ПАК ИДЕ ЕСЕН - ДАНО ДА Е ДОБРА
И ЗДРАВОСЛОВНА!

Списание за социални права и интеграция . Година ХХX брой 5-8 . май-август 2021. Цена 0,50 лв
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В

броя

Акцент ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ
добрите вести идват с кураж

АРТ СЕДЯНКА

3 - 15 -34
4 - 11

12 - 14

сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

34 -35

КРАСИВ И БОГАТ ПРАЗНИК

36 -39

Загубихме един партньор
и скъп приятEл...
През 1991 г. започнахме работа в изданието
на Съюза на инвалидите в България заедно с Васил Настев (защото и преди това бяхме заедно в
две други редакции). Той беше първият му главен
редактор. След години пое грижата за отпечатването и разпространението на КУРАЖ - тогава изданието прерасна в списание. До днес. В него
публикувахме и необикновените творби на Васко
- защото той беше и необикновен автор...
Дължим много на Васко! ...
Освен традиционното “Почивай в мир!”
Не, не сме го загубили. Той винаги ще бъде с нас...
Петя Митева
Главен редактор
ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Петя МИТЕВА
Списанието е приемник на в. “Кураж”
Печат БОБ И КО
София 1000, ул. “Христо Белчев” №8, тел. 981 56 38
Ръкописи и снимки не се връщат
udpb@abv.bg; kuraj@abv.bg
Използва се илюстрация и от интернет

А

kцент
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ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ

На 14 юли - 2021 г. се проведе

Общо събрание на съюза
на инвалидите в българия
Приет бе отчет за дейността на
Управителния съвет на СИБ
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
(утвърден от УС на СИБ на 07.06. 2021 г.
и на Общото събрание на СИБ 2021г.)
В уводното си слово Председателят на СИБ
Красимир Коцев каза следното:
Уважаеми членове на Общото (делегатско)
събрание на СИБ,
През отчетната 2020 календарна година Съюзът на инвалидите в България и неговия Управителен съвет, ограничени от тежките противоепидемични мерки и условия на
забранени обществени прояви, събирания и пътувания, работиха както за постигане на целите на СИБ и за изпълнение на задачите, очертани от Насоките за дейността през
периода 2017 – 2021 г., приети на VІІІ-я Конгрес на СИБ, проведен през месец декември 2016 година, така и по отговорни текущи задачи.
На стр.15
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Любомир КУЗЕВ

   

Община Долна баня спечели пореден проект
с наименование
„Оборудване и обзавеждане в пет социални
услуги в община Долна баня”,
финансиран по договор Р Д 0 4 - 3 6 / 1 2 . 0 5 . 2 0 2 1 г .
от Фонд „Социална Закрила“.
Общия бюджет на проекта е 35 724,56 лв. , като размера
на финансиране от Ф“СЗ“ е 31 794.86 лева, а собствения
принос на община Долна баня е в размер на 3 929,70 лв.
Община Долна баня е доставчик на значителен брой
социални услуги. Настоящият проект е насочен към модернизиране на материалната база и осъвременяване на
съществуващото оборудване и обзавеждане в Център за
обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 2 броя
услуги, Център за социална рехабилитация и интеграция
за лица с психични разстройства, Център за настаняване
от семеен тип за лица с деменция.
Проектът е насочен към следните целеви групи:
40 деца и родителите им, потребители на Център за
обществена подкрепа
30 лица пълнолетни лица с психични разстройства, потребители на Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с психични разстройства
30 пълнолетни лица с психични разстройства, потребители а Център за социална рехабилитация и интеграция
за лица
15лица, ползващи услугата Център за настаняване от
семеен тип за лица с деменция
Целите на проекта са:
- разширен обхват, достъпност, повишено качество и
ефективност на предоставяните услуги в съответствие
със стандартите за качество за предоставяне на социални услуги.
- създаване на условия за интеграция и възстановяване
на изгубени социални умения и навици.
- осигуряване на адекватни условия и оборудване, необ-
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ходими за постигане на максимално качество на обслужване по
отношение на потребителите.
С реализацията на проекта ще се постигне:
Създаване на благоприятна среда за развитието и социалното включване на целевите групи.
Осигурена безопасна и сигурна среда за потребителите на пет
социални услуги.
Създадена материална база и обзавеждането, които изцяло са
съобразени с възрастта и специфичните нужди на потребителите на всяка от обхванатите социални услуги.
Създаване на среда за целодневна работа с потребителите,
отговаряща на стандартите и критериите за предоставяне на
социални услуги.
Развиване и подобряване на социалните услуги за уязвими категории от населението.
Подобряване на жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги за лицата в неравностойно положение в съответствие с изискванията на действащата нормативна база.
По традиция в навечерието на
големия християнски празник
«Възкресение Христово» на своите
редовни членове ръководството на
Сдружението на хората с увреждания
«Венетица» в Долна баня с
председател инж. Светла Стоименова
ще раздаде Великденски подаръци. В
продължение на три дни в клуба след
обяд от 13 часа на всеки ще бъде
даден Великденски козунак, боя за
яйца и по една бутилка олио.

Отпразнувахме рожденните дни на Лиляна Иванчева и на Веска Фърчова, както и именнният ден на малка патерица на Недялка Проданова!!!
За първи път членовете на Конролният съвет на Сдружението на хората с увреждания в Долна баня “Венетица” в рилския
град събраха и почерпиха своите членове, както и ръководството.
За рожденничките и именячката имаше поздравителни адреси от председателката инж. Светла Стоименова, много цветя
и подаръци.
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Екатерина ХРИСТОВА

Млада жена от Търговище дари коса
за онкоболни
Зорница Кирилова отряза
косата си и я дари за направата на перука на онкоболни
българи. 35-годишната жена
понастоящем е потребител
на Защитеното жилище за
пълнолетни лица с психични
разстройства, което функционира към Комплекса за
психично-здравни грижи в
общността в търговищкия
квартал „Бряг”.
Самата Зорница има тежка
съдба, разказва ни директорът
на Комплекса Светлана Трифонова. Още като малка е
изоставена от семейството
си, израснала в различни домове за деца-сираци. Като поотрасла е била върната при родителите си, но не след дълго
отново остава без дом и подкрепа и така своето място
намира именно в КПЗГО в кв.
„Бряг”, където битува повече
от 10 години.
„Нашите
потребители
имат различни заболявания,
но са със запазен интелект.
Интересуват се от околния
свят, четат и гледат телевизия. Запознати са с проблемите на съвремието ни” – коментира Трифонова. И обяснява,
че всъщност желанието на
Зори да отреже дългите си
коси и с тях да помогне на друг
човек, се проявява още през
миналата година след телевизионно предаване за онкологично болни деца в страната.

Идеята назрява и в последно
време младата жена все почесто настоява пред персонала на социалното заведение за
съдействие, за да осъществи
желанието си. Това се случва
и през миналата седмица фризьор отрязва кичурите коса с
дължина от 32 см и съгласно
изискванията ги опакова и изпраща на фирма в София, която се занимава именно с изработката на перуки за хора,
загубили косата си след химио- и лъчетерапия.
Зорница споделя, че е горда
от постъпката си, а след примера й и друга жена от Защитеното жилище обмисля дали
да не се раздели с дългите си
коси за благородната кауза,
подчерта Трифонова. Тя изрази личното си възхищение от
постъпката, както и сподели
съпричастността и възхищението, събудени у общо 12-те
потребители на двете Защитени жилища в квартала и
обслужващият ги персонал.
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Димитрийка Кънева

Дейност по време на пандемия
Страната ни през последната година се намира в пандемия,
която допълнително утежни съществуването ни. Въпреки
трудностите ние правим всичко възможно да разнообразяваме
живота в организацията.
2020 г. започнахме с отбелязване на Бабин ден. Поздравени
бяхме и бабите в организацията
получиха подарък от дарители.
Имаше ритуал с поливане и
поздрав от кмета на Община
Брацигово и от наш спонсор.
Последва организация за 8
март – Международният ден на
жените. Отново бяхме добре
посрещнати в заведението в
Младежкият дом с вкусна храна

и приятна музика. Жените получиха и подарък цвете от организацията ни. За съжаление след
това поради пандемията клуба
ни беше затворен и бяха забранени събиранията на хора.
Но след отпускане на мерките включително и на пътуванията организирахме екскурзия
до храм паметника Шипка, Соколски манастир, етнографски
комплекс Етъра и град Трявна.
Еднодневно, кратко, но много
радостно пътуване. Следващото
събитие което организирахме
беше празник по случай 1
октомври - денят на възрастните
хора. Събитието се състоя в
ресторант-градина
„Родопски
чанове“. Имаше приятна музика,
почерпка и много хумор.
Направихме си и снимки за
спомен. През лятото на 2020
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година получихме и ограничено
количество
сладкиши
от Червеният кръст в гр.
Пазарджик, като организирахме
раздаването им. По случай 3
декемвриМеждународният
ден на хората с увреждания
организирахме почерпка за
членовете ни, като обиколихме
и по домовете на хората които не
можеха да си я получат в клуба.
За коледните и новогодишни
празници
съдействахме
на
наши
дарители
лично
да
посетят наши членове и след
разговор с тях и тяхна преценка
те подпомогнаха някои хора
с дърва за огрев, хранителни

продукти, готварска печка за
един човек и слухов апарат за
друг. Презизминалата 2020г
уредихме дарение компютър
и телевизор за нуждите на
клуба на организацията ни.
Още в първите дни на 2021 г.
получихме дарение готварска
печка за радост на кулинарната
ни група. Нямахме търпение
и след отварянето на клуба
веднага направихме пробно
готвене.
Продължаваме
с
подготовката
за
отчетно
изборното събрание.
Надяваме се, че идват поздрави и спокойни дни и ще се
срещаме по–често.

«Моята длан е за теб»
„Моята длан е за
теб” – отбелязване
на международния
ден на рядката диагноза придобит и
наследствен ангиоедем
16 май е специален ден за една
малка група хора, които съжителстват с рядката диагноза наследствен ангиоедем. „Асоциация
НАЕ” за поредна година дава гласност на каузата си, за да бъде забелязана от обществото .
Наследствения ангиоедем е
рядка диагноза, която влошава
сериозно качеството на живот на

болните и техните
семейства, създавайки им голям
физически и психически дискомфорт и множество
ограничения. Поради наследствения си характер,
често потърпевши са няколко
членове на фамилията и това се
превръща в един семеен кошмар.
„Ако страдате от периодични
отоци по тялото без установена причина и неповлияващи се
от противоалергична терапия с
антихистамини и кортекостероиди, е възможно да страдате от на-
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следствен ангиоедем (НАЕ).
Асоциация НАЕ призовава за
подкрепа и съпричастност на обществото към болните и техните
близки! В отбелязването се включиха с подкрепата си известни
личности и приятели на засегнаразград

На 02.07.2021 г. в гр. Разград,
се проведе среща на Председателя на Регионалната организация на СИБ в Разград и Русе
Радослав Няголов с представителите на ОССЕ/СДИПЧ/
Илгиз Камбаров и Анна ЕрдюсЦайхнер представители на
Мисия за наблюдение на избори в Република България със
седалище Варшава, Полша по
тяхно искане. Бяха разгледани
въпроси,свързани с участието на хората с увреждания в
предсрочните парламентарни
избори през т.г., подвижните
избирателни секции, достъпността до избирателните
секции. Те бяха информирани,
че се поддържа връзка с РИК в
Разград, и че в региона разкрити 42 подвижни избирателни
секции за хората с уврежда-

тите семейства. От организацията
призовават всеки, който има желание, да изрисува на дланта си
„НАЕ” и да подкрепи каузата със
снимка в социалните мрежи.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=HxFgYRhZOvA&t=19s

Радослав НЯГОЛОВ

ни за тези,които желаят да
ги ползват. Бяха запознати
също така и с броя на подвижните избирателни секции в
региона по общини.
Гостите се интересуваха
от проблемите на хората с
увреждане, страната и региона, достъпът им до всички
сфери на обществения живот.
Интересуваха се, какви промени има настъпили в последните години, свързани с проблемите на хората с увреждане.
Гостите получиха отговори
на всички въпроси.
В срещата участваха и
членовете на Управителния
съвет на РО, които разказаха за проблемите на хората с
увреждане в малките населени
места в региона.
ГУЛЯНЦИ

На 14 юли новоизбраните председател и Управителен съвет на ОбОО
при СИБ гр. Гулянци организираха обучение на актива – председатели,
секретари, касиери. Срещата се проведе в Общинска хижа „Карабоаз“
със съдействието на кмета на общината Лъчезар Яков. Лектори на мероприятието бяха председателят Пепа Владимирова и Стефка Цанова.
Те насочиха вниманието на участниците към изискванията за спазване
на финансова дисциплина при изразходване на средствата от членски
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внос и от общинската
субсидия. Тема на обучението бяха още:
насоки за работа при
прием на нови членове, организирането и провеждането
на екскурзии и другите мероприятия по
места.
В рамките на обучението активът обмени мнения, идеи и опит, след което всички присъстващи се повеселиха с изпълнения на вокалната група при дружеството в гр. Гулянци.
Председателят на ОбОО гр. Гулянци благодари на кмета на общината
Лъчезар Яков за помощта и вниманието, с които винаги се отнася към
проблемите и инициативите на хората с увреждания.
поморие

Желязка ДИМИТРОВА

Общинската организация на хората с увреждания"Елпида"-гр.Поморие, откликна на отправената покана от Историческия музей за включване на жени в спечеления проект към програмата на ЮНЕСКО под
надслов "Импулси за приобщаване: Креативна керамика, изработена на
грънчарско колело от жени в неравностойно положение".
В работния процес ще бъде провокирана собствената им креативност, посредством широкият спектър от въздействието на грънчарското изкуство.
От първия ден жените проявиха голям интерес и на лице са изработените предмети от сръчните им ръце.
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лозница

На 24 и 25 юли тази година
ОО на СИБ в Лозница организира 2-дневна екскурзия за
17 членове на организацията
по маршрут Белоградчишки
скали – изключителен природен феномен. Посетихме
пещера Магурата и новооткритата през 2015 г. за
посещения пещера Венеца,
наричана и „Венеца на пещерите” заради красивите образувания в нея.
На втория ден посетихме Историческия музей във
Враца с беседа за Рогозенското съкровище. Продължихме с къщата-музей „Баба
Илийца”, природен феномен
„Ритлите” край Лютиброд и посетихме манастира „Седемте престола” – единствен по рода си у нас паметник на
културата с величествени секвои в двора. Там се намира и
гробът на детския писател Змей Горянин. Пътешествието
ни приключи с посещение на Музея костница в Скравена. Не
пропуснахме и печатите за стоте национални обекта на
движението на БТС „Опознай Родината, за да я обикнеш”.
Благодарим на превозвача „Севдалин Яанакиев” за доброто
обслужване с автобус с нископодови степенки, с климатик
и студена вода в
хладилника.
Въпреки умората всички бяхме
в добро настроение. Разходката
ни завърши сред
красивата природа на Искърското
дефиле.
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Повече от 35г. Стефан Стойчев
работи като журналист на свободна
практика, кореспондент на различни
вестници и списания, спортен
коментатор в радио и водещ в
телевизионно предаване. Хобито му
да рецитира и изпълнява авторски
хумор го нарежда сред най – добрите
в страната. Години наред участва
в различни фестивали. Много са
спечелените грамоти, дипломи,
медали и статуетки. Печели и първа
награда за разказ на международен
конкурс. На фестивали в страната АВТОПОРТРЕТ
се изявява като член на журита.
Продължава да сътрудничи на
печатни издания с хумор и сатира, както казва в свой
стил „само на някакви си 83...“
Първата книга се появи неочаквана. Сам високо в
Родопите четях книга. Хижата беше почти празна
и това носеше спокойствие и отмора. Приятелско
семейство ме изненада с появяването си. Разтвориха
чантите и на масата се появиха бутилки. Приятелят
ми се оказа пъргав. Само след половин час алкохолът си
каза думата и той започна да нагрубява съпругата си.
Тя плачеше и бършеше сълзите си и скоро си тръгнаха,
съжалих я, размислих и се появиха спомени от младостта,
любови и раздели, взех химикалката и се появи първото
стихотворение. След него второто, трето и още и
още. Невероятно, но за 10 дни написах повече от 50. Мой
колега пристигна, погледна към масата, взе два листа,
прочете написаното и каза, че трябва малка обработка и
ще направим стихосбирка в известно издателство. Така
се появи първата ми книга. Беше 1998г. Питаха ме защо
„Лебедова обич“? Четох някъде, че лебедите винаги са
двойки, като умре единият съвсем скоро умира и другият.
От любов и тъга.
Като поотраснах се шегувах с всичко, бях вече на 23г.
когато пътувахме с автобус към морето. Слушахме
радио. Емил Димитров пееше „Нима забравила си ти,
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нашия сигнал“. Съвсем непринудено и изненадващо продължих
на глас „нима забрави и парите, които в заем бях ти дал“.
Седящият пред мен се обърна и ме попита от кога пиша.
Отговорих, че изобщо не се занимавам с писане, а това беше
импровизация. Каза, че в мене има нещо. До като сме край
морето се опитвах да напиша 20 епиграми. Беше ново за мене,
но успях. Той одобри 10 от тях, преди да си тръгнем ги взе и
след седмица прозвучаха в предаване на радио „Пловдив“. Оказа
се, че моят благодетел е редактор в него. И започнах да пиша.
Мой приятел ме заведе в литературен клуб „П.Пенев“. Там се
запознах с първи публикации на епиграми и къси хумористични
разкази. Едва през 1999г. издадох книгата „Лудорески“. Тя
започва така: „луда любов, луда радост, лудо вино, лудо хоро,
луди нощи, луди – млади. Готови ли сте за тях“?
Книгата „Усмихни се“ е завръщане към любимите хумор
и сатира. Те носят настроение и усмивки. В нея са събрани
сатирични стихове, епиграми, народен хумор и нереалистични
обяви. Времето, в което живеем ни предлага богата палитра
от теми. Дори коварният„Корона вирус“ ни дава възможности
да се шегуваме. Както казваме „шарен свят“, има всичко. За
ръка вървят и тъжното и смешното, а българинът го умее
това. Затова ще продължа да пиша и изпращам своите шеги
на ежедневници, седмични издания и списания. Сатирата
също е полезна. Спомнете си случаят, когато под прозореца
на сатирика се събрали 25 човека
и викали разгневени едно и също:
„защо си писал против мене“? Как да
им обясним, че шегата и сатирата
са своеобразен начин да си казваме
истината.
Обичам планината, тишината,
красотата, вървях край гора и
чух наблизо шум, беше краварник.
Поздравих двамата мъже. Единият
възрастен, а другият млад. Седнах
с тях на кратка почивка и извадих
от раницата плоското шише и
езиците се развързаха. С младежа
останахме до късно и внезапно той
започна своя разказ. Погледна ме и
каза, че не знае защо ми се доверява,
макар, че го е страх. В продължение
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на 2 часа повтори думата „страх“
повече от 15 пъти. Заминал за
Гърция, намерил българи берачи на
домати и започнал работа с тях.
Често непознат грък се навъртал
край тях и предлагал по – изгодна
работа. Прилъгал нашето момче.
Бързо разбрал, че е мафиот, но
вече било късно и нямало как да
избяга. От страх се доверил
на шофьор на български ТИР и
треперейки стигнали до Италия.
С други българи се завърнал у нас.
Гръкът го използвал като „муле“,
да разнася наркотици. Скрил се в
краварника. Не знаел в Гърция или
в България го търсят, но спокойно
всичко завършва щастливо. Затова
книгата носи името „Страх“.
Не зная какво ще си мислите за
„Дявола Влезе“. Не зная какво ще
си мислят читателите за тези
15 съдби, които се осмелих да
предложа в тази скромна книжка,
но те са истински от самия
живот. Повечето изслушах сякаш
съм изповедник по пътищата в
страната, в чужбина, по хижите
на Родопите, зад кулисите на
самодейни сцени или просто на
чашка, съпреживявах мъката,
мъка от случайно сполетяло
ги нещастие, неразумно взето
решение, надделяла емоция или
допускане на дяволско присъствие
в душата. Едни осъзнават
грешките, но вече е късно, път
назад няма и това трагично
обезсмисля техния живот. На други
нещастието е дошло,у без да

имат вина. Други търсят
отмъщението. Колко
много страдание понася
човекът. Вярно е, че в
разказите ще срещнете
жестокост и нещастие.
Съжалявах някои от
героите, но злото е вече
свършено. Не можех да
помогна. Признавам имаше
мигове, когато пишех с
пълни очи със сълзи. Но
знаех народната мъдрост:
„Бог дал страданието
на скалите.
Не издържали.
Тогава го дал на
човека“.
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Общо събрание на съюза
на инвалидите в българия
Продължава от стр. 3

ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ

В уводното си слово Председателят на СИБ
Красимир Коцев каза следното:

През 2020 година Управителният съвет на СИБ проведе
две заседания, - първото на 01.06.2020 г. , което, поради карантината, се проведе онлайн, но второто заседание на УС
на СИБ, на 02.09.2020 г., се проведе присъствено в град Банкя.
По първа точка от дневния ред УС на СИБ прие подробно
решение за реда на провеждането на заседанията на управителните органи и общите събрания на организационните
структури на СИБ през 2020 г. в условията на извънредната
епидемична обстановка в страната, породена от пандемията КОВИД-19. Съгласно приетото решение:
„С цел запазването на организационната цялост и дееспособност на СИБ и продължаване на дейността на неговите структури по места и като цяло, Управителният съвет
на СИБ препоръча на координаторите за регионите на СИБ,
председателите на регионалните организации, председателите на основните (общински) организации и дружества
на СИБ, които не са провели своите общи отчетни събрания
до13.03.2020г. -денят на въвеждането на Извънредното положение в България, след неговата отмяна (на 13.05.2020
г.), но при условията на въведената противоепидемична обстановка, да положат организационни усилия за мобилизиране на членския състав на подотчетните структури, като
при спазване на всички изисквания и мерки(маски, дистанция, дезинфектанти), да потърсят възможност и начини за
насрочване, подготовка и провеждане на тези събрания.
Да се използват възможностите на неприсъствени заседания на съответните Управителни съвети или Изпълнителни
бюра (чрез връзки по телефона или по друг неприсъствен
начин). Препоръчено беше на общите събрания да се търси
минимален кворум, а на дружествените събрания да се из-
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ползват възможността, че за редовно присъстващи се считат и
болни членове, които се представляват на събранието от друг
пълнолетен съюзен член, писмено упълномощен от лежащо болния да гласува от негово име. Управителните съвети и изпълнителните бюра на структурите, които имат вече насрочени с решение общи събрания, които, поради карантината не са проведени
– следва на нови неприсъствени заседания отново да насрочат
други (нови) дати за провеждане на техните общи събрания, като
се имат предвид изискващите се срокове на предварителност от
обявата до провеждането.
Със същото решение бяха определени срокове за провеждане на събранията на структурите от различните организационни
нива, но както се видя впоследствие, поради продължаване и дозатягане на противоепидемичните мерки, част от тези събрания
не успяха да се проведат.
Друго важно организационно решение на УС на СИБ от
01.06.2020 г. е, с което, по изключение, се препоръча на управителните органи на всички структури, имащи членски състав и
приемащи годишен членски внос, да отсрочат с три месеца след
30.09.2020 г. задължението на своите съюзни членове да заплатят
годишния се членски внос до 31.12.2020 г., с което ще продължат
своето членство в съответната организация или дружество на
СИБ.
На същото заседание,Управителният съвет на СИБ прие Доклада за работата на Управителния съвет на СИБ и за съществените
дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите
и програмите на организацията СИБ и постигнатите резултати за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Този Доклад, като важен
организационен документ, да бъде внесен за обсъждане и приемане от предстоящото Общо (делегатско) събрание на СИБ.
С друго решение Управителният съвет на СИБ прие Отчета за
изпълнението на Бюджета на СИБ през 2019 година - Планирани
финансови приходи 1 152 500 лв./ Отчет 865 422 лв.; Нефинансови приходи план 3 500 000/ Отчет 4 976 537 лв; Финансови разходи – план 712 821 / Отчет 712 821 лв. УС на СИБ прие Годишния
финансов отчет на СИБ за 2019 година и Доклада на независимия одитор относно одита на Годишния финансов отчет на СИБ
за 2019 година.
На същото заседание УС на СИБ прие и предложения Бюджет на
СИБ за 2020 г. – Планирани финансови приходи и разходи 1 106 101 лв. и нефинансови приходи и разходи 3 500 000 лв.
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Приетите три финансови документа на СИБ за 2019 г. се представиха за обсъждане и приемане от Общото (делегатско) събрание на СИБ.
По следваща точка от дневния ред на заседанието, УС на СИБ
прие изпълнението на Щата и Щатното разписание на СИБ за
2019 г. и утвърди Щат и Щатно разписание на СИБ за 2020 година.
С друго свое решение Управителният съвет на СИБ суувика Общото (делегатско) събрание на СИБ на 16.07.2020 г., от 15,00 часа в
залата на Хотел „Жеравна” в град Банкя, с изискващия се от Устава
на СИБ дневен ред, произтичащ от дневния ред на заседанието на
УС на СИБ от 01.06.2020 г. Приет беше и текстът на Обявата-Покана до делегатите-членове на Общото събрание на СИБ за участие
в събранието. Съгласно предвиденото в Устава на СИБ, Поканата
беше изпратена на всеки един делегат, на посочен от него адрес,
заедно с материалите по дневния ред на Събранието.
Освен това, на същото заседание УС на СИБ, с отделно решение, отпусна парична помощ за лечение и възстановяване на
един съюзен член в размер на 1000 лева.
Отделно, на основание чл. 44, т. 24 от Устава на СИБ, Управителният съвет на СИБ освободи от изборните длъжности Председател на РО на СИБ – Варна и председател на Основна(общинска)
организация на СИБ – гр. Дългопол, Варненски регион на СИБ,
г-жа Ася Асенова Николова. С друго решение, на основание чл.
44, т.22 и т. 24 от Устава на СИБ Управителният съвет на СИБ прие
констатацията на работната група на ЦКРК на СИБ, според която
Русенската регионална организация на СИБ не съществува, тъй
като не отговаря на изискването (Съгласно решението на УС на
СИБ за териториалния обхват) на територията на региона да има
най-малко три общински организации, и я закрива.
С друго решение, на същото основание, УС на СИБ освободи от
изборната длъжност Председател на РО на СИБ – Русе г-жа Галина
Тодорова Димитрова, както и членовете на Управителния съвет
на Регионалната организация на СИБ – Русе от датата на вземане на решението. След това бяха предприети организационни
действия за изпълнение на тези решения, а с друго решение,
съществуващите структури на СИБ в досегашната регионална организация на СИБ – Русе преминаха в състава на Регионалната
организация на СИБ – Разград.
На същото заседание Управителният съвет на СИБ прие за сведение становища на членовете на УС нса СИБ г-жа Смилянка Запрянова и г-н Латин Банков относно бъдещо усъвършенстване на
организационната дейност на СИБ. Второто заседание на Управителния съвет на СИБ се проведе на 02.09.2020 г., в залата на х-л
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Жеравна в град Банкя, непосредствено преди свиканото за втори
път и обявено за провеждане на същото място(в Хотел”Жеравна”Банкя), но от 15,00 часа Общо(делегатско) събрание на СИБ.
Заседанието на УС на СИБ премина при дневен ред:
т. 1. Докладна записка относно: Трансформиране на щатна
бройка;
т. 2. Докладна записка относно: Отпускане на парични помощи
от СИБ за лечение и възстановяване на съюзни членове;
т. 3. Предложение за удължаване срока за плащане на индивидуалния годишен членски внос в СИБ за 2020 г.
По т. 1. От дневния ред Управителният съвет на СИБ даде съгласие да се трансформира една щатна бройка от Координатор на
СИБ за регион на СИБ-Русе в Направление „Организационнно-методическа и координационна дейност” при Централното управление на СИБ в София, поради очакваното увеличение на тази
дейност във връзка с предстоящия ІХ-и Конгрес на СИБ в края на
2021 година в условията на противоепидемичните мерки срещу
вируса Ковид-19.
По втората точка от дневния ред УС на СИБ, с отделни решения за всеки нуждаещ се, отпусна парични помощи за лечение и
възстановяване след тежки заболявания на 20 съюзни членове
на обща стойност 12 650 лева.
По последната точка от дневния ред Управителният съвет на
СИБ прие решение, с което срокът за заплащане на индивидуалния годишен членски внос за 2020 година за втори път се удължи,
този път от 31.12.2020 г. до 30.06.2021 година.
Общото (делегатско) събрание на СИБ се проведе на 02.09.2020
г. , от 15,00 часа в залата на хотел „Жеравна” – град Банкя. Общото
събрание имаше кворум, въпреки че, поради действащата карантина, от общо 62 делегати, присъстваха 32. Отсъстваха 20 делегати. В сградата и в залата на общото събрание бяха приложени всичките изисквания и мерки за дезинфекция, дистанция на
участниците, настанени през един или два стола и през ред и с
маски. Настаняването в хотела беше по един участник в стая.
Съгласно обявения в предварително изпратените на делегатите материали по дневния ред Общото (делегатско) събрание на
СИБ:
1. Прие Доклада за работата на УС на СИБ и за съществените
дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията Съюз на инвалидите в България и
постигнатите резултати в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.;
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2. Прие Отчета за изпълнението на Бюджета на СИБ за 2019 г. –
Планирани финансови приходи: 1 152 500 лв/ Отчет 865 422 лв.
Нефинансови приходи: 3 500 000 лв./ Отчет 4 976 537 лв.
Планирани финансови разходи: 712 821 лв./ Отчет 712 821 лв.
(Наличност в касата 152 601 лв.);
3. Прие Годишния финансов отчет на СИБ за 2019 година и Доклада на Независимия одитор относно одита на Годишния финансов отчет на СИБ за 2019 година;
4. Прие предложения Бюджет на СИБ за 2020 година:
Планирани: Финансови приходи и разходи 1 106 101 лв.
Нефинансови приходи и разходи 3 500 000 лв.;
5. Прие Отчета за дейността на Централната контролно-ревизионна комисия на СИБ през 2019 година.
След Общото събрание на СИБ Председателят на СИБ Красимир Коцев запозна делегатите с редица въпроси и теми, имащи
отношение към дейността на СИБ и хората с увреждания в България в условията на пандемичната криза, породена от корона вируса Ковид-19.
Извън задължителната по Устав и Закон пряка организационна
дейност, през отчетната 2020 година Направление „Организационно-методическа и координационна дейност”(ОМКД), което е
структура на Централното управление на СИБ в София, работеше,
както в помощ на на УС на СИБ, въпреки повсеместната карантина, полагаше усилия за запълване на част от организационните
и други потребности на организациите и дружествата в съюзната
структура.
Примери:
В Направление „ОМКД” продължават да се водят на внимателен отчет членските карти(книжки) на СИБ, като през 2020 година
бяха предоставени на 16 регионални структури на СИБ срещу заплащане общо 1650 членски книжки, които намират своята реализация, въпреки някои мнения, че в условията на кризата нови
членове на СИБ не се приемат. Напротив, от редица организации
и дружества съобщават, че при тях има интерес към членство в
СИБ.
През 2020 г., поради изтичане на 5-годишната използваемост,
изготвени са и заменени 22 бр. Книга за членския състав на 12
основни(общински) организации и няколко дружества на СИБ,
въпреки че, очакванията са нови Книги за членския състав да поискат най-малко още от 40 различни структури( тези книги се
водят на точен отчет по организации и дружества).
Поради силно затихналата организационна дейност в структурите на СИБ, през 2020 година почти не настъпиха промени в

20
áðîé 5-8
май-август 2021

Общо събрание
ръководствата на основните(общински) организации на СИБ, поради което Удостоверения за представителност и председателски карти през 2020 г. не са издавани. Има вероятност, след ІХ-я
Конгрес на СИБ, тези удостоверения и председателски карти да
бъдат подменени с други, с нов дизайн и начин на изготвяне.
През 2020 г., поради Ковид кризата, СИБ и Централното управление в София нямаха възможност и не проведоха станалите почти традиционни организационни прояви - обучение на част от
актива на СИБ, включващо консултации и информиране по теми
за организацията на хората с увреждания и нейната дейност.
Обобщените в Направление „ОМКД” данни от Годишните справки за броя на членския състав на СИБ и другите показатели в тях
показват, че организационната картина в СИБ към дата 31.12.2020
г. е следната:
- Брой на регионалните организации на СИБ - 27 ;
СИБ има организационно присъствие в 182 общини на България, в т.ч. 16 софийски района, което представлява 68,4 % от общо
266-те общини в страната;
- Брой на основните(общински) организации на СИБ - 147 ;
- от тях: 22 основни(общински) организации имат общо 110
съставни дружества по населени места, секции според основното заболяване или клубове по интереси, отговарящи на чл. 20, ал.
3 от Устава на СИБ;
- отделно: други 73 дружества на СИБ, сред които 19 дружества провеждат съюзна дейност в своите населени места - общински центрове, но, поради недостатъчен брой на членския си
състав(по-малко от 50 членове), все още нямат общински статут
(те са т.н. самостоятелни дружества). Сред тях има 12 дружества,
които, по разни причини не се включват като съставни дружества
в структурата на наличната местна основна (общинска) организация на СИБ в съответната община. Или: сборно дружествата на
СИБ са 183. Така че:
- към 31.12.2020 година Съюзът на инвалидите в България обхваща общо 330 организационни структури (без 27-те регионални), с общ брой на членския състав 30 891 членове.
Наличен е спад в броя на членския състав от 667 членове спрямо общия брой на членския състав на СИБ през предишната 2019
г. (31558 члена ), което е отражение на въздействието на страха от
коронавирусната инфекция и спад 7 596 членове спрямо конгресната 2016 г., когато СИБ наброяваше общо 38 487 членове. В
тези спадове влиза и големият брой починали съюзни членове,
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тъй като средната възраст на членския състав на организацията,
както и заболеваемостта, е висока.
Освен това: Според обобщението на Приложение 4 от годишните справки за разпределението на членския състав по вид и
степен на увреждане, картината е следната:
- от 50% до 70,99% ТНР
- 7818 члена;
- от 71% до 90% ТНР
- 10544 члена;
- над 90% ТНР без чужда помощ - 4462 члена;
- над 90% ТНР с чужда помощ
- 4849 члена;
- общо членове без ЕР на ТЕЛК - 2524 души.
( съюзните членове без ЕР на ТЕЛК съставляват 8,17 % от сегашния общ брой членове на организацията, докато Уставът на СИБ
позволява до 15 % като цяло за СИБ и по отделни организации и
дружества).

Наред с горното, към 31.12.2020 г. структурите на СИБ са показали в Годишните си справки общо 1028 съюзни членове, работещи по трудово правоотношение или граждански договор,
което представлява 3,33 % от общия брой на членския състав на
СИБ. Но продължава негативната практика на част от основните
(общински) организации и на немалък брой дружества(предимно
съставни) да не показват както броя на здравите си членовете,
така и броя на работещите. Други пък, погрешно не включиха в
броя на хората по групи(% загубена работоспособност) неотчетените към 31.12.2020 г. свои членове, които, по силата на решенията на УС на СИБ за удължаване на срока за отчитане, се водят
такива до 30.06.2021 година, откъдето се получава разликата от
694 съюзни членове между общия брой 30891 и сборът на раз-
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пределението по групи 30197 души.
И трябваше да бъдат издирвани допълнително поотделно.
При тези условия, до края на 2020 година, при затворени клубове и невъзможна организационна дейност, отчетоха членския
си внос 25553 членове на СИБ, като постъпилите от членски внос
средства са 86106 лв. От тях 10 % (8610 лв) ще постъпят в регионалните организации, а 77496 лв. ще останат в организациите и
дружествата на СИБ да се ползват за тяхната дейност. Неотчетените 5338 съюзни членове имат възможност да платят годишния
си членски внос за 2020 г. до 30.06.2021 г. , а този за 2021 година
- до 30.09.2021 г., като пъстъпилите парични средства ще се доразпределят по същата схема.
Така, както и при предишни години, общата организационна
картина на СИБ се деформира и показва в известна степен невярна действителност в ущърб на СИБ.
За осъществяването на изложените дотук дейности, в т.ч. много други (видими - рутинни или по-невидими организационни
работи), участие и принос имаха и имат всички работещи към
Направление „Организационно-методическа и координационна
дейност” при Централното управление на СИБ, координаторите за регионите на СИБ и много доброволни сътрудници, чиято
сборна работа в несигурните и непредсказуеми условия на затваряне, отваряне и пак затваряне на обществените дейности, е олицетворение на общата и на конкретната организационна дейност
на Управителния съвет на СИБ през отчетната 2020 година.
През 2020 година другите служебни Направления в системата
на Централното управление на СИБ също работиха в изпълнение
на задачите на Управителния съвет на СИБ и представят своите
отчети както следва:
- Направление „Социално подпомагане, социална интеграция и
рехабилитация на инвалидите”;
През 2020 година работата в направлението беше насочена
към подпомагане хората с увреждания, които са в тежко здравословно състояние с парични средства от Фонд “Здраве”, консултиране на лицата с трайни увреждания за правата и облекченията
по Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, решаване на проблеми в областта на социалното подпомагане и рехабилитацията, участие в работни групи, семинари и обучения,
свързани с дейността на направлението и др.
В края на годината се активно се работеше по приемането на
Списъците на членския състав на регионалните организации на
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СИБ и подготовка на документите за подновяване на националното представителство на СИБ. В ЦУ на СИБ бяха получени поименни списъци на членския състав в 172 основни (общински)
организации и дружества или 95 % от членовете на СИБ.Общо поименен членски състав е 30 568 членове.
През 2020 г. СИБ участва в работна група в МТСП за нормативни
промени в Закона за хората с увреждания и Закона за личната
помощ; в проучване и регистрация на СИБ за участие в избора
на членове на Съвета за гражданско общество към Министерски
съвет; в обсъждане на дискусионни въпроси в Закона за социалните услуги в Народното събрание.
През изминалата година Върховният административен съд отмени текст от Методиката за определяне на процент на загубена работоспособност, но Министерството на здравеопазването
реши да не променя философията на оценката. За обсъждане
бяха предложени промени, с които не се сумират уврежданията,
ако човек няма поне едно от съпътстващите увреждания, което
да е минимум 50% трайно намалена работоспособност (ТНР), т.е
досегашният текст от методиката - т. 3 от Методиката: Когато едно
лице има няколко вида заболявания, се взема предвид само водещото с най-високия процент, при условие, че останалите са под
50% ТНР и т.4: Когато едно лице има множество заболявания се
взема водещото и ако едно от останалите е 50% ТНР, то тогава се
прави сбор от по-леките, добавят се 20% и се получава крайната
степен.
Националнопредставителните организации на и за хората с
увреждания предложихме вариант, който е по-благоприятен за
хората. Предложението беше подготвено с активното участие на
СИБ. Настоявахме в т. 3 да се вземе предвид водещото заболяване
и останалите, които са над 30% ТНР и под 50% ТНР също да бъдат
също отчетени с 10%. За съжаление Министерството на здравеопазването не прие това предложение.
Също така Националнопредставителните организации на и за
хората с увреждания, с активното участие на СИБ, подготвиха и
изпратиха становище до Народното събрание; Комисия по труда,
социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, относно предложени поправки в Кодекса за социално
осигуряване от депутати от «Обединени патриоти». Предложенията бяха Националният осигурителен институт да обжалва решенията на ТЕЛК пред административен съд, а не пред настоящото
по-високон ниво – Националната експертна лекарска комисия
(НЕЛК). В писмото Национално представителните организации
на и за хората с увреждания категорично се противопоставиха
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на така предложената промяна.
През годината са отпуснати парични помощи от УС на СИБ за
лечение на 51 съюзни членове на обща стойност 29 051 лв., отделно са разгледани и са отпуснати парични помощи до 100 лева на
55 съюзни членове на обща стойност 5 500 лева. Общо паричните
помощи за лечение на съюзни членове са на стойност 34 551 лв.
Другата дейност, в която участва представител на направлението е съставяне на информационния бюлетин на СИБ, подържането на интернет страницата на СИБ. Ежемесечно информацията се
допълва с изданията на сп. «Кураж» и информационния бюлетин,
издаван от СИБ.
- Направление „Стопанска дейност и търговски дружества”;
През отчетния период дейността на сектора беше в следните
направления:
•
Запознаване с Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на
достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и
съоръженията за участие в обществено обсъждане.
•
Периодично запознаване с Решения на Народното събрание на Република България и Заповедите на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки в
страната и уведомяване на Председателите на Регионалните организации и Координаторите на С И Б за осъществяване на дезинфекционни мероприятия за предпазване от COVID-19 в работни
помещения, когато не се прилага дистанционна форма на работа.
•
Уведомяване на членовете на Клуб Бели брези за реда за
разкриване на клубове на пенсионерите и инвалидите по общини и селища в страната.
•
Запознаване с чл. 306 от Търговския закон, в който са нормирани разпоредби, относно форсмажорни обстоятелства и непреодолимата сила, съгласно които докато трае непреодолимата сила (в случая – за срока на действие на Заповедта за затваряне
на клубовете на инвалида, ползвани от СИБ), изпълнението на
задълженията, т. е. дължимият наем от СИБ - се спира и се уведомяват кметове, Председателите на Регионалните организации и
координаторите на С И Б.
• Проучване на обстоятелствата относно доклад и констативен
протокол от Комисията за защита от дискриминация за наличие
на нарушение на ЗЗДискр., изразяващо се в изграждане и поддържане на архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания
за обект: Клуб на инвалида, находящ се на адрес: гр. Лясковец,
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ул. „Васил Левски“, №8 В – обяснения от ОО но СИБ – Лясковец и
Община Лясковец и изпращане на становище на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза
“Съюз на инвалидите в България” до Комисията за защита от дискриминация ,
•
Запознаване с измененията на ЗКПО;
•
Информиране и оказване съдействие на хора с увреждания относно прилагането на Закона за устройство на територията
и Закона за етажната собственост ;
•
Оказване съдействие на организации на СИБ при сключване и прекратяване на договори за предоставяне за ползване като
клубове на имоти – общинска собственост ;
- Направление „ Информационни, печатни дейности и връзки
с обществеността, Редакция на списание „Кураж”:
През 2020 г. бяха издадени общо 4 броя на Списание „Кураж”
- първите три през месеците януари, февруари и март, а след
въвеждането на извънредната епидемична обстановка излезна
само един брой. През цялото време на карантинния период до
сега, поради почти прекратената съюзна дейност по места, рязко
намаля (спря) постъпването на информации за проведена съюзна дейност от местните регионални, общински и дружествени
структури на СИБ в страната. В този период редакцията на Списоние „Кураж” положи старание за намиране и публикуване на полезна и интересна информация от различно естество, най-вече
свързана с живота и интересите на хората с увреждания и съюзните членове, която беше изпращанаа на председатели на регионалните организации на СИБ и на координаторите за регионите
на СИБ. Но от тяхна страна отговори обратно не са получавани,
което не даде възможност на редакцията да прецени дали това е
било ползно за тях.
Наред с горните действия, през 2020 година, все пак, от редица организации и дружества постъпиха литературни материали,
любопитно четиво, кръстословици и др. , които намериха място
на страниците на Списание „Кураж”.
Паралелно със затрудненията, породени от пандемията „Ковид19”,през годината имаше проблеми с фирмата „Сетива” , поела ангажимента за отпечатването и разпространението на изданието
Сп. „Кураж”. Сега проблемите са отстранени.
През 2020 година в Направление „Административно обслужване” при ЦУ на СИБ , както и досега, работи един служител-специалист (контролни функциии „Човешки ресурси”), понякога с
участието на помощник (куриер-домакин), и въпреки изключително трудните за нормална работа условия (отваряне, затваря-

26
áðîé 5-8
май-август 2021

Общо събрание
не, график на достъпа, в т.ч. в институциите), административното
обслужване на организацията СИБ и на Централното управление
на СИБ успя да обхване редица дейности, сред които:
- 22 входящи писма по разни въпроси, заведени във входящата поща на СИБ, прочетени, представени на Председателя на СИБ,
след това насочени към конкретния експерт за писмен отговор
или решаване на проблема.
- 88 заведени с изх. № писма, изпратени от СИБ до институции
или граждани по разни въпроси и други 25 изпратени вътрешно организационни съобщения, указания, пояснения и други
писания, които не се завеждат с изх. №, много от тях изпратени
към регионалните председатели и координатори по електронната поща.
- 80 броя написани, съобразени с Наредбата за командировките и Кодекса на труда подписани, изведени, връчени(изпратени
в плик)
- заповеди за командировки на лица от СИБ и за отпуски на
служители, в т.ч. и координатори от регионите на СИБ.
- 30 и повече издадени удостоверения, служебни и други бележки за училище, за майчинство и др., поискани от служители и
активисти на СИБ.
- 80 броя тримесечни Граждански договори с координатори
на СИБ в регионите - съобразени с Кодекса на труда и Закона за
задълженията и договорите, консултирани с юриста, написани,
подписани от работодателя в СИБ, изпратени с куриер до другата
страна по договора (за подпис), получени обратно в СИБ, номерирани и т.н.
- Единайсет(11) пъти са надписани, напълнени и изпратени
пликове (с Месечния информационен бюлетин на СИБ), с получател всяка една от общо 420-те организации и дружества на СИБ
и други партньори в България(общо за годината са адресирани
и изпратени над 4000 плика само с Информационния Бюлетин).
- Само в Администрацията на СИБ са приети (общо за годината) над 1000 телефонни обаждания от външни абонати по разни
въпроси. На част от тях служителят в Администрацията директно е отговорил, други са пренасочени към експерт(и) - минимум 4–5 са телефонните обаждания от такова естество дневно.
Отделно, поради пандемията и редицата ограничения за преки
служебни и други обществени контакти, през 2020 г. се наложи
усилено да се използват онлайн връзките и електронната поща
на СИБ и на другите адресати.
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- Паралелно с изброените работи Администрацията при Централното управление на СИБ неизбежно изпълнява и немалко
други дейности за улесняване функционирането, както на Управителния съвет на СИБ и на останалите направления в ЦУ на СИБ,
така и в помощ на потърсили съдействие организации и дружества от системата на СИБ от страната.
Извършеното до тук е отговорна професионална работа, която трябва да бъде призната и отчетена.

Без претенции за изчерпателност, представеният тук Отчет за
дейността на Управителния съвет на СИБ и структурите на Централното управление на СИБ през 2020 година е само част от
общата работа в организацията Съюз на инвалидите в България
за постигане на заложените в Устава на СИБ и в приетите от VІІІ-я
Конгрес на СИБ Насоки – Интегриране на хората с увреждания в
обществото.
За Управителния съвет на СИБ Председател Красимир Коцев
свищов

Илия МИНКОВ

След пандемичната ваканция членовете на ОО на СИБ „Вяра,
Надежда и Любов” в града с истинко вълнение се събраха
за годишното си отчетно-изборно събрание. Гости им бяха
кметът на общината д.р Генчо Генчев, Йотка Вълева –
областен координатор на СИБ за регион Велико Търново.
Екатерина Радулова – председател на ОО на СИБ – откри
събранието с едноминутно мълчание в памет на починалите
членове. За председател на събранието бе избран Иван Тодоров
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ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ
свищов

и протоколчик - Илия Василев. Председателката на ОО на
СИБ Екатерина Радулова и председателката на Ревизионната
комисия Блага Младенова направиха своите отчети. Макар и
ощетени от пандемията, членовете на организацията имаха и
своите традиционни празници – честване на бележити дати,
рождени дни, юбилеи, та дори екскурзии и почивки. Насоките
за бъдещата работа прочете Илия Василев. Избрани бяха
и съответните комисии – мандатна и за предложенията
– съответно за председател, Управителен съвет, КРК и за
делегати за Областната конференция. Изказвания направиха
Маргарита Димитрова, Анка Вутева, Маргарита Кънчева. Г-жа
Йотка Вълева поздрави присъстващите и изказа задоволство
за активния живот на организацията. След единодушното
гласуване материалите бяха приети, избрани бяха и
ръководните органи, и делегатите за конгреса. За членовете на
организацията усещането бе, че се поставя ново начало с вяра,
надежда за предстоящите дни и месеци и работа с много любов.
пирдоп

На 12 май т.г. се проведе годишното отчетно-изборно събрание на на ОО
на СИБ в в читалище „Напредък 1869 г.” . Гости на събранието бяха г-жа Мария Шентова – зам. кмет на общината и г-жа Петрана Цакова – председател
на ОО на СИБ – гр. Златица. Отчет за работата на УС през петгодишния мандат бе представен от председателката Надка Неофитова. В края тя благодари на всички членове за доверието и признателността към ръководството на
организацията. Благодари и на Общинския съвет, на кмета г-н Ангел Геров,
на Дирекция Социално подпомагане и на директорката Анна Нейкова. И заяви, че се оттегля от 12-годишното си председателство. Представен бе и
отчетът на КРК от председателката Анка Петкова.
След това инж. Йордан Василев – председател на комисията по избора
на новото ръководство – представи кандидатите за членове на УС и на КРК.
Приети и гласувани единодушно със „за” бяха кандидатурите на Стефка Чобанова – за председател на организацията, членове на УС – Райна Биволарска, Виолета Тонева, Бонка Найденова и Стоянка Лалова. За председател на
КРК бе избрана Мария Стоянова и за членове – Анка Пейкова и Веселина Груева. Приет бе и план за работата на УС за 2021 г., представен от Антоанета
Иванова. Събранието приключи с почерпка, осигурена от кмета на общината Ангел Геров.
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СВОГЕ ЖИВЕЕ И ТВОРИ АКТИВНО
Виолета ПЕТРОВА
Гости на събранието бяха зам. кметовете на общината
г-жа Нина Копринджийска и г-н Илия Богданов.
След избирането на комисиите и преброителите
събранието протече по регламента.
Отчет за дейността на УС за периода 2016-2021 г.
изнесе председателката на УС Виолета Петрова:
„Тази година нашата организация навършва 30 години от учредяването си. Това е станало на 19 май 1991 г. Първоначално е сформирано
сдружение с 27 членове. Тук е мястото да изкажем благодарност на г-н
Илия Вачев – почетен председател на оарганизацията, който в продължение на 25 години е бил съпричастен към потребностите и проблемите на хората с увреждания. Пожелаваме му здраве и спокойни старини.
Днес ОО на СИБ-Своге наброява 497 члена – това са хората, платили
членския си внос за 2020 г. Управителният съвет, който се състои от петима души, работи безвъзмездно и всеотдайно, за да осигури възможност нашите членове да получават законово установените им придобивки.
През отчетния период УС е провел 15 заседания, на които са разглеждани молби за парични помощи, за приемане на нови членове и са
взети положителни решения.
По инициатива на Виолета Петрова през 2016 г. община Своге направи основен ремонт на клуба на общинската организация. Изграден
беше и водопровод и поставена чешма. Обновеният клуб беше открит
официално със скромно тържество на 16.06.2016 г. Приветствие поднесе кметът г-н Емил Иванов,който подари на клуба телевизор. Беше
отслужен водосвет от отец Стефан. Клубът е отворен почти до обяд всеки ден. Хората го знаят и го посещават – на всеки се отделя внимание
било за попълване на документи, за стикерен знак за паркиране, за помощи, за топъл обяд в обществената трапезария или просто за срещи
и разговори на чаша кафе или чай. През отчетния период сме оказали
информационно-консултантски услуги на повече оот 800 души, дори и
на такива, които не са наши членове.
По инициатива на Красимир Митков – отговорник в гара Бов - и с помощта на председателката Виолета Петрова беше съдействано за построяването на моста над река Трескавец в Бов, който беше открит през
2017 година.
През миналата година по инициатива на Петър Веселинов бяха обо-
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значени за хората с увреждания места на стадиона в града с логото на
инвалидите и бяха поставени стрелки за насочване на хората към тези
места. Всяка година в навечерието на Великден ил Коледа организацията раздава хранителни продукти на своите членове, закупени със
средства от чл. внос и с помощ, отпусната от общината.
Всяка година в навечерието на Великден и Коледа организацията
раздава хранителни продукти на своите членове със средства от членския внос и с помощта на общината. Има, разбира се, помощи и по друга
линия – от БЧК, от общината, от Центъра за предоставяне на почасови
услуги и др. През отчетния период посетихме наши членове, които бяха
боледували, посетихме лично и г-н Илия Вачев.
Участвахме и в протестните митинги през май 2018 г. в София с 30
души от нашата организация.
Ръководството на ОО на СИБ работи съвместно с Центъра за предоставяне на почасови услуги с ръководител Мирослав Цветков. В този
център работят също Велина Спасова и Петкана Милушева. Благодарение на тях нашият член Георги Ников успя да се яви на ТЕЛК и да
вземе добра инвалидна пенсия. Сега е назначен на работа към общината. Заедно с пенсионерския клуб „Доверие” вземаме участие в различни инициативи и чествания - например откриването на паметника
на Васил Левски на площада в Своге, Бабин ден, Деня на християнското
семейство и др. Вземаме участие и в мероприятията на читалището и
общината – празници на хляба, кулинарни конкурси, конкурси за плетива и др. Голяма част от хор „Сезони” към читалището с ръководител
Юлия Дикова са членове на нашата организация.
През миналата година гости за обмяна на опит ни бяха членове на организацията на СИБ от Самоков – те бяха изключително доволни, затова
изпратиха дописка за срещата ни в списание Кураж. Ние им върнахме
визитата, посетихме и клуба в град Златица – също за обмяна на опит.
Не отминаваме нито един официален празник, срещаме се по Нова
година с колеги от Димитровград и Пирот - от Сърбия. Проведохме екскурзии до забележителни места в нашата страна, посетили сме десетки
музеи в цялата страна, два пъти годишно организираме групово балнеолечение. За всичко това сме благодарни на общината и по-специално
на ресорния зам. кмет г-жа Нина Копринджийска, на читалищното
ръководство, на Свогенския вестник за публикациите на Цвета Порязова. Благодарим също на отговорниците ни от общината – Славка от
Искрец, Ронка от Свидня, Киряна от Церово, Краси от Бов, Копринка от
Лакатник, Веско от Меланово и отец Стефан от Батулия.
Имаме много предложения в насоките за бъдещата ни работа. Например, все още по спирките не са поставени разписания на маршрутки-
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те, те пък не са приспособени за хора с увреждания... Ще продължим
да настояваме да бъде поставен асансьор или платформа от външната
страна на бившето ДПУ, където се помещават Общинска дирекция за
Социално подпомагане, Общинска данъчна служба, Бюрото по труда,
шивалнята, часовникаря и др. Ще продължим да съдействаме на хората
с увреждания с право на работа, за социална интеграция, ще ги консултираме за техните права.
Преди да закрия събранието от името на УС и лично от мое име пожелавам на вас, на вашите семейства, на близки приятели много здраве,
радост, щастие, успехи, дълъг живот.
За дейността на КРК докладва председателката й Ганка Петрова. За
председатели на комисиите за избор на новите ръководни органи, за
проекторешенията и насоките за бъдещата работа бяха избрани Алена
Алексова и Виолета Петрова. Избрани бяха и делегатите за Регионалната конференция.
Валентина Симеонова получи нов 5-годишен мандат
да ръководи кюстендилската Регионална
организация

Виолета АТАНАСОВА
Регионалната конференция на
членовете на Съюза на инвалидите в
България в Кюстендилска област се
проведе в Клуба на СИБ в Кюстендил
при задължителното спазване на
всички противоепидемични мерки.
Съгласно Устава на организацията
всяка
Основна
организация
бе
представлявана от свои
делегати
съобразно
нормата
на представителство. Гости на
конференцията бяха Стоян Манолов
от
Централното ръководство на
СИБ,
Наташа Златева – главен
счетоводител на съюза и Виолет
Вьорлер - дългогодишен приятел на
хората с увреждания в Кюстендил.
Валентина
Симеонова
–
председател
на
Регионалната
организация на СИБ, направи отчет

за дейността през изминалата
година, като обърна специално
внимание на трудностите, пред които
изправи хората с увреждания ковид
пандемията и усилията, въпреки
всичко, организационният живот
да продължи да бъде пълноценен
и полезен
за всички.
Богата
фотоизложба,
реализирана
със
съдействието на НЧ „Асклепион
1998“, представи най-интересното
от проведените през последната
година инициативи.
Контролноревизионната
комисия
отчете
финансовото
състояние
на
организацията.
Бяха представени и насоките за
предстоящите пет години. Последва
емоционална дискусия,
в която
бяха споделени интересни идеи как
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Валентина Симеонова получи нов 5-годишен мандат...
дейността на Регионалната и
на основните организации
по места да стигне до всеки
член на СИБ и да бъде
още
по-привлекателна,
полезна и сплотяваща. Не
бива
непременно да се
очакват
само
директни
ползи от членството в
Съюза
на
инвалидите
– това е една от найголемите неправителствени
организации
в страната
с
утвърден
обществен
авторитет, която отстоява
правата и
интересите
на хората с увреждания,
обединява ги и им дава
самочувствието, че са част
от една значима общност,
припомни в изказването си
Стоян Манолов. Той обърна
специално внимание на
това, че е необходимо да се
търси партньорство както
с местните власти, така и с
различни неправителствени
организации
със
социална,
здравна
и
културна
насоченост,
което
чувствително
би
разширило и подпомогнало
възможностите за работа.
Виолет
Вьорлер,
която
подпомага под различни
форми
дейността
на
организацията в община
Кюстендил, пое ангажимент
да подкрепя и интересни
инициативи на клубовете
и в другите
общини

...

на областта, стига и самите хора да се
включват в реализирането им, съобразно
възможностите си.
Делегатите на Регионалната конференция
дадоха висока оценка за всеотдайната
и компетентна работа на
досегашния
председател на структурата Валентина
Симеонова и единодушно й гласуваха
доверие за нов петгодишен мандат. В новия
Управителен съвет освен нея
влязоха
Николина
Спасова – председател на
Основната организация в Дупница, Елена
Динева – дългогодишен председател на ОО
на СИБ в Сапарева баня, Елена Захариева
и Пламен Велинов. Валетина Симеонова и
Виолета Атанасова бяха избрани за делегати
на конгреса на СИБ, който ще се проведе към
края на 2021 г.
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Величка МИНКОВА
На 9 юни 2021г. дружеството на
СИБ в ЖК „Младост-2“ към РО на
СИБ „Св. София“ проведе отчетно
изборното събрание при спазване на противоепидемичните
изисквания – предпазни маски и
дистанция. В клуба присъстваха
30 човека, 29 изпратиха пълномощни чрез членове – съседи и
приятели.
Председателката В. Минкова
помоли с едноминутно мълчание
да почетем паметта на починалите през 2020 - 2021 г., след което
изнесе доклада на Изпълнителното бюро за дейността на дружеството през отчетния период
2016 – 2020 г. Не беше пропуснато нищо от разнообразния живот на ДИ в ЖК „Младост-2“, като
се започне от организационните
мероприятия, участия в протестните митинги,организирани от
СИБ, посещения на изложби, музеи, спектакли, екскурзии у нас
и в чужбина, отбелязване на националните и религиозни празници, честване на годишнини на
бележити възрожденци, революционери, писатели, поети и др.
Честванията на нашите юбиляри
бяха истински емоционални празници за всички ни – с почерпките
и подаръците за юбилярите.
„През отчетния период“ - подчерта г-жа Минкова - за 4 години
в дружеството ни постъпиха 45
нови членове, ентусиасти за идеята на хората в неравностойно

положение.“
За пръв път не чествахме 3 декември – Международния ден на
хората с увреждания, както и 1 октомври – Международния ден на
възрастните хора.
На 08 март 2020 г. се събрахме
в клуба да отбележим 1-ви, 3-ти и
8-ми март, след което в ресторант
отпразнувахме Международния
ден на жената. Това бе последната
ни сбирка преди пандемията. Близо година и половина не се бяхме виждали! Животът бе замрял
не само в България и в света, но
в частност засегна и нашето дружество. Всички знаем, че в тежки
времена комуникацията между
хората е най-важното в живота,
особено за такива като нас.
В аспект на отчетно – изборния
характер на събранието избрахме
ново ръководство с председател
г-н инж. Сергей Калоянов, член на
дружеството от 2018 г.
Събранието приключи с почерпка от дружеството и г-жа
Емилия Василева.
На 30 юни чествахме юбилярите
от второто полугодие на 2020 г. и
първото на 2021 г. – тържествено
и с много емоции. Г-н С. Калоянов,
в качеството си на новоизбран
председател, запозна състава със
своите „Съображения за дейността на дружеството, както и виждания за бъдещите цели и действия
за подобряване на услугите за хората с увреждания. Презентация-
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та беше посрещната положително
и единодушно гласувана.
В следващите дни новият Председател на ДИ в ЖК „Младост-2“
осигури безплатни билети за
постановката на ДМБЦ – София
„Криворазбраната цивилизация“
на 04.07.2021 г. в парка на Военна Академия „Г.С.Раковски“. Осъщественият личен контакт с г-жа
Марияна Арсенова – Директор
на ДМБЦ – изтъкната наша сопрано певица, е с потенциални

възможности за провеждане, /
при благоприятни епидемични
обстоятелства /, в клуба на ДИ в
ЖК „Младост-2“на среща или серия от срещи с г-жа Арсенова от
творчески и хуманен характер.
Да се надяваме, че до края на
2021 г. пандемията КОВИД – 19
ще затихне и отново ще преживеем приятни мигове на сбирките
в клуба, съгласно Програмата на
дружеството ни.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
В ДВ, бр. 59 от 16.07.2021 г. е
публикувано ПМС № 225 ОТ 12
ЮЛИ 2021 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
МЕДИЦИНСКАТА
ЕКСПЕРТИЗА.
Промяната, касаеща отправните
точки за оценка на трайно намалената работоспособност и
на вида и степента на увреждане в проценти, цели по-голяма
прецизност по отношение на
критериите, по които се извършва оценката на уврежданията,
предвид динамиката в развитието, различните етапи и стадии
на едно и също заболяване. В
част от случаите се актуализира величината на определени
проценти, съответстващи на отделни отправни точки, като се
взимат предвид достиженията
на медицинската наука и практика. Отчитат се и съвременните възможности за терапевтично

повлияване на уврежданията.
При доказани генетични аномалии се премахва обвързаността между възрастта и оценката
на степента на увреждане, тъй
като възрастта няма отношение към функционалния дефицит. Зa близo 100 cъcтoяния и
зaбoлявaния пaциeнтитe вeчe щe
пoлyчaвaт пoжизнeнo peшeниe,
вмecтo дa ce явявaт нa TEЛK
ĸoмиcия нa вceĸи тpи гoдини.
Taĸa нaпpимep нa xopaтa c
aмпyтиpaни ĸpaйници вeчe нямa
дa им ce нaлaгa дa дoĸaзвaт, чe
ĸpaйниĸът им ce възcтaнoвил.
Ocвeн cлyчaитe, cвъpзaни
cъc зaгyбaтa нa opгaн, ĸpaйниĸ
или тpaнcплaнтaция, пpи ĸoитo
TEЛK-ът щe e пoжизнeн, xopaтa
c
oнĸoлoгични
зaбoлявaния
щe пoлyчaвaт 50% нaмaлeнa
paбoтocпocoбнocт. Cъщo тaĸa, aĸo
пaциeнт c няĸoлĸo зaбoлявaния
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и вeчe пoжизнeнo peшeниe зa
пpoцeнт
нepaбoтocпocoбнocт
пoжeлae, щe мoжe пo вcяĸo вpeмe
дa пoиcĸa пpeocвидeтeлcтвaнe
зa пpидpyжaвaщo зaбoлявaнe,
aĸo
e
в
нeгoв
интepec.
ОБЩО 58 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО ПРИДВИЖВАНЕ НА
ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
ще бъдат изградени през 2021
г. в 46 сгради с финансиране по Националната програма
за достъпна жилищна среда и
лична мобилност на Министерството на труда и социалната
политика. Съоръженията, чиято
стойност е близо 1,8 млн. лв.,
ще осигурят достъпна среда на
61 души с трайни увреждания.
Сред одобрените проекти са 39
стълбищни и 9 вертикални подемника, 8 рампи и 2 асансьора.
ПОМОЩТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН (1 ноември 2021 г. – 31 март
2022 г.) ще се увеличи с 27,75
лева и ще стане 523,55 лева. Повишаването с 5,6% е съобразено с поскъпването на електроенергията за регулирания пазар.
Започва приемането на заявления за отпускане на целева
помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г.
Документите могат да се подават
до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по
настоящ адрес или в специално
организирани за целта приемни.
Изпращането им може да стане и

чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код
на Националния осигурителен
институт или с квалифициран
електронен подпис, както и чрез
лицензиран пощенски оператор.
Заявленията се обработват
до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това
дирекциите „Социално подпомагане“ издават заповед за отпускане или отказ на помощта.
Припомняме, че основа при
определянето на диференцирания доход за отопление е „Базовия доход за отопление“ (БДО).
БДО е равен на двойния размер
на определения месечен гарантиран минимален доход, т.е. е
равен на 150 лв. (Виж Наредба №
РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за отопление, посл. изм и
доп. ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. ).
Право на целева помощ за
отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен
доход за предходните 6 месеца
преди месеца на подаване на
заявлението е по-нисък или равен от диференциран доход за
отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП).
Увеличението на пенсиите от 1
юли и добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер,
няма да се отразят на правото
на достъп до този вид помощ.
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Красив и богат празник
Традиционният фестивал на хората с увреждания и тази година се проведе, не се уплашиха самодейците от корона вируса. Активно се включиха даже и потребителите на Дом «Илю войвода»
в Кюстендил за хора с увреждания.За първи път!
И бяха аплодирани горещо!
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Красив и богат празник
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ДОМАШНИ
ИЛИ

ДИВИ,

ЖИВОТНИТЕ

СА ВИНАГИ
ЛЮБИМИ! . . .

