåç 2007 ãîäèíà
å êàìïàíèЯòà Åäèí ìèëèîí çà èíâàëèäíîñòòà
Òÿ çàïî÷âà íà 23 ÿíóàðè 2007 ñúñ ñúáèðàíåòî íà
ïîäïèñêà, â ïîäêðåïà íà èäåÿòà äà ñå ðàçðàáîòè
Åâðîïåéñêà äèðåêòèâà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ. ÑÈÁ
ñúçäàâà ïåðôåêòíà îðãàíèçàöèÿ è àêòèâèçèðà íå ñàìî
ñâîèòå ñòðóêòóðè, íî è ïðèÿòåëè, ñèìïàòèçàíòè, äðóãè
íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè è ñúáèðà íàä 54 000
ïîäïèñà . 1232771 ïîäïèñà îò öÿëà Åâðîïà ñà âðú÷åíè íà
Ïðåäñåäàòåëÿ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò.

Íà 25 ìàé 2008 ã. Ïðåäñåäàòåëÿò
íà ÑÈÁ è Ïðåäñåäàòåë íà ÑÕÓÁ
Êðàñèìèð Êîöåâ ñå ñðåùà
ñ Êîìèñàðÿ ïî ñîöèàëíàòà
ïîëèòèêà è çäðàâåîïàçâàíåòî
íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç Âëàäèìèð
Øïèäëà è ðàçãîâàðÿ îñíîâíî
çà óñêîðÿâàíå ðàçðàáîòêàòà
íà Åâðîïåéñêàòà äèðåêòèâà
çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ êàòî
ñëåäâàùà ïðàêòè÷åñêà ñòúïêà
íà ÅÔÕÓ.
Îò òîãàâà çàïî÷âà è
àâòîðèòåòíîòî ó÷àñòèå íà ÑÈÁ â
ëèöåòî íà íåãîâèÿ ïðåäñåäàòåë
Êðàñèìèð Êîöåâ â ðàáîòàòà
íà ÅÔÕÓ è íà ïîðåäíîòî Îáùî
ñúáðàíèå â Àòèíà ïðåç ìàé 2009
ã. òîé å èçáðàí çà ÷ëåí íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Åâðîïåéñêèÿ
ôîðóì íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñ ïúëíî ìíîçèíñòâî.
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НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ПРОЕКТИ,
РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛАТА И
ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СИБ
ПО НОУ-ХАУ НА СИБ
* Благодарение íà ÑÈÁ
ñå ïóñêà ïúðâàòà â
Áúëãàðèÿ
àâòîáóñíà ëèíèÿ
çà ñïåöèàëèçèðàí
ïðåâîç ñ íèñêîïîäîâè
àâòîáóñè
â ìàñîâèÿ ãðàäñêè
òðàíñïîðò.
Íà 12 ìàé 2002 ã.
ñòîëè÷íèÿò êìåò
Ñòåôàí Ñîôèÿíñêè è
ïðåäñåäàòåëÿò
íà ÑÈÁ Êðàñèìèð
Êîöåâ äàâàò ñòàðò íà
72-à àâòîáóñíà ëèíèÿ
â Ñîôèÿ.
Íà 14 ìàé 2002 г.,
áëàãîäàðåíèå íà
äúëãîãîäèøíото
сътрудничество
на СИБ с
Министерството
на транспорта и съобщенията, å ïóñíàò
è ïúðâèÿò àäàïòèðан вагон за хора с
увреждания. По този повод нà
Öåíòðàëíà ãàðà Ñîôèÿ ñà Ïðåäñåäàòåëÿò
íà ÑÈÁ Êðàñèìèð Êîöåâ,
Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò
Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè, ìèíèñòðè è
äðóãè îôèöèàëíè ëèöà, ìíîãî ãðàæäàíè.
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Ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà Àãåíöèÿòà íà õîðàòà ñ
óâðåæäàíèÿ, Àãåíöèÿòà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå, ôîíäàöèÿ
Ïàðòíüîðè Áúëãàðèÿ, ôîíäàöèÿ Ñúâðåìåííîñò, Ñîöèàëíîèíâåñòèöèîííèÿ ôîíä, ÔÀÐ, Êðàñèâà Áúëãàðèÿ, Êîìèñèÿòà ïî
äåìîêðàöèÿ ïðè Ïîñîëñòâîòî íà ÑÀÙ ó íàñ, Àìåðèêàíñêàòà
àãåíöèÿ çà ìåæäóíàðîäíî ðàçâèòèå, Îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè
íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ÷ðåç Åâðîïåéñêèÿ ñîöèàëåí ôîíä è äðóãè
äîíîðè ñà ðåàëèçèðàíè äåñåòêè ïðîåêòè îò ðåãèîíàëíèòå è
îáùèíñêèòå îðãàíèçàöèè íà ÑÈÁ.
ÒÅÌÀÒÈ×ÍÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÈÒÅ:
- Зà îñúùåñòâÿâàíå íà ñîöèàëíè óñëóãè - îòêðèâàíå íà

èíôîðìàöèîííî-êîíñóëòàíòñêè öåíòðîâå çà ñîöèàëíè,
çäðàâíè è ïðàâíè êîíñóëòàöèè è ðåñïåêòèâíî - ðàáîòíè
ìåñòà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
- Зà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ
- âúçðàñòíè è äåöà - ÷ðåç õóäîæåñòâåíà ñàìîäåéíîñò,
ëèòåðàòóðíî, ìóçèêàëíî è èçîáðàçèòåëíî òâîð÷åñòâî,
ñïîðò, àâòîìîáèëèçúì è òóðèçúì;
- Зà ãðàæäàíñêè êîíòðîë - ïî äîñòúïíîñòòà íà
îêîëíàòà ñðåäà, äîñòúïíîñòòà íà îáðàçîâàíèåòî,
êà÷åñòâîòî íà ñîöèàëíèòå óñëóãè;
- Зà ïîâèøàâàíå ìîòèâàöèÿòà çà îáó÷åíèå è
çàåòîñò;
- Зàñòúïíè÷åñòâî è áîðáà ñðåùó äèñêðèìèíàöèÿòà;
- Зà óñúâúðøåíñòâàíå íà íîðìàòèâíàòà óðåäáà - ÷ðåç
ó÷àñòèå â ðàçðàáîòâàíåòî íà ïîâå÷å îò 160 íîðìàòèâíè
è ïîäçàêîíîâè äîêóìåíòè, â èíèöèèðàíåòî è ïîäïèñêàòà
çà Åâðîïåéñêà äèðåêòèâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ è äð.
Íà îáùèíñêî, ðåãèîíàëíî, íàöèîíàëíî è ìåæäóíàðîäíî
ðàâíèùå ÑÈÁ å ðåàëèçèðàë ïðîåêòè çà íàä 1 500 000
ëåâà.
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ÏÎ-ÇÍÀ×ÈÌÈ ÏÐÎÅÊÒÈ ÍÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ ÍÈÂÎ:
Çà ðàâåí ñòàðò íà èíâàëèäèòå â òðóäà è áèçíåñà,
Êàïàöèòåò çà èçãðàæäàíå íà ìðåæà îò ðåõàáèëèòàöèîííîêîíñóëòàòèâíè öåíòðîâå çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ â Áúëãàðèÿ
÷ðåç îáó÷åíèå íà îáó÷èòåëè, ôèíàíñèðàí îò Ïðîãðàìà ÔÀÐ .

Äîñòîåí ñîáñòâåí áèçíåñ çà ìëàäèòå
õîðà ñ óâðåæäàíèÿ,
â ïàðòíüîðñòâî ñ Ôåäåðàöèÿ íà äðóæåñòâàòà çà
ðàçïðîñòðàíåíèå íà çíàíèÿ, ôèíàíñèðàí ïî Ïðîãðàìà ÔÀÐ.
Èíèöèàòèâè çà ìëàäåæêàòà çàåòîñò.

Ïðèëîæåí àâòîìîáèëåí øàìïèîíàò çà õîðà ñ
óâðåæäàíèÿ - ôèíàíñèðàí îò ÀÕÓ и СБА
Сïîíñîðè и îðãàíèçàòîðè - ÑÈÁ è ÑÁÀ
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äîñòúïíîñò íà îáðàçîâàíèåòî, ñúãëàñíî Çàêîíà
çà èíòåãðàöèÿ íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ è îáó÷åíèå
íà äîïèñíèöè çà â. Êóðàæ, ôèíàíñèðàí îò ÀÕÓ
Ãðàæäàíñêè êîíòðîë çà êà÷åñòâîòî íà ñîöèàëíèòå óñëóãè
è æèâîòà â äîìîâåòå çà âúçðàñòíè õîðà ñ óâðåæäàíèÿ,
ôèíàíñèðàí îò ÀÑÏ- -ìîíèòîðèíã â 20 äîìîâå â ñòðàíàòà.

Ïðîìÿíà íà îáùåñòâåíèòå íàãëàñè ñïðÿìî
õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ - ìîíèòîðèíã âúðõó èçïúëíåíèåòî
íà èçèñêâàíèÿòà çà äîñòúïíà ñðåäà è äîñòúïíîñò íà
îáðàçîâàíèåòî, ñúãëàñíî Çàêîíà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðà
ñ óâðåæäàíèÿ è îáó÷åíèå íà äîïèñíèöè çà â. Êóðàæ,
ôèíàíñèðàí îò ÀÕÓ.
Ãðàæäàíñêè èíèöèàòèâè íà
õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ Åâðîïà è
íèå ïî ïðîãðàìà ÔÀÐ - Ðàçâèòèå
íà ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî
2004 â ïàðòíüîðñòâî ñ Öåíòúð
çà åâðîïåéñêî îáðàçîâàíèå è
ìåæäóêóëòóðíè êîìóíèêàöèè.

Съюзът на инвалидите в България - модерна европейска организация - коректив
и партньор на местната власт - финансиран от
ÀÕÓ è ñïîíñîðè.
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Проект “Изграждане на
партньорска трансгранична
мрежа от центрове за
равнопоставеност
на хора с увреждания”

финансиран по Програма
за трансгранично
сътрудничество
Румъния-България
2007-2013 г.

Партньорство за насърчаване на заетостта
и социалното развитие на инвалидите In
-Clusion - финансиран от ЕС по програмата
за трансграничното сътрудничество между
България и Турция - 2007-2013.

На 31.10. 2018 г. СИБ проведе откриваща
конференция по проект

«ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ» (ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО)
финансиран по програмата за сътрудничество интеррег-А
Гърция-България 2014-2010 г.
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През 2017 година организацията на журналистите АБУЖЕТ
реализира проект с партньор РО на СИБ “Света София”
и район Младост - София по програма “ЕВРОПА” “Европейска интеграция
за уязвими групи софиянци”

Инициативата е на
журналисти от АБУЖЕТ. Целта
на проекта е да включи хората
с увреждания в обществено
обсъждане на българското
председателство на Съвета
на Европейския
съюз през 2018 г.
и да предостави
компетентна
информация за
европейските
социални политики
и инициативи в
полза на хората с
увреждания.
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Eкипът,
който започна
редовното
издаване на в.
КУРАЖ Васил Настев първият главен
редактор,
Сергей Пенов,
Валери Илиев,
Петя Митева,
Антоанета
Денебукова и
известната
дарителка
Лили Шмидт
- вестникът
получи първата
си подкрепа от
Първият редакционен екип - Васил Настев - нея през 1991 г.
главен редактор и редактори Антоанета
Но тя помагаше
Денебукова, Сергей Пенов, Петя Митева,
Валери Илиев
на хората с
увреждания в
цялата страна.
Затова СИБ
предложи да
бъде наградена
с държавно
отличие - и тя
бе удостоена с
орден “Мадарски
конник” от
Президента
Георги Първанов
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Изданието на СИБ КУРАЖ - един успешен проект на СИБ претърпя невероятна промяна. От вестник през 1991 г.
стана списание през 2011 г. Списанието натрупа опит и пак
се промени. На 6 ноември 2015 г. Съюзът на българските
журналисти удостои изданието на СИБ сп. КУРАЖ с
грамота -специална награда за хуманитарната му мисия в
помощ на хората с увреждания в България и с ПЛАКЕТ.
Наградите бяха връчени на специална церемония от
Председателя на СБЖ Снежана Тодорова.
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С решение на Европейския парламент и
Съвета на ЕС
2003 г. е обявена за
ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НАхората
с увреждания
Предоставена е информация и за правата
на хората с увреждания като граждани
на ЕС.Осъществена е инициативата
“България за всички”.

На 24 февруари 2003 г. с тържествен концерт в Народния театър
бе открита Европейската година на хората с увреждания в България
и се постави началото на иницативите от Националната програма
„България за всички”. Слова произнесоха Президентът на РБ
тогава Георги Първанов, на вицепремиера и министъра на труда
и социалната политика Лидия Шулева, на Председателя на СИБ
Красимир Коцев и др.
Ето какво каза на финала в словото си г-н Коцев:

“....В стремежа си към членство в ЕС, задължение на всички,
за които това е безспорен приоритет, е да се гарантира
създаването на една нова нормативна и социална култура
за хората с увреждания, за да се почувстват те господари
на съдбата си, да упражняват правата си свободно и да
престанат да бъдат обект единствено на милосърдие.
Толерантността и уважението към равноправието и
равнопоставеността трябва да станат реалност в нашата
страна, за да стане реалност и членството ни в ЕС.”
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През 2003 година всички интересни инициативи в
организациите на СИБ и в партньорските организации
на и за хора с уврежданияа са посветени на
Европейската година на хората с увреждания
Едно от първите важни събития
в Европейската
година на хората с увреждания
беше
откриването на новата
база на Съюза на
инвалидите
в
България - Национален информационно-консултантски център
за хора със специфични възможности. Бяха създадени нормални условия за работата на екипа от специалисти и за издаването
на в. Кураж. Гости на събитието бяха представители на сродни
организации и от Президенството на Република България.

ноември 2003
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декември 2003 г.

ЗАКРИВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
СЪБИТИЕТО Е ОРГАНИЗИРАНО ОТ СЪЮЗА НА
ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ. СРЕД ГОСТИТЕ СА
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ
ПЪРВАНОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО ТОВА
ВРЕМЕ СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ, БРУНО ГОРИЕ ГОСТ ОТ ФРАНЦИЯ- ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ФРЕНСКИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
ВОДЕЩ НА ЦЕРЕМОНИЯТА Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СИБ
КРАСИМИР КОЦЕВ
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Като се започне
от всички важни
календарни събития
- международни,
национални и
традиционни
празници и се свърши
с 3 декември, Коледа
и Нова година - за тях
подготовката е голяма
във всички структури
на СИБ. Канят се и
много гости - кметове,
бизнесмени, депутати,
артисти. Организират
се и специални
празници, свързани с
децата с увреждания.
Всичко това сплотява
хората, кара ги
да се чувстват
щастливи в своята
общност. И това
е едно от големите
постижения на СИБ
- да изгради средата,
която е подкрепяща,
стимулираща и
разтоварваща.
Нееднократно
членовете на СИБ
потвърждават,
че именно там, в
тези дружества,
организации или
клубове, те се
чувстват щастливи и
значими.

ЩАСТЛИВИ И ЗНАЧИМИ

Велико Търново

Пловдив

Враца

Търговище
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ЩАСТЛИВИ И ЗНАЧИМИ

Кубрат

Исперих

Ловеч

Кюстендил

Долна баня

Тутракан

Мездра
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Затова основна за всеки брой на списанието е рубриката
ДОБРИТЕ ВЕСТИ ИДВАТ С КУРАЖ
Това е доказателство за изключително богатата тематика в работата на местните структури - общински организации, дружества и
клубове. Освен уставните си задължения да привличат повече млади
хора в редиците на СИБ, да провеждат редовно своята организационна дейност, да водят правилно отчетните документи, да поддържат
редовни контакти с органите на местната власт и с други сродни организации, се реализират и много други инициативи.

Екскурзия за сливенци

Празници в Лозница...

Разходка в Гигинци за хората
с увреждания от дома за хора с
увреждания в Кюстендил

... в Твърдица...

Юбилей в Каспичан
...и в Разград
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Шияково

Деца поздравяват хората
с увреждания в Кърджали

Помощ за Божко
от Търговище

След събранието в Ловеч

Празник в Кубрат
Честване на 3 март в София

Имаше такава сватба...

Певците от Сопот

28

Обучение в компютърна
грамотност във
Велико Търново

Подготовка за Великден
в Обзор

Екскурзии за хитринци...

Традиционно авторали в Ямбол

... за кюстендилци...

След състезания в Чепеларе

...и за шуменци

Юбилей в Каспичан
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Успехи на параолимпийците

Спорт за всички в Плевен...

... в Пловдив

Олимпийската шампионка Стела Енева и Светла Николова - председател на РО на СИБ «Св. София» - инициатори на
проект за Витоша - монтирани са различни спортни съоръжения там, подходящи за хора с увреждания
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Поредна благотворителна
акция на членовете от дружеството на СИБ - Бусманци за
семейството на Венцислав Ангелов от с. Динката

Честване на 25-годишният юбилей на РО на СИБ Велико Търново и 5-години от
създаването на ОО на СИБ Полски Тръмбеш

Карловци на екскурзия

Честване на
юбиляри в дружество «Бъдеще» - София
И 3 декември
в с. Иширково Силистренско
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ТРАДИЦИОННИТЕ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2019 Г.
БЯХА ПОСВЕТЕНИ НА 30-ГОДИШНИНАТА НА СИБ
Един истински празник за хората с увреждания е

Републиканският многожанров
фестивал в кв. Църква - Перник

под патронажа на кмета на община Перник. Той се реализира с финансовата подкрепа на АХУ, СИБ и други спонсори. Неговите издания
са вече 13. Гости на минали фестивали са били кметове, общински
съветници, депутати, омбудсманът Мая Манолова, вицепрезидентът
Илиана Йотова, посланици на европейски и азиатски държави, Изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски, също и видни изпълнители, а Мими Иванова и Развигор Попов, освен постоянно жури,
са вече и приятели на хората с увреждания.

И. Йотова:
Днес, скъпи приятели, е празник, ще
се веселим и ще гледаме онези от
вас, които са надмогнали неволята,
болката, надмогнали са ежедневието
и с много желание и усмивки са
дошли тук, за да покажат найкрасивото, на което са способни !
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Георги
Георгиев,
инициатор и
основател на
фестивала
в кв. Църква
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Гости от Музикалния театър Катерина Тупарова и
Александър Мутафчийски

В откриването на 11-то издание на фестивала участва именитият народен певец
Илия Луков
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13-то издание на фестивала в кв. Църква
бе посветено на 30-годишнината на СИБ
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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“

създаден по инициатива на председателя на РО на СИБ - Плевен
Иванчо Атанасов – вече покойник...
Фестивалът е визитната картичка на селото. Организатори на
проявата са дружеството на СИБ с
председател Михал Кончарски и г-н
Илийчо Лачовски, кмет на Община
Кнежа, финансов спонсор на събитието.
През 2019 г. фолклорните групи и изпълнителите на шлагерни
песни, индивидуалните участници
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 тричленно жури с
Председател доц. Георги Хинов известен хореограф.
За културното
събитие 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.

37
Точно в определения час - след като прозвуча химнът на Република България - председателят на дружеството на СИБ 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 най-важното
- финансирането на проявата. Напомни че
както досега така и в поредното
издание на фестивала участниците са истински ентусиазирани. И
въпреки че уврежданията им ги
сблъскват с много трудности в живота, те са силни, сплотени, умеят
да се веселят и взаимно си помагат.
Г-н Кончарски прочете поздравителните адреси от Председателя
на СИБ г-н Красимир Коцев до
ръководителите на общината.
Фестивалът бе открит от група
за модерни танци от Обединени
детски заведения - с. Бреница
и квартет „Росна китка“ с ръководител Веселин Мичев,
дългогодишен гъдулар
и корепетитор на Северняшки ансамбъл „Иван
Вълев“- Плевен, под чийто
съпровод на гъдулка и на
акордеон от колегата му т
се представи квартетът. В
откриването участваха и
групата към Клуб на пенсионера - с. Бреница и ученици от у-ще „Христо Ботев“ в селото. Последваха изявите на групите
от с. Борован, с. Писарово, Плевен, с. Бреница, Кнежа, Бяла Слатина, Червен бряг, Искър, Перник, Мездра, селата Радомирци, Торос,
Сухаче, Горник, Лазарово, и др. Овациите на публиката събра
най-добрият изпълнител на акордеон от с. Руска бяла- гр. Мездра
Милчо Романски. Накрая г-н Цветомир Миловски и д-р Пламен
Лъжовски връчиха наградите на отличените.
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„един ден в лудогорието“
Над 360 изпълнители от клубове на СИБ в страната участваха в
Четвъртия национален фестивал
за хора с увреждания в Разград.
Организатор на събитието под
наслов «Един ден в Лудогорието»
е отново разградската общинска
организация на СИБ.
Проявата е със съдействието
на община Разград и под патронажа на кмета д-р
Валентин
Василев. Той поздрави участниците,
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
организация на Съюза на инвалидите. Ние се радваме, че има
такива красиви инициативи»,
каза кметът Василев, откривайки фестивала.
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Председателят на общинската организация на СИБ
Иванка Петкова пожела на
всичики здраве и успешно
представяне
и благодари
за
подкрепата,
която
получават
хората с увреждания от
общината.
Във фестивала
през
2019 г. участваха 28 фолклорни състава и 10 индивидуални изпълнители от областите
Перник, Варна, Силистра, Разград и др.
В събитието се включиха и потребителите на Дневния център за хора с увреждания «Подай ръка» и от Комплекса
за социални услуги за възрастни хора с
увреждания в село Просторно. Всички
участници получиха грамоти и символични подаръци за спомен от лудогорския град.

Фестивалът в Разград
има бъдеще...
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«В

планината на Орфей»

На Смолянския фестивал през юбилейната за СИБ година
се явиха 700 изпълнители от 40 организации
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
срещам е
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 удивително. И искат да
запишат свое присъствие във всички сфери на
живота, както и на сцената…
Шестият национален
фолклорен фестивал за
хора със специфични
потребности под надслов „В планината на
Орфей – 2019“ бе организиран от Фондация „Център за устойчиво
развитие, образование и напредък“ в гр. Неделино с управител Емил

100 каба гайди откриха фестивала през 2019 г.
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Костов и с помощта на Регионалната организация на СИБ в Смолян
с председател Захаринка Славчева и координатор Петрана Николова. Фестивалът през 2019 г. се проведе с финансовата подкрепа и
под патронажа на Министерството на културата и областния управител Недялко Славов, а специален гост на откриването беше зам.министърът на туризма Любен Кънчев.
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в смолян е традиционен и празникът,
посветен на децата с увреждания,
организиран от РО на СИБ
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ПРАЗНИЦИ В
ЖИВОТА НА ВСИЧКИ
СТРУКТУРИ НА СИБ
ИМА, ЗАЩОТО ИМА
И МНОГО СЕРИОЗНИ
ДЕЛНИЦИ,
В КОИТО ХОРАТА
СЕ СЪБИРАТ, ЗА
ДА ОБСЪЖДАТ
и решават
ПРОБЛЕМИТЕ, ЗА ДА
СЕ КОНСУЛТИРАТ ПО
ВАЖНИ НОРМАТИВНИ
ДОКУМЕНТИ, ИЛИ ЗА
ДА ОТЧИТАТ СВОЯТА
ЕДНОГОДИШНА
ДЕЙНОСТ.
И ТОГАВА ИМАТ
ПРАВО ДА СЕ
ПОВЕСЕЛЯТ, ДА СЕ
ПОЧЕРПЯТ - ТАКА,
КАКТО ПРАВЯТ
ВСИЧКИ БЪЛГАРИ,
КОГАТО СА ДОВОЛНИ
ОТ СВЪРШЕНАТА
РАБОТА И ИСКАТ
ДА БЛАГОДАРЯТ
НА НЯКОГО. ЗА
ПОДКРЕПАТА ...

Отчетни
събрания в
Калоян
Разград
Пещера
Исперих
Велинград
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В традиция се превърнаха и
спортните игри в Гълъбово
През 2019 г. Петите поред спортни игри за
хора с увреждания бяха посветени
на 30-годишнината на СИБ
И вече състезатели от цяла България се включват
в спортните игри в Гълъбово
Българските параолимпийци Християн Стоянов,
Георги Киряков и Иванка Колева дадоха старт на проявата
На 24 април 2019
г. се проведоха петите спортни игри
за хора с увреждания в град Гълъбово. Повече от 110
души от 21 отбора
се съревноваваха в
общо 8 дисциплини, сред които боулинг, дартс, баскетбол, дърпане на въже и
състезание с инвалидни колички и др.
Събитието е организирано от Общинската организация на хората с увреждания
в Гълъбово със съдействието на община
Гълъбово и с изключителната подкрепа
на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ –
както е още от първото му издание през 2013 година.
Илия Лалов, председател
на Българската Параолимпийска Асоциация и шампионите-параолимпйци
Християн Стоянов, Георги
Киряков и Иванка Колева дадоха старт на
игрите, заедно с представителите на Глобал
Марица Изток 3“ и община Гълъбово.

45
„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“,
коментира Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал
Марица Изток 3“.
„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.
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.
Петото издание на игрите се проведе в спортна зала „Енергетик“ в
Гълъбово, която е напълно оборудвана да посреща специфичините
потребности 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.
Най-атрактивен участник в Петите иигри беше Ася Кьорова от Давидково. А Купата на спонсора грабна Дневният център за деца и
младежи в град Гълъбово.
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СИБ уважава и подкрепя спортистите - параолимпийци

Християн Стоянов

Иванка Колева

Антоан Божилов

Даниела Тодорова

Радослав Златанов

Георги Киряков

Ружди Ружди
Денислав Коджабашев

Милена Тодорова

Специални поздравления за високите си постижения
получи олимпийският шамапион
от Председателя на СИБ Красимир Коцев
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Декември 2004 година - СИБ
отбелязва 15-годишен юбилей

На юбилейното
тържество отново
гост е Президентът
Георги Първанов.
Тържественото
честване се провежда в столичния
Парк хотел «Москва». Сред гостите
е и Министърът на
труда и социалната
политика Христина Христова.

Домакинът Красимир Коцев и бившите председатели на
СИБ: Галина Атанасова, Радка Гостева и Божидар Ивков и
представител на Президентството - Николай Николов
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2006 година

Поредният конгрес на
СИБ бе уважен от
представители на
властта, сродни
организации и приятели.

2009 година

20-годишният юбилей на СИБ бе почетен от
държавни, партийни, профсъюзни ръководители
и от представители на бизнеса
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9 -10 ноември 2011 г. - VII конгрес на СИБ ПРОЕКТ НА СИБ - Коректив и партньор на
държавната и местната власт в процесите
на социалната политика и социалната
интеграция на хората с увреждания
По силата на Сключени
споразумения с кметовете
на общините за изпълнението на тази политика в рамките на горепосочения проект,
този стил стана трайна политика в работата на местните
организации на СИБ.

Рубриката “Имам думата” на сп. КУРАЖ даде
възможност да се обхванат основните проблеми, които
СИБ е решил и които трябва да се решават с нови
средства, с повече усилия. Така, преди отбелязването
на 25-годишния юбилей на СИБ през 2014 година,
бе направена една истинска равносметка от
председателите на РО на СИБ, честна и конструктивна
Чрез рубриката ИМАМ ДУМАТА целта е да се анализират проблемите пред организацията, да се посочат силни и слаби страни
в работата на структурите, възможностите за издигане нивото
на организацията. Това всъщност бе една равносметка, от която
се родиха добри идеи за бъдещата работа на СИБ.
В бр. 1 - Валентина Борисова - Председател на
РО но СИБ - Стара Загора и председател на ОО на СИБ Чирпан.
- Какъв човек трябва да е начело на ОО на СИБ?
- Обликът на ОО на СИБ е председателят. Ако го
възприемат хората като човек намясто, тогава се издига
и нивото на организацията ...И особено ако знае как да контактува с
институциите...И когато виждаме, че даден председател няма нужните качества, да имаме куража да го заменим...
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В бр. 2 - Смиляна Запрянова - Председател на РО
на СИБ - Пловдив, координатор за региона и член на УС
на СИБ:
- Какво не успя за тези години да направи СИБ?
- Според мен не успя да запази Наредба 2 от 1996 г. за
организацията и дейността на клубовете за пенсионери.
Затова сега голяма част от организациите ни плащат сами издръжката на клубната база, затова и председателите по места не се назначават по трудов договор от общините...
В бр. 3 - стефка рачева - Председател на РО на СИБ
- Габрово, координатор за региона и член на УС на СИБ
- Кое е доброто, което се случи, което очакваха
всички?
- Доизглади се Уставът на СИБ, организационната работа се подобри и това увеличи броя на нашите членове.
Но е трудно да се намират хора за председатели - това
много спъва нашата работа. Причините се комплексни...
- Дали проблемът е в това, че на много места нашите председатели не натрупват бързо опит, или има нещо друго?
- Не е важно, че в началото хората нямат опит, ако са ентусиазирани, нещата се канализират и тръгват...
В бр. 4 - ХРИСТО СТОЙЧЕВ - председател на РО на
СИБ - Силистра и координатор, председател на ОО СИБ
в Силистра.
- Г-н Стойчев, ти си един от учредителите на СИБ твоите спомени?
- Учредяването на СИБ беше идея на млади, ентусиазирани хора, които искаха да направят нещо, за да
въздействат върху държавната и местната власт в името на хората с увреждания. Искаха ръководството да намери пътища
за въздействие върху решенията на Народното събрание, на Министерския съвет и респективно - на Президента, за да започнат да се
прилагат европейските норми на отношение към хората с увреждания в нашето общество.
В бр. 5 - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Председател на ЦКРК на
СИБ:
- От онова, което тогава сте очаквали, което сте замисляли, какво СИБ реализира и какво не успя?
- Казах за надеждите, които имахме всички, за желание
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нието да покажем на обществото, че ние можем да сме полезни....Но
все още има хора, у които битува мнението,че не бива да се показват
проблемите ни. А те трябва да се показват и трябва да се говори за тях
... И то съвместно с държавата, с общините, които също имат позиции
по нашите проблеми.
В бр. 6- КИРИЛ АНОВ - Председател на РО на СИБ - Пазарджик,
член на УС на СИБ
- Имаш дългогодишен поглед от “върха” - направи
оценка за това какво СИБ постигна в най-голяма степен.
- Организационно укрепване по места, обхват на инвалидизираните хора и издигане авторитета на нашата организация пред местната администрация. Поне ние в пазарджишката организация сме го постигнали...Разбира се, има какво още
да се желае. Диалогът на СИБ с централната власт би могъл да се подобри, за да има решения, соътветстващи на желанията на инвалидите в България за устройване на работа, за повишаване на пенсиите...
В бр. 7 - Начо Начев - Председател на РО на СИБ - Враца, член на
УС на СИБ
- Кой е най-големият проблем за хората с увреждания в региона?
- Това безспорно е безработицата. Във Враца тя е над
средната за страната, достига 99% при хората с увреждани. Няма предприятия, които да ги наемат. Ако се случи
подобно нещо, то е инцидентно...
- Как виждате бъдещето на СИБ?
- Съюзът е организация, която работи за хората с увреждания. И ще
съществува, докато има работещи на добра воля и без пари.
В бр. 8 - ПЕТЯ ВАРНАЛИЕВА - Председател на РО на СИБ - Кърджали, член на УС на СИБ
- Работата с децата със СОП остана като приоритет на други
организации - това според теб грешка ли е за нашия
съюз?
- СИБ не е отстъпил в дейността си относно децата със
специални образователни потребности (СОП), но може би
трябва да се подобрят политиките за работа с другите организации, свързани с децата...
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В бр. 9 - ИВАН ЛАЗАРОВ - Председател на РО и на ОО
на СИБ - Ловеч
- Имате ли млади хора в организацията, навлизат
ли те в работата и могат ли след време да продължат
вашето дело?
- Да, имаме, но те, като че ли, не са достатъчно активни.
не проявяват желание и инициатива. И не знам какво ще се случи
след време, когато ние, от сегашното поколение, вече няма да можем
да работим, а хората с увреждания ше имат нуужда от общност, от закрилата на тази общност...
В бр.10 - ДОНКА НЕЙКОВА - Председател на дружество в кв. Младост 2 към столичната РО на СИБ
- Каква е първата опорна точка в твоята работа?
-Значи първата опорна точка, гарантираща успех в работата на едно дружество, е да има инициативен председател, а втората - добре подбрано Изпълнително бюро и
разнообразна дейност...
В бр. 11 - ЛАТИН БАНКОВ - член на УС на СИБ
- Казваш, че си от самото начало в редиците на СИБ, имаш цялостен поглед - как ще характеризираш първите му
години?
- В началото имаше идеи и те се осъществяваха, но в
повечето случаи това ставаше по инициатива на едно пониско ниво, просто идеите бяха свеждани до нас...Впоследствие обаче, много от правата, които бяха дадени на
хората с увреждания, започнаха да се отнемат едно по
едно. Но и СИБ имаше доста проблеми преди г-н Красимир Коцев да
стане председател - бяхме стигнали почти до дъното и бяха необходими много решителни действия, за да се възстанови всичко...
В бр. 12 - ЗАХАРИНКА СЛАВЧЕВА - Председател на РО на СИБ и
ОО на СИБ - Смолян, член на ЦКРК
- Какъв трябва да е човек, та с готовност да работи
с инвалидизирани граждани?
- Милостив. С болка приемаме всичко, което се случва
при нас. Посред нощ някой да ми се обади и да ми каже,
че се е случило нещо, че е в болница, че трябва някъде
да се отиде, аз ставам и тръгвам... Мисля си, че трябва да
бъдем добри, да правим добро, то се връща. Ако всички хора са добри, няма да имаме проблеми не само ние, а и в цяла България...
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2014 година25-годишният
юбилей на СИБ се
посреща в цялата
страна с много
интересни и полезни
инициативи
Тържествени
събрания,
награди за найактивните
членове и
структури,
песни и танци...
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В чест на 25-годишнината на
СИБ бе издаден Алманах КУРАЖ
Внего са събрани публикуваните
в изданието художествени
материали на сътрудници,
на членове и приятели на СИБ
- стихове, поеми, разкази,
фейлетони, карикатури, рисунки
2014-та е, отбелязваме четвъртвековен юбилей на Съюза на инвалидите в България. Много от ветераните в организацията имаха думата по този повод и споделиха интересни мисли за постиженията на
СИБ, за новите пътища, по които трябва да вървим, за да отстояваме с
чест лидерството сред другите неправителстевени организации на и
за хора с увреждания. Единодушни сме, че движението ни в годините
е било нелеко, но по възходяща линия. Или - образно казано - нашият
съюз извървя пътя от пишещата машина до мишката на компютъра и
продължава със самокритичен и новаторски дух напред.
Но никой не каза и дума за неговото скромно издание...Представете си, обаче, само за миг, че го нямаше „Кураж"... Какво щеше да е останало в спомените ни? Само онова в папките с разни отчети, списъци,
планове, протоколи...
„Кураж" е истинското битие на тази уникална общност, в „Кураж"
завинаги ще ги има хората - редови членове и доброволни сътрудници, създали и изградили СИБ - дори когато си отидат от този свят.
В „Кураж" живеят битките и постиженията на СИБ, там са грешките и
стремежите, там присъстват близки, приятели, симпатизанти, дори и
врагове...
И още нещо - уникално - върху страниците, от ония първите - вече
пожълтели от времето, до днешените - лъскави и цветни, е събрано
едно истинско съкровище: реализираният организационен и творчески порив на всички тези хора - редови членове и доброволни
сътрудници на СИБ, близки, приятели, симпатизанти... Къде другаде
можеше да се случи ТОВА, АКО ГО НЯМАШЕ ИЗДАНИЕТО„Кураж"?
И още нещо - уникално. Творчеството на авторите - стихове, есета,
разкази, фейлетони, карикатури, епиграми, снимки - съдържат невероятна, светла енергия, която ДОПЪЛВА СЪЩНОСТТА на „Кураж" - да
вдъхва оптимизъм, човечност и любов.
Това е Знакът на Кураж! Съберете в дланите и в сърцето си - алманаха - тази малка книжка - и ще почувствате Кураж!
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През 2015 г. интересна рубрика беше
“Организация на 2015 година”

В нея участваха структурите на СИБ от Ловеч, Долна Баня, Карлово, Сливен, Разград, с. Калояново, Пловдив, Мездра и Пордим. Във връзка с тази рубика структурите на СИБ активизираха
сътрудничеството си с местните власти на всички нива и с депутати от съответните региони. Благодарение на това на повечето
им бе осигурена добра база - клубове, средства, подпомагане с
най-належащи продукти и пр. Привлечени бяха за каузата млади хора, организираха се интересни инициативи - фестивали, отбелязване на традиционни български празници и лични празници, размяна на гостувания между структурите на СИБ. Засили се
сътрудничеството с медиите - местни, национални и сп. Кураж.

УС на СИБ реши призът
“ОРГАНИЗАЦИЯ НА 2015 ГОДИНА”
да бъде връчен на РО на СИБ - Разград
с председател Радослав Няголов
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2016 година
От самото си създаване преди повече от четвърт век, СИБ е
организационно и програмно изградена неправителствена
структура с дейност в обществена полза, независима от
политическо, корпоративно и йерархично влияние, структура,
която защитава и отстоява правата на хората с физически
увреждания, независимо от техния социален, здравен, национален
и политически статус. Тази максима бе потвърдена в навечерието
на Международния ден на хората с увреждания и на 8 конгрес на
СИБ през декември 2016 г.

Конгресът премина под мотото :
«СИБ - коректив и партньор на местните власти в изпълнение на задачите, произтичащи от Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания»
Това беше главната задача за следващата година
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Гости на форума бяха ИД на Агенцията за хората с увреждания
Минчо Коралски, Надежда Тодоровска - зам. генерален директор на
БЧК, Петър Велчев - Председател на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите, Георги Георгиев - председател на Национален
алианс за социална отговорност, Стилиян Баласопулов - председател
на НС на ТПК, Веска Събева - зам. председател на НСИХУ към МС и
председател на асоциацията на родители на деца с епилепсия. В словата си гостите дадоха висока оценка за ролята на СИБ като водеща
в общността на организациите на и за хора с увреждания и пожелаха
на форума успех в работата му и по-силни позиции на СИБ в бъдеще.
Осмият конгрес на СИБ преизбра Красимир Коцев за председател
на СИБ, за председател на ЦКРК бе преизбран Георги Георгиев. За членове на УС бяха избрани Йотка Вълева, Камелия Петкова, Кирил Анов,
Латин Мусабашев, Любен Лаков, Николинка Димитрова, Петрана Николова, Радослав Няголов, Смилянка Запрянова, Желязка Вълева.

2017 година

В навечерието на 3 декември 2017 г. -- Международният ден на
храта с увреждания - Президентът на Република България Румен Радев покани на среща представители на всички организации на и за
хора с увреждания, за да се запознае с проблемите на тези граждани и обеща съдействие основно за осигуряване на повече възможности за тяхната трудова заетост.
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ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
В истински празник се превърна изложбата под наслов

“Отвъд видимото”

Тя бе експонирана в Народното събрание в навечерието на
Коледа 2017 г. Председателят на НС Цвета Караянчева откри
изложбата и поздрави авторите й за техния талант,
за тяхната непримиримост пред трудностите им в живота.
Събитието бе уважено и от Изпълнителният директор
на АХУ, от журналисти и граждани.
Инициатори и организатори бяха омбудсманът Мая Манолова, журналистката Виолета Атанасова, член на ОО на СИБ - Кюстендил. Проведе се и кръгла маса в Народното събрание по
проблемите на хората с увреждания с участието на всички членове на НСИХУ.
Автори на рисунките
са хора с увреждания
от дом ”Илю войвода” Кюстендил.

След изложбата бе проведена
среща между ръководители на национално представлителните организации на и за хора с увреждания с депутати, министри и други
официални лица по проблемите на
хората с увреждания.
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2018 година
мина изцяло под знака на протестите на хората с увреждания
заради опитите да се отнемат основни техни права
чрез изменение на закони и правилници. Една от първите
пресконференции, дадена от Националния съвет на хората с
увреждания, бе за предстоящия национален протест.
.

Във връзка с това бе изпратена Протестна нота до Президента на РБ, до Председателя на Нардното събрание,
до Министър председателя на РБ, до председателите на
парламентарните групи, до председателите на параламентарно представените партии, до председателите на комисиите в Народното събрание, до Омбудсмана на РБ, до
председателя на Комисията за защита от дискриминация,
до Областните управители, до медиите.
Но тази стъпка не предотврати
първият национален
протест на
11 април 2018 г.
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Хората с увреждания категорично заявиха:

НЕ НА РЕФОРМИ, ОТНЕМАЩИ ПРАВА!
ИСКАМЕ ИНТЕГРАЦИЯ, НЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ!
ЕВРОПА И ЗА НАС!
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НАД 6500 ДУШИ ОТ СТРАНАТА ОГЛАСИХА СТОЛИЧНИЯ
ПЛОЩАД С призива «РЕФОРМА да, но не така!»
В словото си
председателят на СИБ
Красимир Коцев заяви:
«Събрахме се днес от
всички краища на България, за да заявим, че ние,
хората с увреждания
и
децата с увреждания искаме качествено здравеопазване и
медицинска рехабилитация; искаме достъпна архитектурна среда, достъпен транспорт и достъпна информационна
среда; искаме условия, гарантиращи адекватно образование
и квалификация на всички деца и лица с увреждания; искаме
европейска политика за трудова заетост, която въвежда
многобройни инструменти за
подкрепа; искаме качествени
социални услуги и нови стандарти за тях; искаме добавката за социална интеграция да
се определя като процент от
минималната работна заплата; казваме не на концепция, отнемаща права!»
Много силна подкрепа получиха национално представителните
организации на и за хора с увреждания от КТ «Подкрепа». Тяхно бе
социологическото проучване за статуса и доходите на хората с увреждания в България - изводите им са потресаващи! Председателят
на КТ «Подкрепа» Димитър Манолов бе на протеста и застана категорично на страната на протестиращите от името на целия синдикат.
На протеста беше и Рудолфо Катани - член на УС на Европейския
форум на хората с увреждания, Председател на Комисията за връзки
с ЕС към борда на ЕС на слепите. “В България - каза той - не се изпълняват изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания, макар че тя е подписана още през 2012 г.!”
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И отново там, където беше и първият – в центъра на столицата, пред една от сградите на Народното събрание, където
социалната комисия щеше да изслушва аргументите на г-жа
Мая Манолова - национален омбудсман - чрез внесения от нея
в Народното събрание законопроект за личната помощm,се
проведе и вторият национален протест, за да се чуе отново
гласът на национално представителните организации на и
за хората с увреждания. Тяхната позиция е категорична! Не
може да се правят закони на парче, не може да се отнемат
права от едни хора с увреждания в името на други, не може да
се противопоставят проблемите на децата и на възрастните, не може за всяка потребност на хората с увреждания да
се прави отделен закон! В подготвяните два нови закона – за
хората с увреждания и за социалните услуги - трябва да се защитят правата на всички хора с увреждания в България!
Реформи в социалната сфера у нас са крайно наложителни,
но те не бива да се правят „на парче“ под натиска на
определени кръгове и в интерес на малка група от
засегнатите лица за сметка на всички останали

Зад това становище се обединиха национално представителни организации
на и за хора с увреждания,
членове на Националния
съвет за интеграция на
хората с увреждания към
Министерски съвет на пресконференция в БТА на 21
юни 2019 г. Те зададоха
въпроса кой има интерес от
противопоставянето на хората с увреждания в България и призоваха всички за
повече разум, отговорност
и съпричастност, когато се
обсъждат мерки в тази деликатна сфера.
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2019 година
В резултат на протестите на национално представителните организации на и за хора с увреждания настъпиха промени в националното законодателство относно тези граждани, но те заявиха категорично:

ПОЛИТИКАТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НЕ ТРЯБВА ДА Е ТЕРЕН ЗА ПОПУЛИЗЪМ!

И конкретизираха исканията си в писмо, подписано от 20-те ръководители на национално представителните организации на и за хора
с увреждания, което изпратиха до Президента на Република България,
до Министър-председателя на РБ, до Министъра на труда и социалната политика, до Председателя на Комисията по труда, демографската и социалната политика на Народното събрание, до председателите
на парламентарните групи и до медиите. Разговорите, обсъжданията
в НСИХУ продължават...Защото национално представителните организации на и за хора с увреждания в България вече са фактор, който
не може да се пренебрегва. Резултатите не закъсняха...

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОЕКТА
НА ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Правителството одобри проект на Закон за хората с увреждания, с който се уреждат обществените отношения,
свързани с насърчаването, защитата и гарантирането на
равноправното и пълноценно упражняване на техните права.
С предлаганата нормативна уредба по нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за
социално приобщаване на хората с увреждания.
Проектът на Закон за хората с увреждания въвежда нова
индивидуална оценка, която е комплексна и ще отразява потребностите на човека с увреждане, изследвайки неговото
здравословно състояние, функционалните затруднения и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните му дейности, както и вида на необходимата подкрепа.
Законопроектът влезе в сила от 1 януари 2019 г. От тази
дата на хората с увреждания над 18 годишна възраст се предоставя месечна финансова подкрепа, която ще компенсира
частично разходите, породени от увреждането и представлява сума, в зависимост от степента на увреждане. Размерът
на финансовата подкрепа ще се определя в зависимост от ли-
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нията на бедност. През 2019 г. хората с над 90% степен на
увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще получават 57% от линията на
бедност - или 198 лв. на месец.
Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2021 г. да се
създаде Държавната агенция за хората с увреждания като
нова структура към Министерския съвет. Тя ще изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и ще има водеща роля при координацията на цялостната държавна политика за техните права. Новата структура
ще е правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени служители от Агенцията
за социално подпомагане, които до настоящия момент изпълняват политиките по социално-икономическа защита на
хората с увреждания.
Предвижда се разработване и изпълнение на Национална
програма в подкрепа на работодателите за финансиране на
дейности по приспособяване и/или оборудване на работни места и осигуряване при необходимост на достъп до тях, с цел
стимулиране и подпомагане на работодателите за наемане
на хора с трайни увреждания. С проекта на Закона за хората
с увреждания се регламентира защитената заетост за хора
с тежки и множество увреждания. Предвижда се създаване на
центрове за защитена заетост, като механизъм в подкрепа
на трудовата интеграция на хора с тежки и множество увреждания.
Предвижда се изграждане на информационна система за хората с увреждания, която да служи за наблюдение и анализ на
социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на
индивидуалните им потребности и за разработване на секторни политики. Информационната система ще поддържа
профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за
индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез
идентификация по реда на Закона за електронната идентификация.
Със законопроекта се създават възможности за публично
финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане
на достъпна среда, с цел премахване на съществуващи пречки
и прегради пред достъпността и в подкрепа на мобилността
на хората с увреждания, по реда на Национална програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност.
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А 2019 година е знакова за Съюза на инвалидите в
България - през декември се навършват 30 години от
създаването му - почти веднага след големите
политически и социални промени в България през
1989 година. На юбилея бяха посветени всички
интересни събития - традиционните фестивали и
спортни прояви, всички срещи, пътешествия и
равносметките за организационната дейност.

На връх Благовец - през април - в Петрич бе открит
клуб на организацията на СИБ с председател Юлия Иванова лично от кмета на града Димитър Бръчков с посвещение за 30-годишнината на СИБ
Хората с увреждания от община Петрич вече имат свое ново помещение. То беше предоставено по решение на Общински съвет, след
предложение на кмета Димитър Бръчков. Намира се на ул. „Вардар“
№ 5 в града.
Припомняме, че хората в неравностойно положение ползваха за
своята дейност и събирания остаряла сграда в Петрич, която беше
потенциално опасна. Това наложи спешната намеса на общинското
ръководство за намиране на решение с осигуряването на ново помещение. Така официалното откриване на новия Общински клуб на
инвалида беше днес. Специални гости бяха членове на клуба на инвалида от с. Микрево, които поднесоха и голямата изненада с фолклорни елементи на своите приятели от Петрич.
Кметът Димитър Бръчков подчерта в приветствените си думи, че
усилията на местната власт за съдействие на хората с увреждания ще
продължават и в бъдеще. Предвид направеното досега, кметът Димитър Бръчков беше удостоен и с Диплом за личен принос в социалната интеграция на хората в неравностойно положение.
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На 16 май 2019 г. бе отбелязан 10-годишният
юбилей на Районна организация на СИБ Нови Искър с председател Стоянка Петрова

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 Управителния съвет и отговорниците по
селата в района - с грамоти и с думи на благодарност и почит към тях .
След това г-жа 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 РаО на СИБ и за 30-годишинината на Съюза на инва-
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лидите в България. Преди около 8 години станах кмет- виждам 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!
Тя връчи Почетна грамота на Стоянка Петрова като председател на
организация, която има принос в подкрепата на хората с увреждания.
- За 10 г . 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, в който се казва:
«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 причини препятствия, вие успявате да се изправите и да начертаете нови хоризонти
за бъдещето си. Но най-порязяващото у вас е добрината, която излъчвате...Бъдете все така борбени и никога не губете надежда! Поздрвявам ви от мое име и от името на УС 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” и с откъс от приказката „Братовото момче”.
Този ден ще се запомни от членовете на РаО на СИБ –
Нови Искър, защото беше ден за равносметка и
за осъзнаване силата, авторитета и истинското приятелство
в организацията „Приятели”!
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ОБЩО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ
НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
4 ЮНИ 2019 ГОДИНА
Делегатите от цялата страна
се събраха в Банкя, за да осъществят уставното 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 финансов отчет на СИБ за 2018 г., Доклад на независимя одитор за 2018 г., Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ за 2018
г. и Бюджет за СИБ за 2019 г.
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
представитеилните 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.
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В присъствието на повече от 30 членове на ОО на СИБ
- пирдоп се осъществи една голяма,10-годишна мечта –
възобновяване дейността на клуба на СИБ
Това се случи през април
2019 г.– 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
иниституции 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...

Традиционен спортен ден в парк „Кайлъка“

Всяко
лято,
по
инициатива
на Общинска организация на
СИБ-Плевен, в парк „Кайлъка” се
провежда спортен празник. В него
взеха участие членове от всичките
14 дружества Прекрасно е , че са
дошли, за да се разнообразят, да се
срещнат със свои познати от други
дружества, да се повеселят сред
природата. Спортните игри се провеждат традиционно до Детския
кът в парка. Така бе и тази година,но
с посвещение за
30-годишнината на СИБ
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Осми събор на хората с увреждания от община Гулянци
На 12 септември Гулянци беше домакин на VIII Събор на хората с
увреждания „История и бъдеще”, който се провежда под патронажа
на кмета на община Гулянци Лъчезар Яков. Тази година събитието
започна с поднасяне на цветя пред паметника на Николай Хайтов и
паметника на героите от Гулянци, загинали във войните. Официалната част се състоя в Конферентната зала, която трудно побра над
100-те участници. Гости на хората с увреждания бяха кметът на общината Лъчезар Яков, зам.-кметът Левтеринка Георгиева, кметът на
Брест Цецо Луканов, председателят на ПК „Възраждане” гр. Гулянци.
Пепа Владимирова – председател на Общинската основна организация на хората с увреждания откри събора и подчерта, че тази
година той е посветен на 30-та годишнина на СИБ. крепа и затова му
благодарим!”

По инициатива на УС на РО на СИБ – Пловдив
и тази година отново се проведе
атрактивно състезание на хора с увреждания за
майсторско управление на автомобил категория „B”.
То бе посветено на „30 години СИБ“
И в изпълнение на план-програмата за отбелязването му.Представителите бяха от общинските организации от гр. Пловдив, гр. Първомай,
гр. Карлово, с.
Калояново и с.
Ръжево Конаре, които са в
структурата на
регион Пловдив. От всички участници,
само 4 смели
дами се престрашиха да преминат
трасето за време и 4-те фигури за
прецизност, които са от ежедневната практика на шофьорите.
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Една от най-обичаните традиции е честването на
Международния ден на хората с увреждания 3 декември.
Тогава се прави равносметка с какво обществото е помогнало
на тези граждани да се почувстват истински европейци.
Но за съжаление усещанията не са особено оптимистични...
А ЕЛДА ЖИВКОВА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ПОСВЕТИ
СТИХОТВОРЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ 3 ДЕКЕМВРИ И НА ЮБИЛЕЯ НА СИБ

Ний хора сме, макар и по-раними.
От нас желал би всеки сам да види
света с очите на човек обикновен,
от вечната му красота да е пленен.
Все търсим място някъде сред вас,
на равни, извисили своя глас,
положили смирено своята любов
в нозете на живота тъй суров.
И знайте, че във таз Голгота,
за нас е късче дар живота.
Обичаме го както всички тоз живот,
дори за някой да е истински хомот.
Във дните трудни и така жестоки,
потънали във грижите дълбоки,
нуждаем се от здрава, сигурна ръка,
приятелски протегната и вчера, и сега.
Нещастието дава ни крила, кураж.
Бедите ни каляват неведнъж и дваж.
Мечтаем за разбиране и доброта,
за малко радост и искрица топлина.
По пътя ни да има светлина,
да е обсипан с пролетни цветя.
Да зарасте кървящата душа
и се разпръсне сивата тъга.
Вий, братя и сестри, но здрави,
вий, помогнете да останем прави!
Бъдете с нас дори и в тази самота
и мрежите разкъсайте на болестта.
Посейте вяра в изнурените тела,
че нужни сме и ний и нашите дела.
Това ще ни помогне да откриеме чела
и бъдещето да посрещнем с вдигната глава!
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Специални ПОЗДРАВЛЕНИЯ
за хората, които сега са скелетът на СИБ председателите на Регионалните
и основните (общински) организации
и дружества от страната!
Бъдете живи и здрави, бъдете все така
активни и амбициозни в работата,
благодарение на която СИБ днес може да
отчете богат и уникален опит в името
на хората с увреждания!
Девня - Димитър Димитров
Симитли - София Попниколова Ветрино - Геновева Атанасова
Провадия - Димитър Кирчев
Председател на РО и ОО на СИБ
Долни Чифлик - Галина Колева
Координатор -Румна Гълъбова
Аксаково - Иванка Пандалиева
Благоевград - Левка Стойчева
Белица - Костадинка Лардева
Гоце Делчев - Росица Трендафилова ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Председател на РО на СИБ с. Микрево - Ангелина Панайотова
Йотка Вълева
Якоруда- Димитър Хаджигеоргиев
Координатор - Илиян Бояджиев
Петрич - Юлия Иванова
Велико Търново - Величка Накова
Дебелец - Васил Василев
Бургас
Ново село - Юсеин Юсеинов
Председател на РО на СИБ и
Балван - Митко Бобев
координатор - Чана Кирякова
Беляковец - Тинка Тонева
Карнобат - Желязка Вълева
Русаля - Атанас Кокорков
Айтос - Дучка Великова
Лясковец - Стефан Кочемидов
Средец - Руска Цъцарова
Созопол - Пенка Хадилева-Чантова с.Мерданя - Йорданка Стоянова
Добри дял - Надка Червенкова
Несебър - Паша Белчева
Джулюница - Емануил Йорданов
Камено - Стефка Славова
Елена - дружество - Миглена Узунова
Поморие - Йорданка Ганчева
Полски Трамбеш - Мариана Ангелова
Бургас - Яна Георгиева
Павликени - Сашка Ангелова
Обзор - Гинка Тодорова
Свищов - Екатерина Радулова
Българово - Стоян Казанев
Горна Оряховица - Стефанка Илиева
кв. Черно море и Рудник - Бургас Светла Генова
БЛАГОЕВГРАД

ВАРНА
Председател на РО и ОО
на СИБ Дългопол - Ася Николова
Координатор - Боряна Кацарова
Варна - Марина Карапетян
Варана - Обретен Михов

Видин
Председател на РО на СИБ Албена Миланова
Координатор - Ваньо Диков
Видин - Ваньо Диков
Белоградчик - Иван Костов
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Брегово - Иванка Василева
Грамада - Мими Петкова
Димово - Васко Василев
Кула - Пламена Лалова
Ново село - Ваня Сърбова
Чупрене - Зоя Йолкичова
Ружинци - Младен Пешев
Макреш - Лиляна Първанова
ВРАЦА
Предеседател на РО на СИБ Камелия Петкова
Враца - Жасмина Баръмова
Малорад - Нешка Иванова
Мездра - Камелия Петкова
Мизия- Красимира Иванова
Роман - Емилия Боянова
Селановци - Павлина Беленска

ГАБРОВО
Председател на РО на СИБ
и коородинатор - Кристина Кулева
Габрово - Васил Грънчаров
Севлиево - Ирен Пенчева
Трявна Мария - Тодорова
Царева Ливада- Кръстина Мичева
Дряново Блага - Димитрова
с. Ловни дол - Кера Иванова
с. Агатово - Златка Джамбазова
с. Плачковци - Цветана Манева
с. Стоевци - Ганка Стоева
с.Драгановци - Мария Йорданова
с. Яворец - Маргарита Георгиева
с. Враниловци - Мария Петкова
с. Райновци - Иванка Стефанова
с. Армените - Пена Бабатова
с. Батошево - Иван Златев
с. Гъбене Златка - Христова

Добрич
Прадседателе на РО вна СИБ Кинка Тодорова
Координатор - Надежда Димитрова
Добрич -Кинка Тодорова
Балачик - Деспина Маринова
Тервел - Силвия Димитрова
Каварна - Стефка Стоянова
Шабла - Веселина Кръстева

Кърджали
Председател на РО на СИБ
и координатор - Шенай Бекир
Кърджали - Сабрие Кючукхалил
Крумовград - Милена Саръева
Ардино - Ракиб Аптикадир
Черноочене - Нуртин Халил
с. Припек - Йонко Трендафилов
Кирково - Йосиф Башев
Кюстендил
Председател на РО на СИБ и координатор - Валентина Симеонова
с. Слокощица - Димитър Иванов
Сапарева баня - Елена Динева
с. Стоб - Илинка Вучкова
Дупница - Николина Спасова
с. Бараково - Ружка Недева
Кюстендил - Валентина Симеонова
с. Шишковци - Теменужка Терзийска
с. Пиперков чифлик - Методи Слишков

Ловеч
Председател на РО на СИБ
и координатор - Иван Лазаров
Ловеч - Иван Лазаров
Александрово - Стелиян Лазаров
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Вароша - Мария Йонкова
Луковит - Невена Антонова
Троян - Йонета Радоевска
Угърчин - Георги Бекирски
Тетевен - Мая Бешева

Монтана
Председател на РО на СИБ и
координатор - Петър Богданов
Лом - Цветана Георгиева
Трайково - Марина Бонова
Сталийска махала - Тотка Живкова
с. Ковачица - Венелин Аврамов
Берковица - Теменужка Михайлова
с. Замфирово - Камен Антов
с. Бързия - Бориска Гълъбова
с. Слатина - Елена Гергова
с. Котеновци - Маргарита Младенова
Монтана - Милка Георгиева
с. Василовци - Цветана Маркова
с. Медковец - Ема Кирилова
с. Медковец - Елена Пешева
с. Расово - Вилхема Иванова
с. Якимово - Димитър Каменов
с. Голямо Буче - Петко Ноночев
с. Владимирово - Бранимир Трифонов

Септември - Гюргена Гочева
Панагюрище - Цанко Пеньов
Ракитово - Радка Климентова
Белово Лазар - Цветанов
гр. Сърница - Реджеп Петрунов
Пещера - Дафинка Василвева
Пещера - Марийка Казакова
с. Радилово - Катерина Николова
с. Капитан Димитриево - Рангел Попов

Плевен

Председател на РО на СИБ
и координатор Анелия Гачева
Плевен - Райна Шопова
Плевен - Теменужка Иванова
Плевен - Валерия Енчева
Белене - Рени Петкова
Кулина вода - Сашка Пейчева
Бяла вода - Красимира Петрова
Татари - Даринка Върбанова
Петокладенци - Димитрина Любенова
Гулянци - Пепа Владимирова
Гулянци - Цветанка Иванова
Сомовит - Калеро Павликянова
Брест - Тодор Първанов
Шияково 2 - Румяна Генчева
Долни Дъбник - Здравка Петкова
Пазарджик
с. Бохот - Мариана Китева
Председател на РО на СИБ - Кирил Ановс. Ясен - Павлина Ицова
с. Тученица - Мариана Луканова
Координатор - Петя Маринова
Пазарджик - Кирил Анов
с. Мечка - Павлина Захариева
Пазарджик - Донка Найденова
с. Дисевица - Надежда Илиева
Ивайло - Петрунка Василева
Левски - Димитър Първанов
с. Черногорово - Атанас Велов
с. Градище - Георги Георгиев
Батак - София Пищронева
с. Изгрев - Елена Палишка
Брацигово - Васил Филев
с. Малчика - Йовка Христова
Велинград - Катя Славова
с. Обнова - Радка Иванова
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с. Трънчовица - Деянка Гарвилова
РАЗГРАД
Горталово - Маргарита Колежданска
Председател на РО на СИБ
Брестовец - Ирина Петкова
и Координатор - Радослав Няголов
Червен бряг - Тотка Цветкова
Козар Белене - Александър Александров Разград - Иванка Петкова
с. Кулина вода - Сашка Пейчева
Кубрат - Радослав Няголов
Шияково - Благой Атанасов
Кубрат - Нина Костадинова
Шияково - Румяна Генчева
Цар Калоян - Сание Еюбова
с. Милковица - Марийка Ракова
Беловец - Миннет Сюлейманова
с. Долни Вит - Емил Войков
Исперих - Веселин Добрев
Долна Митрополия - Борислав Тодоров
Йонково - Ахмед Ферадов
Горна Митрополия - Цветана Тодорова
Лозница - Маргарита Минкова
с. Славовица - Маргарита Начева
с. Дянково - Ругизан Джелилова
с. Ставерци - Теменужка Киткарска
с. Раковски - Нуредин Хабилов
Кнежа - Йорданка Калчева
с. Езерче - Февтия Айяр
Бреница - Михал Кончарски
Завет - Екатерина Николова
Деков Йорданка Василева
с. Сеслав - Реджеп Ямурла
Стежерово - Васил Иванов
с. Бисерци - Амиш Юмеров
Опанец - Иван Илиев
с. Севар - Назмие Рашидова
Славяново - Веселка Бъчева
с. Самуил - Сабри Шакир
Коиловци - Цонка Иванова
с. Звънарци - Захтие Яшар
Гривица - Верка Георгиева
с. Мъдрево - Вели Хасан
Ленково - Симеонка Тодорова
с. Божурово - Петър Василев
с. Малък Поровец - Верка Николова
гр. Глоджево - Иван Иванов
с. Тертер - Добринка Филева
ПЛОВДИВ
Председател на РО на СИБ и
Координатор- Смилянка Запрянова
Пловдив - Анахид Харутюнян
Сопот - Иванка Врачева
Първомай - Златка Кирева
с. Драгойново - Калинка Димитрова
Калояново - Елена Талева
с. Ръжево Конаре - Димо Иванов
Карлово - Яна Генова
с. Дълбок извор - Станка Грудлева
с. Старо Железаре - Пенка Петрова
с Градина - Танка Атанасова
с. Езерово - Маргарита Проданова

РУСЕ
Председател на РО на СИБ и
Координатор - Галина Димитрова
Русе - Мария Христова
Тетово 1 - Анка Илиева
Тетово 2 - Корнелия Пенева
Красен - Райна Абрашева
Щръклево - Марийка Дочева
Две могили - Маргарита Радкова
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СИЛИСТРА
Председател на РО на СИБ
и Координатор - Христо Стойчев
Силистра - Христо Стойчев
Дулово - Марийка Вълчанова
Тутракан - Еленка Ангелова
с. Добротица - Хризантема Йорданова
СЛИВЕН
Председател на РО на СИБ и
Координатор - Веселин Василев
Сливен - Стефка Георгиева
Нова Загора - Милен Досев
Твърдица - Михаил Свещников
Самуилово - Стоя Минкова
Гавраилово - Мария Иванова
Котел Диана - Дончева
СМОЛЯН
Председател на РО на СИБ Захаринка Славчева
Координатор - Петрана Николова
Смолян - Захаринка Славчева,
Младежки клуб - Слави Глухов
Чепеларе - Милена Меркова - Хасан
Борино - Джемиле Чобанова
Арда Ася - Лейлинова
Давидково - Севда Чолакова
Баните - Красимира Димова
Триград - Кристина Славкова
Старцево - Сашо Байрев
Петково - Пенка Панайотова
Неделино - Емил Костов
Девин - Станимира Николова
с. Загражден - Пиринка Киркова
Доспат - Аки Джинсов
Момчиловци - Радка Бакларова
Мадан - Фахри Мехмед Ахмед

СОФИЯ ГРАД
Председател на РО на СИБ Светла Николова
Воля за живот - Донка Узунов
Средец - Борислав Готуранов
“Бъдеще” - Виолета Паскалева
“Сердика” - Пенка Филчева
“Детелина” - Анета Петкова
“Вяра” - Филинка Младенова
Юлия Митева
“Люлин 2” - Станка Гюрова
“Здраве” - Иванка Челебиева
“Оптимист” - Ангел Ангелов
“Връбница 1” - Магдалена Донкова
“Връбниц 2” - Радка Бонева
“Надежда 2” - Гинка Митова
“Свобода” - Елена Киселова
“Младост 1” - Светла Николова
“Младост 2” - Величка Минкова
“Младост 3” - Лиляна Ковачева
“Сухата река” - Зоя Ботева
“Хаджи Димитър” - Атанаска
Велинова
“Роза” - Аничка Стефанова
Слатина - Иванка Димова
Бусманци - Алексана Янкова
“Дружба” - Марагарита Анастасова
Казичане - Богомилка Велкова
Бъкстон - Георги Ляпов
“Златна есен” - Вивиана Спасова
“Бели брези” Светла Христоскова
“Райна Княгиня” - Красимира Динева
“Цветница” - Красимира Димова
«Златна възраст» - Цветанка Пеева
“Арт клуб” - Виолета Шентова
РаО НА СИБ «ПРИЯТЕЛИ»
Председател Стоянка Петрова
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софия област
Председател на РО на СИБ
и координатор - Любен Лаков
Ботевград - Любен Лакоов
Правец - Тодорка Костадинова
Етрополе - Янка Филипова
Челопеч - Пепа Мацева
Златица - Петрана Цакова
Пирдоп - Надка Неофитова
Копривщица - Георги Каменаров
Елин Пелин - Свобода Петрова
Своге - Виолета Петрова
Ихтиман - Нена Божичкова
Костенец - Капка Кацарова
Долна баня - Светла Стоименова
Самоков - София Сотирова
Мирково - Илия Вълчанов
Стара Загора
Председател на РО на СИБ Валентина Борисова
Координатор - Недялка Дончева
Стара Загора - Пепа Михалева
Казанлък - Николай Георгиев
Раднево - Мариана Карамфилова
Чирпан - Валентина Борисова
Гълъбово - Веселина Желязкова
Гурково - Ваня Амзова
Николаево - Калинка Николова
Габарево - Генка Безлова
ДПЛФУ - Сотир Сотиров
ТЪРГОВИЩЕ
Председател на РО на СИБ Пламен Иванов
Координатор - Лиляна Христова
Търговище - Ваня Караиванова
Омуртаг - Пламен Иванов

Попопо - Петър Костадинов
Опака - Дамянка Ангелова
Хасково
Председател на РО на СИБ
и координатор - Милка Костова
Хасково - Милка Костова
Ивайловград - Иван Иванов
Свиленград - Петарана Арабходжева
Любимец - Мариана Попова
Харманли - Марина Кавръкова
Минералн бани - Недялка Иванова
Димитровград - Иван Колев
Харманли - Марина Кавръкова
с. Стамболийски - Кязим Сюлюм
Шумен
Председател на РО на СИБ
и координатор - Иванка Казакова
Шумен - Милкана Йорданова
Нови Пазар - Даринка Данчева
Велики Преслав - Йорданка Иванова
Хитрино - Салим Салих
Каспичан - Радка Колева
Смядово - Соня Стоева
Никола Козлево - Пенка Тончева
Ямбол
Председател на РО на СИБ и
координатор - Кръстина Атанасова
Ямбол - Янка Георгиева
Елхово - Керанка Кръстева
Тополовград - Милушка Петкова
Стралджа - Стойка Маринова

78
ПОЗДРАВ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИТЕ КОМИСИИ НА СИБ
С МАНДАТ ДО 2021 Г.

Благоевград - Димитър Хаджигеоргиев
Бургас - Живка Великова
Варна - Валентин Маджаров
Велио Търново - Станислав Добрев
Видин - Елена Ризова
Враца - Дарина Делийска
Габрово - Денка Узунова
Добрич - Данка Манова
Кърджали - Сирма Евтимова
Кюстендил - Илия Йорданов
Ловеч - Маргарита Вълчева
Монтана - Цветана Георгиева
Пазарджик - София Пищронева
Перник - Марийца Малинова
Плевен - Янка Димитрова
Пловдив - Димо Георгиев
Разград - Мария Димитрова
Русе - Марийка Дочева
Силистра - Савина Стоичкова
Сливен - Стефка Георгиева
Смолян - Емил Костов
София град - Веселка Спиридонова
София област - Петкана Павлова
Стара Загора - Чавдар Генов
Търгавище - Керанка Йовчева
Хасково - Наталия Пънделиева-Янева
Шумен - Галина Миразчийска
Ямбол - Стоянка Енева
Централна контролно-ревизионна комисия

гЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - пРЕДСЕДател
членове: Веселин Василев, Валентина борисовА,
Йонета радоевска, кристина кулева,
милка костова, петя маринова
цветана георгиева, шенай бекир
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А какъв би бил «КУРАЖ», ако ги нямаше дописниците?
Това е най-голямото постижение на изданието на СИБ да привлече за своята кауза толкова много хора преди всичко доброволните сътрудници на СИБ в цялата
страна, председатели на местните структури
и редови членове, журналисти от регионални и общински
медии, дори и кметове...
Благодарност за всички тях
С пожелание да бъдат още по-активни!

членове на управителния Съвет на Сиб - 2019 г.

Красимир Коцев - Председател на УС на СИБ
Георги Георгиев - Председател на ЦКРК на СИБ
Йотка Вълева - Председател на РО на СИБ - Велико Търново
Камелия Петкова - Председател на РО на СИБ Враца
Смиляна Запрянова - Председател на РО на СИБ - Пловдив
Петрана Николова - Председател на РО на СИБ - Смолян
Кирил Анов - Председател наРО на СИБ-Пазарджик
Любен Лаков - Председател на РО на СИБ - София област
Латин Банков - представител от Пловдив
Отсъстващите са: Желязка Вълева - Бургас,
Радослав Няголов - Разград

80

ПРИЯТЕЛ...
Какво е животът без приятел добър?!
Дори и за миг, не искам да зная ...
Богатство голямо ми Бог подари,
и то се нарича ,,ПРИЯТЕЛСКО РАМО “!
Приятел да имаш -- най-ценният дар !
До тебе да бъде и в радост и в болка.
Ръка ти подава и ти дава кураж,
без да иска нищо в замяна.
По пътя нагоре издига те той,
вдъхва ти вяра, сила, надежда!
Нощта ти - превръща във ден!
И болката неусетно изчезва ...
Приятелю мой, благодаря от сърце,
затова, че опора си в дните студени!
Затова, че показа ми верният път -НАПРЕД И НАГОРЕ!
Рена Маринова

