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В писмо до Министъра на труда и
социалната политика Деница Сачева

Национално представителните
организации на и за хора с увреждания
поставиха въпроси, чакащи бързи решения
и актуална политика през 2020 година
Уважаема г-жо Сачева,
С настоящето писмо желаем да поставим на Вашето внимание
няколко генерални въпроса, които трябва да намерят своите
адекватни отговори или законодателни решения през 2020 г. Молим, след като се запознаете с тях, да насрочите среща, на която
да обсъдим бъдещите ни общи действия. Въпросите са:
1.Какво ще представлява Държавната агенция за хората с увреждания и какви действия ще бъдат предприети за реализацията на § 12 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
хората с увреждания?
Считаме за нецелесъобразен евентуален опит реализацията
на цитирания параграф да бъде отложена за 2022г. Подобно действие ще предизвика силно обществено противопоставяне и напрежение. Според нас правилният подход е спешното създаване
на работна група с участието на всички заинтересовани страни,
която да подготви проекта на Закон за държавната агенция за
хора с увреждания.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания повече от 10 години настояваме за подобен държавен
орган, в който да се концентрира цялата експертиза по мултидисциплинарната политика за хората с увреждания и координацията на нейната хоризонтална реализация. Той трябва да бъде с
малък административен апарат -70-80 служители - и ограничени
структури на територията на страната. Практически Държавната
агенция за хората с увреждания трябва да има функциите, изброени основно в чл.10 и някои от тях доразвити в Глава IV, раздел
III “Заетост“, от Закона за хората с увреждания. Ние категорично
считаме, че в тях не трябва да бъде включена дейноста, посочна в
§12, ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби: “...организира
дейността по извършване на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания“. Тази функция трябва да продължи
да се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане, която е

Следва на стр. 20
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ТРАДИЦИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

   

ДОЛНА БАНЯ

Любомир КУЗЕВ

На първата си дневна седянка от новата година се
събраха членовете на Сдружението на хората с увреждания „Венетица“ в Долна баня. Председателката инж.
Светла Стоименова поздрави всички с настъпването на
новата 2020 година, след
което разказа за празниците в началото на годината
Богоявление - Йордановден,
Ивановден и Бабинден.
Именяците
почерпиха
както повелява традицията, а пък от ръководството имаше за тях скромни
подаръци.
142-та годишнина от Освобождението на Долна баня от турско робство отбелязаха членовете на Сдружението на хората
с увреждания „Венетица“ на своята дневна седянка. Събрани в
своя клуб долнобанци отново си припомниха разказа на председателката инж. Светла Стоименова за паметните часове и дни
в някогашното село, когато по Коледа измъченият и изтерзан народ е освободен от руските отряди на генералите Веляминов и
Шувалов. Припомнени бяха и имената на 14-те опълченци от Долна баня, преселници от Македония, участвали в епичните боеве
на Шипка и при Шейново. Прочетен бе и разказът на покойния
Васил Захариев „Силата на любовта“ - за голямата обич на долнобанката Ана и турчето Ахмед, който се прекръстил и създали
семейство.
На седянката почерпиха за своите отминали именни и
рожденни дни Веска Фърчова, Йорданка Кьосева, Василка
Дамянова, Василка Стоичкова, Виолета Стоева и Марчела
Славчева. Долнобанската поетеса Лиляна Иванчева пък поздрави
всички със своето ново стихотворение за зимата и падналия сняг
в деня на годишнината от Освобождението на рилския град.
В края на сбирката почетна група от сдружението поднесе
цветя на паметните плочи на опълченците и на Васил Левски и
Георги Бенковски в центъра на града на сградата на народно
читалище „Рила - 1898“.
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За годишнината от
Освобождението
на
Долна баня от турско
робство
Културноинформационният
център при народно
читалище
„Рила
1898“
изработи
специална диплянка,
която служителите от
културния
институт
раздадоха на учениците от Средно училище „Неофит Рилски“.
ПЛОВДИВ

В тържествена обстановка и пълна трапеза ОО на
СИБ - Пловдив с председател Анахид Харутюнян по
стар народен обичай отбеляза Бабинден! Да ни са
живи и здрави бабите!
Надя ЛЮБЕНОВА

ЛЕНКОВО

На 21 януари Клубът на хората с увреждания „Надежда” в с.
Ленково отбеляза Бабинден (по стар стил) с пресъздаване на
ритуалите, свързани с празника и с весело тържество. Жените
спазиха традицията и с празнично шествие и музика посетиха
дома на акушерката Пенка Фердинандова, взеха я с впряг «да не
си мори краката» и я заведоха на площада. Там измиха ръцете
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ЛЕНКОВО

й и я дариха, след което всички се хванаха на хоро.
Празникът продължи в салона на читалището. Председателят на клуба Симеонка
Тодорова и организаторите
бяха подготвили програма с
вълнуващи стихове, много музика и трапеза. Акушерката

Пенка Фердинандова получи много поздравления и подаръци в
знак на благодарност за отзивчивото си сърце и златни ръце,
помогнали на този свят да се появят стотици бебета. Тя заяви,
че за нея няма по-голямо вълнение от това да поеме в дланите
си радостта в най-чистата форма и това е чувството, което
и сега продължава да й носи удовлетворение. Гост на празника
беше Левтеринка Георгиева - заместник-кмет на община Гулянци, която поздрави акушерката за годините всеотдаен труд и
клуб «Надежда» за това, че пазят и почитат традициите и
поддържат духа в родното си село.
Клуб на пенсионера «Вяра» в с. Ленково също почете Бабинден
по стар стил. Председателят Ася Цолова и жените организираха честването в центъра на селото. В кратка програма те
пресъздадоха ритуалите, свързани с Деня на родилната помощ
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и създадоха много настроение с характерните за този ден шеги
и закачки. Участници и публика завиха хоро на площада и се
почерпиха с пожелание за здраве, благоденствие и повече деца в
селото.
долна баня

Любомир КУЗЕВ

Бабинден
традиционно бе отбелязан и
в Долна баня.Началото
на
празничните
тържества
бе
поставено в клуба
на Сдружението на
хората с увреждания
„ В е н е т и ц а “ ,
където
след
като
председателката инж.
Светла
Стоименова
поздрави
всички
присъстващи, награди
за
традиционния
празник „Баба и внуче“
членуващите в организацията
баби с внучета. Това са: Валентина
Лечева с внук Митко, Милена
Танчева
с
внучка
Ванеса,
Йорданка
Хаджигеоргиева
с внук Александър, Любка
Стринска с внучка Ана - Мария,
Петрана Апостолова с внучка
Дая и Цветанка Сестримска с
внук Калоян. Последва обичаят
„Поливане“, като бабите поляха
на бившата акушерка Мария
Божилова и медицинската сестра
Мария Георгиева.
Празникът в ранния следобед
се пренесе в заседателната зала
на община Долна баня, където
председателката на общинския
съвет Лиляна Драганова след

като
поздрави
присъстващите
на
традиционното
тържество майки, баби
и прабаби, награди
първото и последното
бебе за миналата 2019
година.
Общо 54 са родените
долнобанчета
през
миналата година, от
които 35 са момичета
и 19 момчета.
Първото
бебе
за 2019 година е
Константин
Емилов
Станчев, а последното е Йвайло
Кирилов Тончев. Наградена бе и
бабата Лиляна Лечова, която през
миналата година има близнаци,
а на две внучета през миналата
година се зарадва и баба Вили
Ташева.
И тук бе традиционно направен
обичаят
„Поливане“,
както
на присъстващите лекари и
медицински сестри, така и от
младите майки на своите баби.
В последвалото състезание по
поставяне на памперс и повиване
най-сръчна бе Ели Попова, която
със своята майка Василка бяха
атракцията на тържеството облечени в народни носии като
баба, булка и с бебе.
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разград

Елена Енева 

Новото начало на социалния живот на хората с увреждания от град
Разград беше поставено с поредица
от именни дни, но най-атрактивно
беше отбелязан празникът Бабинден.
Инициатор и организиратор на
събитието беше председателката на Общинската организация на
СИБ Разград - Иванка Петкова.
В уютен комплекс, извън очертанията на градския шум, хората със специални потребности се
потопиха в атмосферата на новото начало в семейството раждането на дете. Сцени с много хумор поддържаха усмивките
и настроението на присъстващите през целия празник.
Началото на поредицата от мероприятия и социални контакти за 2020 година е поставено с пожелания всички да са
живи и здрави.
Георги ПОПОВ
Бабин ден - 21 януари - е един
чудесен зимен женски празник,
който от 1951 година е обявен
за Ден на родилната помощ.
На този ден празнуват всички
акушерки и гинеколози, които
помагат на младите булки и
невести при самото раждане.
Днес празнуват и всички
жени - и млади, и по - възрастни,
които са раждали и помагали при
него.
На 21 януари членовете на
клуба на хората с увреждания
тържествено отбелязаха
този весел празник, като
пресъздадоха самия ритуал.
Млада жена поля на бабата акушерка да се измие, дари я със

ЕЛХОВО
сапун и кърпа, подаде й бебето и
бабата каза своята благословия
към детето и невестата.
Всичко беше съпроводено с много
смях, песни, а накрая бабата
поведе и хорото.
С веселие и малка почерпка
минаха неусетно няколко часа
от ежедневието на хората с
увреждания.
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СОФИЯ -ДИ «РОЗА»
И тази година ние, членовете на
ДИ„Роза“ – район „Красна поляна“,
София, се срещнахме не само с
пожелания за благополучие и
здраве през новата 2020 година,
но и с празненство, разбира се.
Събрахме се, видяхме се след
празниците и решихме, че нищо
не е приключило – идат нови
поводи за веселба!
А на 21 януари, по стар стил,

се отбелязва Бабинден – един от
големите народни женски празници,
посветен на «бабите» – жените,
които помагали на младите булки
и невести при раждане. Обредността през този ден е подчинена
главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към
възрастните жени, които са «бабували» на родилките.

Няколко т.нар. „артистки“ от
групата се бяха подготвили да ни
покажат колко важна е била задачата на бабата-акушерка навремето, колко тачена е била самата
тя и колко много са разчитали на
нея младите жени. Реквизитът за
случая беше подсигурен – имаше
корито за окъпване на новороденото, пелени за повиването му и
винце за бабата - да се почерпи
за добре свършената работа. Найпосле, сред смях и любопитно източени шии на всички присъстващи, се„появи“ така очакваното във
всеки дом дете. „Бабата акушерка“
с наричания и благопожелания го
вдигна високо, та да го огледаме
и да му се зарадваме! Следваха
пиперливи закачки за татко му,
благословии за майка му и целия
му род. Нашата „баба“ се вживя в
ролята си, а и много й отиваше да
миросва с китката здравец против лоша орис и да припява от
време на време. После, както си е
обичаят, всички седнахме на трапеза и пак закачки, и много смях,
и добри пожелания!
На всички, които помагат
за появата на нов живот,
с цялото ни уважение и
признателност – благодарим!

Ако сте пропуснали да се абонирате за сп.
КУРАЖ и съжалявате за това, можете да се
абонирате за месеците от април до края на
2020 година от 1 до 15 март
във всеки пощенски клон в страната.
Каталожният номер на списанието е 1410.
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Кристина КУЛЕВА

ГАБРОВО

Хората, членуващи в клуба и дружеството на СИБ се включиха в мисията за събиране на пластмасови
капачки, с които ще се помогне на
Неонатологията и Детското отделение към МБАЛ- “ Д-р Тота Венкова” в града. Целта е закупуването
на консумативи и специализирано
оборудване за отделенията. Капачките бяха предадени лично от
няколко представители на клуба.
Хората с увреждания вярват в добрини, знаят, че всички трябва да
бъдат сърцати, активни и участващи в
различни инициативи
като тази! Такива са
нашите членове от
РО на СИБ - Габрово!
Честта е моя - като
председател да им се
радвам на всеотдайността, с която приемат всеки обществено-значим въпрос.
Любомир КУЗЕВ

самоков

Доставен бе новият електромобил, закупен със 100% финансиране от оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси.
Това е третият електромобил,
който закупува Община Самоков, като два от тях са предназначени за обезпечаване на социални дейности. Автомобилът
е предназначен за изпълнението
на проект „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с ув-

реждания”. Чрез дейностите се
осигуряват почасови мобилни
интегрирани здравно-социални
услуги в домовете на хората с
увреждания, възрастните хора,
включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с
цел подобряване качеството на
техния живот.
Общият брой на потребителите е 131. За изпълнение на дейностите бе назначен екип, който
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включва 26 медицински сестри, един рехабилитатор, двама
социални
работници и един психолог.
Назначените 26 медицински сестри от
месец август работят
по предвидените в
проекта
дейности,
като посещават потребителите в домовете им, проследяват
общото им здравословно състояние, измерват кръвното им налягане, пулс, тегло и кръвна захар; правят превръзки, оказват
съдействие и подкрепа пред
лични лекари и др. Рехабилитаторът помага на лежащо болни
или трудно подвижни хора да се
раздвижват. Основно потребителите на проекта са самотно жи-

веещи лица с увреждания, лица с
хронични заболявания и такива,
преминали болнично лечение в
интензивен кардиологичен, неврологичен сектор, преживяли
инсулт и тежки травматологични
операции, имащи затруднения в
самообслужването.
Проектът е с продължителност
една година.
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ВЕСТИ, ОСТАНАЛИ ОТ 2019 ГОДИНА
Екатерина ХРИСТОВА
В чест на 30-годишнината на СИБ
всички организации осъществиха
различни дейности през годината.
В Търговище се проведе срещатържество за отбелязване на
годишнината. В обновения Клуб
на инвалидите в областния
град символичните домакини
посрещнаха
представители
на основните организации от
Попово и Омуртаг, както и от
дружеството в Опака.
Пръв
към
присъстващите
се обърна председателят на
регионалната структура на СИБ
– Търговище Пламен Благоев. Той
накратко говори за основните
идеи в работата на Съюза, но и за
необходимостта да съществува
структура в подкрепа на хората
с увреждания. Защото, макар
и всеки да страда от различно
заболяване, трудностите, които
срещат в дните си, в голямата си

ТЪРГОВИЩЕ
степен са еднакви. А Съюзът на
инвалидите в България е вече
утвърдена институция, която
подпомага членовете морално,
но при необходимост осигурява
и юридическа, и материална
помощ.
С
музикални
поздрави
в
тържеството
участваха
представителна група от ВИС
„Божур” и талантливи деца,
възпитаници на фолклорните
музикални паралелки във Второ
СУ„Проф.
Никола
Маринов”
в
Търговище.
Песенните
изпълнения
несъмнено
повдигнаха настроението на
присъстващите
и
последва
свободен разговор за какво ли не.
По
повод
30-годишнината
на СИБ, в Търговище бяха
връчени поздравителни листи
на председателите на основните
организации в областта, както и
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на най-дългогодишните членове
на структурата.
Не
след
дълго
ОО
на
СИБ - Търговище чества и
Международния ден на хората с
увреждания - 3 декември. Макар
и в мрачен и дъждовен ден,
представители на организацията
се събраха, за да покажат, че са
активни, че имат своето място в
делника на обществото.
Председателят
на
организацията Ваня Караиванова
поздрави
присъстващите
и
приветства
талантливите
музиканти, дошли да повдигнат
настроението и духа на инвалидите
от
Търговище.
Музикалните
изпълнения
повишиха
настроението и в този момент
дойде и заместник областният
управител Панайот Димитров,
с
топли думи и почерпка да
окаже своето уважение, но и
на представляваната от него
институция.
«Днес ние се присъединяваме
към Вашия празник с уважение

батак

към Вас, хората, които ежедневно
преодолявате трудностите, непознати за останалата част от обществото, отстоявайки с воля и кураж правото си на достоен живот.
Вие сте част от нашето общество и
заслужавате внимание, уважение
и възхищение за достойнството, с
което посрещате трудностите, за
силния дух и стремежа да направите живота си по-пълноценен и
радостен.
Многообразието ни показва
колко много начини има да
изразим себе си, да бъдем
толерантни и да споделяме
живота на хората, различни от
нас. Затова ние ще продължаваме
да оказваме нужната подкрепа
на благородните ви усилия за
достойно и пълноценно участие
в обществения живот на града и
региона ни.“ - се чете в поднесения
от него поздравителен адрес.
Събирането
продължи
с
разговори, почерпка и пожелания
за светли и топли коледноновогодишни празници.

Снежана ГЕРДЖИКОВА

Фолклорна група „Здравец “към организацията ни беше поканена на приятелска среща от госпожа Иванка Казакова - председател на РОна СИБ - Шумен. Председателката ни госпожа София Пищронева прие тази покана с голямо задоволство и каза,
че посвещаваме екскурзията и срещата с тези наши приятели
на 30-годишния юбилей на СИБ. На 21 октомври потеглихме
от Батак. Идеята ни беше да посетим и Плиска, и Велики Преслав. В Плиска разгледахме двора на кирилицата, където всяка
буква имаше своето послание. Разгледахме галерията на музея,
но останахме очаровани от залата, в която бяха изложени фи-
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батак

гурите на нашите царе и ханове, управлявали държавата ни.
Направихме много снимки. В двора на Кирилицата имаше постаменти на писатели и поети от цял свят, които са писали
на кирилица.Съвсем наскоро наближаваше денят на народните
будители и екскурзоводът ни каза, че ще бъдат добавени още
четири нови постамента. Беше трудно да си тръгнем от това
прекрасно място, което те връща към нашите корени, но трябваше да видим и стара Плиска. Разходихме се из разкопките на
крепостта, след което бяхме поканени да изгледаме филма за
стара Плиска. Видяхме и крепостната стена, която датира от
811 година.
Развълнувани от видяното, потеглихме към Шумен, където
ни посрещна госпожа Казакова. Вечерта премина с много песни
и хора, с нас бяха госпожа Казакова заедно с нейния прекрасен
съпруг и въпреки ангажимента, който имаха на следващия ден,
те стояха с нас до късно вечерта. Наравно с песните на група
„Здравец“, обменяхме опит и споделяхме много неща, които касаят нас, хората с увреждания.
На следващия ден групата ни потегли към „Мемориалния комплекс 1300 години България“. Останахме без дъх пред този величествен и красив паметник! Слушахме в захлас беседата, която
ни връщаше назад във времето. Всичко видяно и чуто там ще
остане завинаги в нашите сърца.
От тук се отправихме към крепостта на стария град Шумен.
Заредени с енергия от святостта на мястото и красивата гледка, потеглихме към Велики Преслав - стария град. Разгледахме
археологическите разкопки ,“Дворцовия комплекс“, “Златната
църква“и др. В археологическия музей имахме късмета да ни отворят трезора със златното съкровище, а също и да ни разкажат за неговата история.
Чакаше ни дълъг обратен път до Батак - другата светиня на
нашата родина, но макар и уморени, ние бяхме удовлетворени
от видяното и чутото, с което си разширихме познанията за
историята на това прекрасно кътче от нашата страна .
Всички разбрахме, че малките радости за душата на хората с
увреждания правят живота ни красив и пълноценен. Благодарим
от сърце и за професионализма на нашият шофьор Георги Коларов ,който ни осигуряваше комфорт в този дълъг преход.
Екскурзията ни завърши късно вечерта, но ние си пожелахме
да сме живи и здрави за да се отправим към следваща дестинация, която не сме посещавали.
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Светломир КИРОВ

кубрат

По традиция членовете на градската
организация на Съюза на инвалидите в
Кубрат отбелязаха Международния ден
на хората с увреждания. В тържеството
взеха участие и кметът на общината
Алкин Неби, и председателят на
Общинския съвет Хюсеин Юмеров.
     Поздравително слово произнесе
председателят на общинската
и регионалната организация
на СИБ Радослав Няголов.
Поздравителен адрес и приветствие имаше от кмета Алкин Неби.
Останалото бе музика, песни, хора и веселие в празничния ден.

враца

Галина ГАНОВА

В навечерието на Коледните
празници Ани Николова от Враца получи силно мечтан подарък
– стълбищна платформа за хора с
увреждания, която бе монтирана
на входа на жилищния блок.
„За мен това е сбъдната мечта!
Рампата ще ми даде възможност
да излизам сред хората сама. До
този момент разчитах на чужда
помощ – на съпруга ми Иван и отзивчивите съкооператори“, коментира
Ани, която е прикована в инвалидна количка повече от 20 години, след
засегнат нерв при операция.
Новата придобивка е финансирана от Министерството на труда и социалната политика и е единствена за Северозападна България, макар
че нуждаещите се от подобно съоръжение в региона са десетки.
Проектът и документацията е подготвена от общинската администрация, рампата е монтирана в рамките на три месеца, а стойността на начинанието е18 000 лв. - непосилна сума за нуждаещите се. Да споделят
огромната радост на Ани и Иван, в слънчевия декемврийски следобед
пред входа на жилищния блок се събраха съседи, приятели, събратя от
ООИ към СИБ. Тук бяха председателят на организацията Жасмина Баръмова, а също и познатият на всички врачани фотограф Тони Дуковски,
който също има нужда от рампа.
„Благодаря на всички съседи от входа, които застанаха зад мен и помогнаха по един или друг начин да усетя вкуса на свободата. Щастлива
съм, че живея именно сред тези хора – съпричастни към нуждите ми.
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враца
Благодаря и на Община Враца за оказаната помощ“, сподели Ани.
Платформата бе тържествено открита от кмета Калин Каменов. „Радвам се,
че обществото ни пораства... Все повече осъзнаваме, че трябва да си помагаме и подкрепяме, защото не е лесно
да се изгради съоръжението, но още
по-трудно е да се опази здраво от недобросъвестни граждани или любопитни деца“, подчерта той.
ПАЗАРДЖИК
Два дни - 15 и 16.11.2019 год. - зала „Маестро Атанасов“ на община Пазарджик беше любезен домакин на проявите, организирани
от Регионалната организация на СИБ - Пазарджик, посветени на 30
годишнината от учредяването на Съюза на инвалидите в България.
В първия ден - на 15.11.2019 г. - участниците пристигнаха по обяд,
настаниха се в хотела и от 15.00 часа се проведе разширено заседание със всички председатели на общински организации и дружества.
От 18.00 часа в зала „Маестро Атанасов“ се проведе тържествено събрание, на което присъстваха около 400 граждани на Пазарджик и
областта.
Слово по случай 30-годишния юбилей на СИБ произнесе председателят на Регионалната и общинска организация на СИБ - Пазарджик г-н Кирил Анов. В словото си г-н Анов проследи развитието
на Съюза от неговото учредяване до момента, като подчерта, че той
е създаден като обществена организация, която представлява и
отстоява интересите на хората с увреждания пред държавните, обществени и други организации в страната и чужбина.
След това г-н Анов проследи учредяването и на Регионалната
организация на СИБ - Пазарджик, като подчерта, че тя все повече
играе съществена роля в защита и отстояване правата на хората с
увреждания пред държавните и общинските власти на територията
на област Пазарджик.
Последваха приветствия от името на област Пазарджик произнесено от Областния управител г-н Мирев; от името на Община Пазарджик, прочетено от г-жа Личева и от името на Председателя на СИБ
- София г-н Красимир Коцев, прочетено от г-жа Петя Маринова - ко-
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ординатор за регион Пазарджик.
Организаторите благодариха за добрите думи, отправени към
ръководството и хората с увреждания в регионалната организация
и за уважението, с което ни удостоиха с присъствието си на нашия
юбилей.
След това, по решение на УС на РО на СИБ - Пазарджик бяха наградени всички председатели на общински организации и дружества
със специално изработен плакет по случай 30- годишнината на СИБ.
Последва връчване на поздравителен лист на всички председатели
на общински организации и дружества в регион Пазарджик от името
на г-н Красимир Коцев.
От 18.30 часа музикална програма в чест на 30- годишнина беше
изнесена от ученици от Градска школа по изкуствата при Народно
читалище „Христо Ботев – 1897 г.“ от класа по пиано и от класа по
акордеон, които със своето изпълнение вдигнаха на крака залата.

Вечерта веселието продължи в ресторанта на хотел „Тракия“ в Пазарджик с песни и танци до 24.00 часа.
На втория ден – 16.11.2019 год., събота от 9.00 часа - в същата
зала на общината се проведе редовният 16-ти пореден фестивал
на певческите възможности на хората с увреждания от регион
Пазарджик. Над 3 часа в залата звучаха красиви изпълнения от
съставите на почти всички общински организации и дружества в
региона. Фестивалът беше без конкурсна надпревара и посветен на
30-годишнината от учредяване на СИБ.
Г-жа Петя Маринова , закривайки фестивала, благодари на всички
участници в двудневния празник като им пожела весело изкарване на предстоящите Коледни и Новогодишни празници и по-добри
времена за всички през новата 2020 година.
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Рени Петкова:
В НАЧАЛОТО при ОСНОВАВАНЕТО НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА - ИМАХМЕ
МНОГО ДАРИТЕЛИ”
- Г-жо Петкова, колко са членовете на Общинската основна
организация в Белене?
- Към днешна дата общият брой
на членуващите е 380 човека.

Разговор с
председателката на
ОО на СИБ в Белене по
повод Деня на хора с
увреждания

- Колко години изминаха от основаването на Организацията в
Белене? Разкажете ни за началото!
- Клубът на хората с увреждания в Белене е основан на 14.06.2001 г. с
49 човека. Избрана бях за председател на едно събиране, организирано от Общината по повод 3 декември - Международния ден на хората
с увреждания. От тогава до днес съм председател на организацията в
Белене. Впоследствие ни дадоха сградата, в която се намираме в момента. От 2002 г. към организацията ни се включиха и дружествата от
общинските села, както следва: от 31.03.2002 г. - дружество в село Татари, от 02.04.2002 г. - дружеството в село Кулина вода, от 29.10.2002
г. - дружеството в село Бяла вода и от 09.11.2004 г. - дружеството в село
Петокладенци. И в края на 2002 г., станахме Общинска основна организация на хора с увреждания.
В началото имахме много дарители, благодарение на които провеждахме празници, раздавахме подаръци на хората. Имахме различни
участия в художествената самодейност, автопоходи, обучителни семинари, които днес, за съжаление, отпаднаха, поради ограничения бюджет. Спомням си, че ние раздавахме частични помощи за лекарства,
осигурявахме ортопедични обувки инвалидни колички и други консумативи в помощ на хората с увреждания, но и това също отпадна, поради различни причини. Сега подкрепа за лечение дава само централата
на СИБ, но за цяла България.... Днес хората освен болни са и отчаяни,
обезверени, дори озлобени.
- Има и хубави моменти. По повод 30 години от основаването на
Съюза на инвалидите в България предприехте една хубава инициатива.
- Да, така е. През 2019 г. се навършиха 30 години от основаването на
СИБ и по този повод нашата организация - централата - издаде и връчи
грамоти на всички учредители и основоположници. Бе хубаво, емоционално и запомнящо се събитие.
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- Всеки празник е повод за равносметки, но
и за пожелания. Какво ще пожелаете чрез
вестник „Дунавски новини” на хората с увреждания?
- По повод наближаващите празници искам да
пожелая на читателите
на в-к „Дунавски новини”,
на хората с увреждания,
както и на всички жители
на община Белене да са
живи и здрави, да имат
повече вяра в доброто,
да бъдат добри, усмихнати и благословени! Нека
имат една вълшебна Коледа и една Нова Година,
изпълнена само с позитивни емоции!

Рени Петкова получава от председателя на Общински съвет-Белене и
общопрактикуващ лекар д-р Бистра
Павловска дарение за Клуба - апарати
за измерване на кръвно налягане и на
кръвна захар.

Интервюто взе
Ралица Господинова

БЛАГОДАРНОСТ

Група хора с увреждания, членове на  клуба за хора
с увреждания  „Доверие“ - с. Беловец останаха много
доволни и щастливи от дарение на хранителни продукти от
Г-жа Искра Антонова Председател на наркоп - град Кубрат.
Благодарим на Госпожа Антонова!  
Дарението беше направено на 23 декември – за 20 души.
Възхитени сме от този жест!
Също така благодарим и на кмета на общината
Г-н Алкин Неби, който е съдействал за това дарение!
По време на дарението присъства Г-жа Мустафова - кмет на
село Беловец.Пожелаваме на нашите благодетели
здраве, щастие и дълъг живот!
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В писмо до Министъра на труда и
социалната политика Деница Сачева...
Продължение от стр. 3
натрупала голям опит, има вече изградена администрация и материална база в 147 точки в страната. Допълнителен аргумент в
тази посока е и обстоятелството, че този орган запазва своята
ключова роля при бъдещата нова политика за социално приобщаване на хората с увреждания, която трябва да се реализира
чрез Закона за социалните услуги. Необходимо е само в новите
функции на Държавната агенция за хората с увреждания да бъдат
ярко откроени ключовите и координиращи правомощия и функциите й, произтичащи от чл.33 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. В процеса на дебата ние имаме готовност да
представим нормативни текстове, в които детайлно са разписани
всички дейности на Държавната агенция за хората с увреждания.
2. Каква ще бъде съдбата на Закона за лична помощ? Очакват
отговор следните въпроси:
2.1. За изминалия период на действие на закона, колко „лица“
са получили лична помощ ? И колко часове са им определени?
2.2. Колко са подадените молби, очакващи решения на Дирекциите за социално подпомагане?
2.3. Какъв е очакваният разход за бюджета през 2020 г., като се
има впредвид, моментният кръг на правоимащите лица 85 000 90 000 деца и лица с увреждания? Съществува ли опасност разчетеният ресурс да бъде драматично надхвърлен, което да блокира
системата?
2.4. Какви ще са действията на Правителството и прогнозните
разходи за лична помощ през 2021 г., вземайки впредвид отпадането на заложените ограничения в Закона за лична помощ за
2019 г. и 2020 г.?
2.5. Работи ли успешно заложеният механизъм за осигуряване
на асистенти по Закона за лична помощ? Какви са проблемите?
Национално представителните организации на и за хора с увреждания считаме, че след получаване на информацията и нейния анализ, е необходимо да нанесем необходимите корекции в
нормативния акт, с цел намиране на баланс между потребностите
на хората с увреждания и фиска. Законът за лична помощ трябва да преустанови да бъде терен за популизъм. Прагматичният
подход налага да бъдат определени прецизно целевите групи и
критериите за получване на подкрепата с всички произтичащи
от това проблеми, след като през 2019 г. беше изтърван „духът от
бутилката“ и се създадоха големи обществени очаквания.
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3. Каква ще бъде съдбата на Закона за социалните услуги? Ние
считаме, че след като влизането му в сила беше отложено с 6 месеца и единият от тях практически изтече, трябва да започне спешен експертен, политически и обществен дебат за евентуални
промени в нормативния акт с цел овладяване на обществените
тревоги. Според нас за успешния контрол на ситуацията ще допринесат съществено разработването и общественото обсъждане на подзаконовите нормативни актове, произтичащи от Закона
за социлните услуги. Една от техните задачи ще бъде „даването на
отговори“ на поставените проблеми, прекратяването на спекулациите и успокояване на обществото.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания заявяваме своята готовност активно да работим по
поставените въпроси. Ние за пореден път публично подкрепяме
Закона за социалните услуги, който е концептуално издържан,
отговаря на българските традиции в тази област и не трябва да
бъде отлаган повече.
4. Каква ще бъде позицията на българското правителство по
регламент ЕС/1407 за новия програмен период 2021-2027г. – организациите на и за хора с увреждания, а вероятно и други НПО,
са изправени пред проблема, че сега действащият таван от 200
000 евро по регламента е силно ограничителен за дейноста им.
При тези правила те не могат да ползват в достатъчен обем публичен ресурс и да гарантират устойчивост и развитие на предлаганите от тях услуги. Този факт възпрепятства изграждането на
необходимия експертен капацитет и намалява ефективността на
партньорството на гражданския сектор в държавата и общините.
5. Каква е съдбата на очакваната от всички нас нова нормативна уредба, отнасяща се до предоставянето на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората
с увреждания - до настощяия момент национално представителните организации на и за хора с увреждания сме държани в
пълно неведение. Липсата на информация по този изключително важен въпрос за представляваната от нас социална група, налага да поискаме наши представители да бъдат включени при
разработване и обсъждане на новите правила за финансиране и
предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания. Трябва да
бъдат изяснени новите роли в този процес на Министерството
на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Здравната каса, Агенцията за социално подпомагане и
Държавната агенция за хората с увреждания.
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СПРАВОЧНИК
І. Социални параметри през 2020 г.:
- минималната месечна работна заплата става 610 лв., а часовата
работна заплата при пълен работен ден и петдневна работна седмица
– 3,66 лв.
- социална пенсия за старост – 132,74 лв.;
- линия на бедност - 363лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2020 г. е с 6,7%.
- парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 380 лв;
- месечна добавка за деца при доход на член от семейството до
410 лв за 1 дете – 40 лв.; за 2 деца – 90 лв.; за 3 деца – 135 лв; за четири
деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за
семейството расте с 20 лв.
При средномесечен доход на член от семейството от 410,01 лв. до
510 лв включително месечната добавка за деца е в размер 80 на сто от
пълния размер на помощта.
- месечна помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.
- еднократна помощ при раждане на живо дете е, както следва:
1. за първо дете – 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете – 300
лв.; 4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
- допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст е
100 лв.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по
чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане (ВСУ) или степен на трайно намалена работоспособност (СТНР) 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване
на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д,
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ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на семействата на роднини или близки и
приемните семейства, независимо от доходите им, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето.
- месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от
починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
за 2020 г. е 115 лв
Пенсиониране за стаж и възраст:
- жени – възраст 61 г. и 6 м.; стаж – 35 г. и 10 м;
- мъже – възраст 64 г. и 3 м. ; стаж – 38 г. и 10 м.
II. Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на ДОО:
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се
лица:
- минимален месечен размер - 610 лв.;
- максимален месечен размер – 3000 лв;
Размери на месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:
от 1.01.2020 до 30.06.2020 – 219,43 лв.;
от 01.07.2020 до 31.12.2020 – 250 лв.
Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 9
лв;
ІІІ. В ДВ, бр. 99, от 17.12.2019 г. е публикувана Наредба за
изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за
включване в механизма лична помощ
С промените се оптимизират процедурите за асистентска подкрепа и
се синхронизират с принципите и изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство в България.
Също така се уреждат случаите, при които се дава възможност ползвателите на лична помощ да заявят желанието си за ползване на помалко часове подкрепа от тези, които са им определени чрез оценка на
индивидуалните им потребности. Подобни хипотези са налице, когато
ползвателят не желае да бъде обгрижван от предложен външен асистент или при липса на възможност за оказване на асистентска под-
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крепа за обезпечаване на пълния брой часове за лична помощ, като и
поради други лични и/или семейни причини, възпрепятстващи прилагането на механизма в цялост.
Допълнена е и разпоредба за предоставяне на възможност на ползвателя да посочи асистент-заместник, който да изпълнява функциите
на асистента, предоставящ личната помощ по сключения трудов договор, в случаите на негово отсъствие. По този начин се гарантира непрекъсваемост на процеса по оказване на нужната подкрепа.
С промените в наредбата се въвеждат правните основания за сключване на трудовите договори между доставчика на лична помощ и асистента, в зависимост от определения брой часове за лична помощ, при
спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. Уредена е също продължителността на работния ден на асистента, начинът за формиране на
трудовото му възнаграждение, както и последващото отчитане и превеждане на бюджетни средства от отговорните институции. Това ще позволи действително и законосъобразно изпълнение на трудовите договори и ще гарантира социално-осигурителните права на асистентите,
съгласно действащите нормативни изисквания и принципи.
ІV. От януари 2020 г. започва приемът на заявления за безплатни електронни винетки за хората с трайни увреждания в дирекции „Социално
подпомагане“. Право на безплатна едногодишна е-винетка имат лица с
над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не покъсно от 20-годишна възраст.
Лицата се освобождават от заплащане на една годишна винетна такса
при ползване на платената пътна мрежа за един лек автомобил - тяхна
собственост или съпружеска имуществена общност. Правото е за един
автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с.
Годишната електронна винетка е с валидност за срок една година, считано от датата на издаването й.
Проверка за срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на
АПИ api.bg и на сайта bgtoll.bg. Директният линк за проверка е
https://check.bgtoll.bg.
От Националното тол управление препоръчват заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи
крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен
път с електронен подпис.
Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените
заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в
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рамките на следващия работен ден.
При прехвърляне на собствеността на автомобила, смяна на регистрационните табели или бракуване на колата, например, безплатната
е-винетка не следва превозното средство.
В този случай правоимащият трябва в срок до три работни дни да
уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.

КА
ПЛИ

РЕ

Ангел Николов

Велоалея трябва да има
от Исперих до Историко-археологическия
резерват „Сборяново”

Говорил съм с мои съграждани, които коментираха
необходимостта на велоалея до известната Тракийска царска
гробница до село Свещари, която през 1985 г. бе обявена за паметник
на ЮНЕСКО на Световното културно наследство. Тя няма аналог
в страната. Велоалея може да бъде направена и до светилището
„Демир Баба Текке”. Виждал съм хора, които въртят педалите по пътя
до тези забележителности. Защо обаче да не се направи велоалея
встрани от пътя, по която да преминават любителите на красивата
природа и културно-историческите забележителности. Тя ще
облекчи преминаващите към този район, който е много посещаван.
Разстоянието е по-малко от 5 км.
По велоалеята може да се движат едноколесни, двуколесни и
триколесни превозни средства. Тя може да започне от парка, носещ
името на Ботевия четник – Владимир Друмев, до мемориала на убитите
воини.
Да припомним, че велоалея има от Разград до живописната
местност „Пчелина”. По велоалеята ще могат да се движат и хора
в неравностойно положение с инвалидни колички, както и младежи
с велосипеди. Велоалеята може да бъде от Исперих до поляната
край Хижа „Ахинора”, където се
намира предполагаемата столица
на гетите „Хелис”. Надявам се това
предложение да бъде прието от
исперихчани и ще се осъществи.
Може и да се направи и обществена
поръчка, а да се участва и по проект.
Разбира се затова е необходимо да се
извърши подходяща настилка встрани
от пътя. Велоалеята може да бъде
една от приоритетите на Общината,
която ще има положителен ефект.
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Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за
финансиране на проекти за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто
трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се
изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева. Допълнителна информация: Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика:
Проекти/Програми, самостоятелен бизнес. Проектните предложения, ведно с
изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред
описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по
един от следните начини:
На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на
хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28.02.2020 година. Чрез
лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо
или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за
конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен
носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Eлектронен
адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg
Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното
предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
Прие се Националната програма за предоставяне на
грижи в домашна среда.
С това ние изпълняваме нашия ангажимент да намерим бързо решение за хора, които останаха без лични асистенти от началото на
тази година - каза министърът на труда и социалната политика Деница
Сачева.
Стойността на програмата е 16,5 милиона лева и ще обхване хора
с висока степен на трайно намалена работоспособност и хора над 65
години в невъзможност за самообслужване.
Ще бъдат наети около 2 400 безработни лица. Очаква се да се предоставят грижи в домашна среда на около 924 лица със степен на намалена работоспособност и около 4997 възрастни хора.
Програмата ще стартира от 1 март 2020 г.
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третата КНИГА НА Г-Н МОРФИ СКАРЛАТОВ
ПРЕДИЗВИКА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС

ОТКЪС ОТ РАЗКАЗА

АРТ-СЕДЯНКА

в обятията на пустинната буря
...За пътуването на
българската делегация на
юг от Багдад на близо 550
километра до пристанищния град Басра беше
предоставен правителственият МиГ -самолет
руско производство с луксозно обзавеждане!
С нас щеше да пътува
и президентът на страната генерал Абдул Рахман Ариф- пилот, руски
възпитаник, ползващ руски език свободно! Преди
излитането на самолета от военното летище в Багдад
при него от пилотската кабина излезе офицер и докладва
на генерала, че от югозапад се задава самум, който се приближава със средна скорост. Което подочух беше, че генералът каза, че преди да ни хване пясъчната буря, ние ще
сме кацнали вече в Басра и там трябва да са готови навреме за официалното посрещане на българската делегация!
Отначало летяхме от хубаво по-хубаво, без турболенция.
Под нас беше водната лента на старата библейска река
Тигър, която течеше с достойнство, сякаш бързаше да се
слее с брат си Ефрат, за да създадат плавателната Шат
ал-Араб, която след няколко десетки километри се вливаше в Персийския залив, водещ към величествения Индийски океан. Между двете реки бе земята на древната Месопотамия - земя, видяла толкова много история, колкото
малко други земи на земното кълбо! По бреговете се бяха
ширнали километри обработени плодородни поля. От
Багдад (от персийски език значи „земя на градините“) под
нас тъмнееше гъстата зеленина на финиковите палми.
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в обятията на пустинната буря
По брой на тези дървета Ирак е на първо място в света. Казват, че в тази страна растат над четиридесет милиона от
най-плодородните сортове финикови палми. А по-нататък до
хоризонта, на запад и югозапад | бе безкрайността на Арабската пустиня.
Самолетът следваше течението на реката, която носеше водите си по посока югоизток, за да се слее с другия гигант - река
Ефрат.
След около час спокойно летене влязохме в турбулентна зона
и самолетът започна да се тресе и да се люлее. На някои им прилоша. Какви мъже има на този свят, Боже мили? Не след дълго
наоколо притъмня и започнахме да чуваме глух тътен, тропане върху тялото на самолета, което показваше, че пясъчната
буря вече връхлита върху нас. Витаеше атмосферата на обреченост. Беше повече от горещо и беше настъпила тишина, която говореше страшно много.
Наближаваше ли последната ни житейска минута? На всичкото отгоре, попаднахме в „дупка“, кафето излетя от ръката
ми нагоре, удари се в тавана и обратно падна върху главата ми
и „старателно“ ме „изкъпа”.„
Мила майко, какво щях да правя сега?! След малко предстоеше
официално посрещане на военното летище в Басра!
От кабината излезе млад и симпатичен пилот арабин, който дойде до президента, наведе се почтително до ухото му и
започна да шепне нещо. Този път, колкото и да слухтях, не можах да дочуя нищо! След малко президентът Ариф ме потупа по
коляното и ми пошепна: „Кажи на уважаемия генерал, мой скъп
гост, че има опасност скоро да попаднем в окото на самума, затова трябва да се измъкнем от него колкото се може по-бързо.
Може и да се задръстят моторите с пясък. Каквото и да става,
никой да не мърда от мястото си. Стани, ако обичаш, и провери дали всички са със закопчани колани.“ Подаде ми микрофона
да го дам на генерал Семерджиев. По микрофона нашият водач
на делегацията обясни със спокоен глас положението и призова
към спокойствие, което в такива случаи е част от мъжкото
достойнство.
В самолета вече беше трудно да се диша, макар че охлаждането работеше. Генерал Ариф стана и като каза „Я Ръбби!“(Боже)
влезе в пилотската кабина, а оттам излезе нашият познат хубавеляк!
Самолетът започна да набира височина. Ние бяхме вече в плен
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на самума и той можеше да прави с нас всичко, каквото си пожелае! Самолетът се тресеше, но плавно започна да се издига,
видно генерал Ариф искаше да остави бурята под нас. Страшно
е да си в самолет и да си в неведение как той ще се справи със
смъртоносната пясъчна угроза.
По-късно щяхме да разберем, че друг изход не е имало . Наоколо,
докъдето можеше да стигне бензинът на самолета ни, в Сирия,
Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия и Западен Иран не е имало самолетна писта, годна за кацане, тъй като огромният самум ги
е затрупал с пясък. Ушите започнаха да ме болят, а очите да
ме смъдят. Летейки така на по-голяма височина, полетът на
самолета като че ли стана по-стабилен.
Така след известно време започнахме да чувстваме, че започнахме да се снишаваме бавно. Надеждата като че ли напълни
гърдите ни, отново завръщайки се. Никой не проронваше дума.
Страхът за живота е унищожител на човешкото съзнание!
Самолетът видимо се снишаваше. Ушите ми бучаха, повдигаше
ми се от около половшн час.от около половин час. После нещо
под нас изтрещя, самолетът стържейки подскочи и около три
минути продължи спокойно да лети около три минути продължи спокойно да лети, сетне пак изтрещя и подскочи.
Този път през прозореца прозря зеленина на палми. Паднахме, мина през ума ми! Толкова ни било писано! Така си и беше.
Изглеждаше, че това бяха последните минути от живота ни!
Кацахме в гъста палмова гора, а това си беше читаво падане на
самолет. После се счу свистене под него и пак подскок на забавен
каданс, подскок и самолетът спря, наклонен на една си страна.
Бяхме кацнали върху пясъци.
Из самолета защъкаха членове на екипажа и стюардеси, започнаха да отварят аварийните изходи и да спускат гумените лодки за аварийно слизане. „Бил аджель, бил аджель“! [Бързо,
бързо), викаше персоналът и помагаше на хората да се спуснат
по гумената стълба лодка.
Последен от самолета слезе генерал Ариф. Изглеждаше уморен, но с достойнство беше защитил добрата руска школа, а и
самолетът МиГ-124 показа на какво е способен.
Едно от десет при подобни случаи самолетите оцеляват. Турбините се пълнят с пясък и толкова! Под самолета долу беше,
докъдето поглед стига, само пясък. Във въздуха сега нямаше
толкова пясък и наоколо се виждаше някак си мъгливо. Персоналът продължаваие да вика «Куикли ран ауей!» (Бързо бягайте
далече!)
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Д-р Румен Какарашев

създание, малко, невинно.

Ученическите години, те ли са
най-хубавите в живота ти ?
Ти помниш ли класната стая?
Ти помниш ли дървения чин?
Ти помниш ли печката бумтяща,

като кошер, стаята шумяща?

Имам удоволствието и
честта да Ви представя
Весела Рускова
Тя живее в града на поетите, липите и правите улици - Стара Загора. Зодия Дева е и по всичко
личи, че е доста критична и педантична. Има дарбата да пише
стихове. Стихосбирката й „Настроения“ се чете с лекота и ни
пренася в една вълнуваща реалност.
Изкушавам се да отправя едно
творческо
предизвикателство
към Весела Рускова. И така, Весе,
искам на въпросите които ти задавам, да ми отговаряш с твои
стихчета. Нека опитаме, вярвам,
че ще се справиш !
НАГОРЕ КЪМ СЛЪНЦЕТО
БЯГАМ
Да започнем с твоето детство и
младост. Спомняш ли си ги ?
Не знаех какво е детство научих, когато то отмина.
Не знаех какво е младост,

научих, когато влязох в нея.

Сякаш искаш детството ти да се
върне ?
Детство мое,
моля те върни се!
Искам отново да стана,

Помня моята първа учителка
Радка Тенева. Ти помниш ли твоята ?
Виолета, учителко мила,
приятелко добра.
Признателноста си сърдечно
изразявам,

с името ти на уста.

Щастливо ли живееш, харесваш
ли Съдбата си ?
Не съм омъжена, а съм женена.
Жена за жена.

Аз, Весела - Тя, Самота.

Разбирам те. Каква искаш да бъдеш ?
Млада като новата година,
като бебето с коса златиста.
Като пролет животворна, мила,
като тревата, росно сребриста
Аз искам вечно млада да бъда!
Харесваш ли къщата на детството си ?
Макар да си с покрив паднал
и със двор изпусталял.
Ти си мойто скъпо детство,

ти си моето вълшебство.

Да, всеки обича родния дом. Харесваш ли нашия град, родната
Стара Загора ?
Обичам те, Стара Загора град на правите улици,
град на поети големи

и на липите ароматни!

Изгрева или залеза на Слънцето
харесваш повече ?
Обичам те, изгрев, обичам.
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Ти си начало на всеки ден.
На чакани нови надежди,

на прекрасните нови мечти!
Да, но и залезът си има своя чар.
Не мислиш ли ?
На запад слънцето клони,
завърши хубавия ден.
Както всеки ден и този,

ще си отиде победен.

Обичаш ли да се разхождаш сред
природата, в гората
сред дърветата ?
Искам нежен ветрец да полъхва
и като ласка да ме облъхва.
Искам с дърветата
близо край мен,

да си играя през целия ден.

Морето или планината те зареждат повече с енергия
и творческо вдъхновение ?
МОРЕ,
при теб дойдох с надежда,
приятел верен да намеря.
Десет дни и вечери девет,

скитах по брега ти лазурен.
Полъхва ветрец.
Кефи ли те този вечерник ?
Духай вечернико, за мен!
Духай, моля те, в несвяст.
И нека да се завъртим,

в нашия среднощен валс.

Повече без теб не мога,
задушавам се, измръзвам.
Ще дойдеш ли ти, и кога?
Ако не дойдеш... умирам..

Любов, чуваш ли? - Ела!
Какво ще кажеш на своя Принц
като го срещнеш ?
Ела, подай ми ръка,
измъкни ме от сянката
на греховете, на страха, на неси-

гурността... Ела“.

Малка звезда край нас мина
каза... след мен... и замина.
Телата си ние сляхме, и след нея

полетяхме.

Вярно ли е, че любовта побеждава всичко ?
Любов, ти можеш, заключени
врати да отваряш,
можеш стени да разбиваш,
от гроба, мъртвеца, жив
да извадиш, можеш
и от убиеца, добър човек да

направиш!”

Прекрасно ! Моята майка казваше, че в този свят всичко е
лъжовно. Ти какво би казала ?
Не искам вече нови срещи,
от тях главата ме боли.
Останах вече без надежди,

от подли лъжи безкрайни.

Чувстваш ли се самотна или прогонваш самотата от живота си ?
Но победата ти, аз сама,
в победа моя ще превърна.
И вече няма да те моля, а със

Така е, любовта понякога е измамна и убива надеждата. Ти
вярваш ли в нея ?
Със вяра искам да живея,
със силна вяра и любов.
Да бъда радостна, да пея,

сила ще те изгоня.

животът ми да бъде нов.

Можеш ли да живееш без любов,
без да си обичана?

Какво те натъжава, за какво плачеш ?
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НАГОРЕ КЪМ СЛЪНЦЕТО БЯГАМ
Плача за малките, за младите,
които сега в живота навлизат,
пълни с вяра, че ще победят.
Че с лекота ще победят
неписаните закони,
жестоките догми на

семейство, род, общество.
Да поговорим за близките ти
хора…
Мамо,
щом погледна очите ти,
разбирам, че съм на 25.
Но се чувствам, малко дете, за-

висимо, безпомощно.

Имала си дядо. С какво го помниш ?
Портрет чернобял
на стената виси,
на човек със черни, големи очи.
С коса оредяла и снежно бяла,

човек, когото не познавам
дори.

Загубила си баща си. Какво би го
помолила където и да се намира
той сега ?
Затова ще те помоля,
мой незабравими татко,
да попиташ ти там, Онзи,

кога моят ден ще дойде?

Ако имаш сестра какво ще ми кажеш за нея ?
Аз във тебе виждам мила,
част от моята душа.
Вярваш ли в Бог, има ли живот
след смъртта ?
Озарена, да им каже,
че там горе е прекрасно,
че е светло, че е чисто,

но.... Всевишния, нехае!

И сякаш нещата имат начало и
остават без край ?
Човек идва на този свят,
после си отива.
И това е начало.
Нищо няма край! Има само на-

чало!

От думите ти разбирам, че не би
искала никой да умира ?
Защо Господи,
устроил си така света?
Аз искам, вечно

всички да живеят!

Защо Бог изпраща болести и
страдания на хората ?
Може би, за да ни докаже,
че Той е, който всичко знае!
Че Той е, който всичко може!

Че Той е и АЛФА и ОМЕГА!

Посрещнахме 2020 година, какво ще пожелаеш на читателите ?
Честита нова година!
Да сте живи, да сте здрави,
винаги да сте засмени!
Накъде бягаш, за какво мечтаеш?
Нагоре към слънцето бягам,
искам огнено момиче да стана
и на всички
щастие да дарявам.
Наближава празникът на любовта и виното 14 февруари. Може
ли една наздравица за мечтаната
любов?
Само теб обичам
и друг не мога да обикна.
Сърцето ми за теб копнее,
устните ми за твоите целувки
жадуват само.
Защо пътищата ни се разделиха?
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Защо не можем заедно да бъдем?
Защо не можем да се обичаме,
да се любим, като всички млади?!
Защо?!
Хиляди защо около мен се въртят.
За теб готова съм на всичко!
Готова съм да те чакам
хиляди зими мразовити,
хиляди пролети животворни,
хиляди морски лета,
хиляди есени жълти.
Готова съм за теб
земята да пребродя,
да те намеря, да те докосна
и прегърна за миг.
Бързо дните отминават,
годините летят,
моята младост преминава
в очакване на теб, любов.
Всяка нова сутрин
с надежда очи отварям,
че през този ден
ще срещна теб, любов!
А вечер легнала в топлото легло

тихичко шептя молитва,
изимислена от мен Бог да ми помогне
да намеря теб, любов!
Знам, че ще ме намериш,
че ще дойдеш,
че ще ме прегърнеш
и ще ме отведеш
далеч, далеч накрай света!
Далеч от скръб и мъка!
Далеч от самота и скука!

ЧЕСТИТ И СВ. ВАЛЕНТИН!
ОБИЧАЙТЕ И БЪДЕТЕ ОБИЧАНИ!

Жельо Какарашев - 86 години - Стара Загора
Кураж с пари не се купува,
кураж не се дарява.
Човек сам си го дава
в бой със страха и
с човешката злоба.

КУРАЖ
Кураж братя и сестри по съдба !
Съдбата в едно ни сля.
Забравете що сте били,
забравете чест, власт, пари.

Куражът сили дава,
ама нашите юмруци са слаби
и дето удрят не боли,
макар да са десетки.
Кураж, не сме сами,
в България сме много.
Стотици, хиляди дори !
Вече сме юмрук голям – боли !
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ГАЛ САСОН:

Настъпва ли Епохата на Водолея?
Накъде отиваме? Какво е положението по света като цяло? Кога най-после
ще дойде Епохата на Водолея?
Тези въпроси ми задават хора, организации и медии по цялата земя

Водолеят – Епохата на единството
вече е тук

През последното десетилетие, от началото на Голямата рецесия,
Плутон – символът на могъществото, транзитира в Козирог. Тъмната страна на Козирога е страхът за оцеляване, затова и неговата карта в таро е Дяволът. Тя олицетворява колективния страх, че няма достатъчно блага за всички. Козирогът издига стени, строи укрепления и
слага бариери. През 2023–2024 обаче Плутон ще премине във Водолей и
ще остане там почти две десетилетия. Тогава ще усетим с пълна сила
Епохата на Водолея. През 2020, докато Сатурн транзитира във Водолей
(от март до юли и след това от декември 2020 до 2022), влиянието на
Козирог ще започне да отслабва и би трябвало да почувстваме вятъра
на промяната. […]
Диамантна медитация (начало)
Седнете удобно или легнете по гръб. Дишайте дълбоко и се отпуснете
с техниката 4–2–4–2: вдишвайте, докато преброите до четири, задръжте дъха си, докато преброите до две, издишайте, докато преброите до
четири, и изчакайте до две, преди да вдишате отново. Едновременно си
представяйте как с дъха си очертавате около себе си златен кръг. Така,
вече се намирате в средата на златен кръг или сфера. После си представете вписан в него/нея сребърен квадрат. Съсредоточете се и със силата
на въображението наклонете квадрата на 45 градуса, за да се превърне
в ромб (диамант), чиито върхове докосват кръга. Ето че седите в диамант, заобиколен от пръстен. Представете си четири неща, които искате да се материализират тази година, разположени по едно във всеки
ъгъл на диаманта. […]
***
Зодиакалните знаци през 2020 година

За всяка зодия са разгледани: шестте затъмнения и ефектът им върху
емоциите; Меркурий, Венера и Марс – транзити по конкретните домове, ретроградност и влиянието им; транзитът на Уран по домове, символът на съответната буква от иврит и на съответната карта таро.
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ОВЕН: Аз съм
Нов кармичен цикъл: кариера и мисия в живота
Идната 2020 продължава и задълбочава ангажираността и фокуса ви
върху кариерата, лидерството в общността и мисията в живота. Повечето съвпади (нови начала) се случват в дома на кариерата и професионалния живот, които са изключително важни за вашето племе. От
края на 2017 се чувствате под натиск да се промените, да поправите
някои неща и да се докажете пред вишестоящите или пред себе си. Освен това през последните две години се налага да се справяте с взискателни шефове, да посрещате предизвикателства или да се фокусирате
върху бащински фигури. Тази тенденция ще продължи и през 2020, но
тъй като Сатурн временно се премества във вашия дом на общността
и приятелите (от края на март до началото на юли), ще почувствате известно облекчение в кариерата, а фокусът и предизвикателствата ще
се прехвърлят към вашата компания, приятелите, правителството и
корпорациите. В този период ще зърнете уроците, които ще получите
от Сатурн през 2021–2023. От края на март до началото на юли ще имате възможността да разберете кои хора можете да смятате за истински
приятели. Плащайте си данъците, кандидатствайте за всички разрешителни, които са ви нужни, и не влизайте в пререкания с властите.
Януари 2020 може да бъде малко труден, особено ако сте родени в
края на Овен (10–19 април). Ще се срещнете с предизвикателства предимно в кариерата или в отношенията с шефовете си. Ако работите за
себе си, вероятно ще изпитате трудности със своите служители или
просто с отношението към самите себе си. Могъщият съвпад на Сатурн,
Плутон и Юпитер може да се прояви като драматичен призив за действие, необходимост да поемете в нова житейска посока, да се впуснете
в неочаквано приключение или в поход за нови завоевания.
ТЕЛЕЦ: Аз имам
Нов кармичен цикъл: Истината и моята мисия
Тази година ще продължите да вниквате все по-дълбоко в своята истина и автентичност. На всеки три десетилетия Сатурн ви приканва да
пренапишете собствената си конституция; да преосмислите и осъвремените убежденията и философията си. Господарят на кармата настоява
да решите в какво вярвате и за какво сте готови да се борите. През 2020
новата ви доктрина ще бъде готова и между 16 март и 23 юни кармичният учител Сатурн ще се прехвърли във вашия дом на кариерата, за да
приложите наученото през последните две години в професионалния
си живот. От 23 юни до средата на декември отново ще се съсредоточите върху ученето и изглаждането на философията си, така че през
2021–2023 да моделирате своята кариера според новите си възгледи за
живота. Телец е фиксиран знак и вашата задача е да бъдете стълб, колона, носеща стена, Атлас, който носи света на раменете си. Тази година,
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обаче, трябва да се поупражнявате в гъвкавост. От края на 2017 Сатурн
транзитира в Козирог – също земен знак като вашия. Това ви позволява да запазите своята стратегия и тактика и да продължите по пътя
си, но през 2020 планетата – символ на трудните уроци, преминава във
Водолей и образува квадратура с вашия знак, пораждайки промени и
значителна необходимост от гъвкавост и пренастройка. С други думи,
догодина ще се наложи да се фокусирате върху учене, преподаване и
пътешествия, за да се подготвите за голямата промяна в кариерата, която ви очаква от средата на март до 23 юни 2020 и през целите 2021 и
2022. Припомнете си 1991 и 1992, за да откриете корените на новото,
което ще бележи професионалния ви живот между 2020 и 2023. Освен
това Сатурн в дома на кариерата се проявява не само в професионалния живот, но и под формата на синхроничности с бащински фигури,
шефове и представители на властта. Сатурн има потенциала да ви научи и как да действате като шеф или лидер.
Най-много за гъвкавост обаче настоява Уран. От май 2018.
БЛИЗНАЦИ: Аз мисля

Нов кармичен цикъл: Сексуалност, страст, трансформация
Догодина ще има много неща, за които да мислите. Най-важното е, че
Северният възел, или Главата на Дракона, се връща при вас след почти
две десетилетия. Драконите са летящи влечуги и тъй като вие сте въздушен знак, ще усетите прилив на приповдигнатост. Ще удари часът да се
възползвате от добрата карма, която сте натрупали, докато Северният
възел е бил на друго място. Всички Близнаци, най-вече родените между
11 и 21 юни, ще почувстват полета на Дракона и ефекта от затъмненията, които са близо до рождения им ден. Когато Драконът преминава
над вашето Слънце и вие се превръщате в дракон. Предстои ви година,
в която ще съберете около себе си групи от хора със сходно мислене,
ще се присъедините към нови общности, ще увеличите броя на своите
фенове и последователи, а в социалните медии ще се радвате на повече „лайкове“, което е важно за вас. В края на краищата, вие сте обединители, спойки, посланици. Северният възел ще остане във вашия
знак осемнадесет месеца, през които ще изисква от всички нас да действаме, мислим и общуваме като Близнаци. A кой може най-добре да
ни научи да формулираме посланията си, ако не вие!? Ще се уверите, че
поне година и половина след рождения ви ден хората ще търсят от вас
съвети, мнение, идеи и вдъхновение. Не се стряскайте, ще се справите!
Сатурн, планетата на кармата и суровите уроци, продължава пътя си
през вашия дом на смъртта и сексуалността. Да, очакват ви някои проблеми, свързани със страстта, импулсивността и интимността. Сатурн
се опитва да реши този въпрос от края на 2017, а догодина ще се на-
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ложи да завършите обучението си. Присъствието на Сатурн в дома на
смъртта може да предизвика мрачни чувства; вие преживявате смъртта
на стария си Аз и прераждането на новия. От средата на март до края на
РАК: Аз чувствам

Нов кармичен цикъл: Взаимоотношения и партньорство
Предстои наситена и могъща година за племето на Раците. От ноември 2018 до юни 2020 Северният възел, или Главата на Дракона, се е
разположил във вашия знак. За последен път това се е случило през
2000–2001. Северният възел в Рак помогна на всички ни да възприемем
качествата на вашия знак и да се опитаме да заздравим връзката си,
като я свържем с темата за безусловната любов, състраданието, дома,
семейството и сигурността. Този транзит насочи към вас светлината на
прожекторите, защото всички чакахме да ни покажете пътя. След юни
2020 Северният възел ще премине в Близнаци и във вашия дом на миналите животи, мистицизма и освобождаването на ума. Тъй като Северният възел винаги показва желанията на душата (не на егото), през
осемнадесетте месеца след преместването му се научете да се примирявате (не да се предавате), да се освобождавате, да се поставяте на
чуждото място (емпатия) и да медитирате.
Този транзит ви приканва да се свържете с интуицията си, да се доверите на психичните си способности, да работите със страданието на
другите хора и от време на време да оставате сами, за да се разтоварите
от чуждото влияние и очаквания.
През 2020 се очаква значителна активност в Козирог – вашият противоположен и допълващ
знак. Плутон, Сатурн и Юпитер
са в Козирог и във вашия дом на
взаимоотношенията. Картинката
е шарена. Всъщност Сатурн е във
вашия дом на взаимоотношенията от края на 2017 и се проявява
като необходимост да преразгледате начините, по които досега
сте реагирали при трудности във
взаимоотношенията и брака. Сатурн никога не е лесен и […]
В книгата на Гал Сасон
можете да намерите още
много интересна и полезна
С Л Е Д ВА
информация.

38
áðîé 2
февруари 2020

Годината на Металния Плъх ще
бъде година на ново начАло!
Нови възможности, любов и пари 2020 г. определено ще бъде успешна

Плъхът е първият
знак от цикъла на
12-те животни на
китайския зодиак и
поради тази причина
този период се счита за година на ново
начало и обновяване.
Годината на Металния плъх ще бъде силна, просперираща и
щастлива за всички
зодиакални знаци.
Хороскопът за 2020 г. е пълен с изненади за представителите на Телец, Скоропион, Риби, Водолей
и Козирог. Това са знаците, които неочаквано ще
имат постижения за каквито не са мечтали през
2019 г.
Също така, представителите на Овен, Лъв и
Везни ще изпълнят една мечта, която са имали
от дълго време, затова тези три зодиакални знака
могат да се смятат за едни от най-щастливите
на 2020 година. Това е страхотна година за нови
идеи, нова работа и развитие.
Годината на Плъха ще ни донесе творческа
енергия,която може да се прояви чрез изпълнение
на много неща, които желаете в живота си. Ще
имате сигурността, че всичко е възможно, че сте
създателят на собствения си живот и че имате
силата да бъдете този, който искате да бъдете.
Bottom of Form
АСТРОЛОГИЯ
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2020 година ще премине под знака
на Паяка според славянския календар 
Славянският
календар
е
календарна система, развита
и използвана от древните
славяни до момента на тяхната
християнизация.
Той е слънчев календар и е
тясно обвързан с езическата
славянска религия, с нейните
обряди, гадания, празници и церемонии. Месеците в календара
имат оригинални славянски наименования, свързани с особености
на климата или на човешките дейности през съответния месец. И
днес някои славянски народи употребяват славянските имена на
месеците.
Последната година на Паяка беше през 2004 г., а следващата
ще е чак през 2036 г. Новата година ще има свои собствени
характеристики, които е важно да се знаят предварително, за да
се преодолеят по-лесно всички препятствия по пътя.
Какво да очакваме през 2020-та според славянския календар?
Това ще бъде емоционално време, през което е хубаво да
действаме и да не бъдем статични. Не стойте на едно място,
не очаквайте чудо, защото то няма да дойде, без да работите
за сбъдването на мечтите си. Основното мото за годината е:
„Трябват не думи, а дела»
Всичко, което искате
да постигнете, няма да
се получи без усилия от
ваша страна. Ще трябва
да
положите
усилия,
да станете по-активни,
динамични, понякога дори
да поемате рискове и да
жертвате нещо. Трябва да
имате повече доверие на
себе си и на собствените
си възможности.
Препоръчително е да
опрощвате грешките на
близките си и да не бъдете
злопаметни.
Ще имате и повече
време за пътувания и
грижа към себе си.
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февруари

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

05.02. - 100 г.
от рождението
на Леда Милева,
българска
поетеса,
преводачка
и общественичка,
удостоена със званието
„Почетен гражданин на
Стара Загора”(1997);

12.02. - 210 г.
от рождението
на Атанас Иванов, даскал
Атанас

		
28.02.-150 г. от учредяването на
Българската екзархия
с ферман на султан Абдул Азис
28 февруари 1870 г.

05.02.1925 - 95 г. от
рождението на Генчо Стоев
български писател,
публицист и общественик.

17.02. -100 г.
от рождението на
Богомил Нонев
(17.02.1920 – 15.04.2002),
български писател,
журналист, дипломат.

