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Празник в Клуба на 
учителите-пенсионери

със залеза отлита мла-

достта.” Със същото 
възхищение поетесата 
пресъздава очарование-

то на много посетени 
от нея природни за-

бележителности, на-

пример Крушунските 
водопади – „от 
нежни звуци 
пищна красо-

та”.
И з -

в е с т -

но е, 
че по-

езията 
и м а 
с во и -

те ве-

ч н и 
т е м и 
– раж-

д а н е , 
м л а -

д о с т, 
любовта. Не 
ги подминава 
и Иванка Ата-

насова. Мно-

го приятно за ухото, 
прочетени изразително 

/поетите обик-

новено не мо-

гат да четат до-

бре стиховете 
си/ прозвучаха 
стихотворения, 
посветени на 
Балчик, на Ох-

ридското езе-

ро, на Третата 
възраст, на но-

сещата надеж-

да и щастие 
бяла лястови-

ца, на мечтите, 
на желанията, 

Поетесата /не мо-

жем да не я наречем 
така, въпреки нейната 
скромност/има особен 
поглед към нещата от 
ежедневието, но ней-

ният поетичен талант 
/няма никакво преуве-

личение/ се проявява 
най-вече в стиховете, 
посветени на природа-

та, на родния Балчик, 
на всяко красиво 
и живописно мяс-

то, което е посе-

тила и усетила в 
него божествената 
хубост, с която е 
надарено и което 
ние често не забе-

лязваме, обзети от 
битовото ежедне-

вие и грижи. 
Трогателни са 

стиховете, в които 
толкова сполучли-

во се оглежда мо-

рето край нашия 
град с неговите 
изгреви и залези и 
където: „ с тъга изпра-

щам вечер залезите…/ 

на чувствата, мислите, 
вълненията, на осъ-

ществените и несбъд-

нати неща от живота. 
Сигурна съм, че чутите 
стихове не са просто 
поток от думи /както 
напоследък ни зали-

ват с тях многобройни-

те стихоплетци/, а ще 
накарат читателите /

ако скромната поетеса 
позволи да бъдат пуб-

ликувани/ да мислят, да 
наблюдават, да виждат 
красивото, да откриват 
доброто, да се удивля-

ват на истинското и 
стойностното. 

Събирането, запо-

чнало с литературно 
четене, продължи със 
срещата на Клуба с 
проф.Здравко Маринов, 
съпруг на художничка-

та Галина Генчева, за 
която можете да научи-

те повече от сборника 
„Кой кой е в българ-

ската култура”. Усмих-

нат и непосредствен, 
зам.-председателят на 
националната органи-

зация  на БЧК изрази 
приятното си чувство 
от стиховете на Иванка 
Атанасова, заявявайки 
че те са го заредили с 
оптимизъм. Проф. Ма-

ринов, който излиза в 
пенсия, обеща да бъде 
чест гост в Балчик при 
тъща си г-жа Керанка 
Генчева / почетен пред-

седател на Клуба на 

учителите/ и да помага, 
както е правил това и 
досега. Известно е, че 
учителите – пенсионе-

ри са подпомогнати и 
придружени от него на 
екскурзията в Македо-

ния, проведена наскоро 
и са с прекрасни впе-

чатления от добрата ор-

ганизация, от видяното, 
за което благодарят.

Наситената с толко-

ва хубави преживява-

ния среща продължи 
с богата почерпка. На 
масите изобилстваше 
вкусно приготвена хра-

на, но 6+ получиха ло-

зовите сарми на г-жа 
Пенка Войчева, както 
и безспорно най-кра-

сивата и вкусна питка 
на г-жа Златка Йорда-

нова, направена от нея 
самата за 70-годишния 
ѝ рожден ден. 

Читателите на вест-

ник „Балчишки теле-

граф” получиха пода-

рък от поетесата Иван-

ка Атанасова – стихо-

творението „Желания”:
Искам да съм като 

пясъка,
приласкан от морски-

те вълни,
да пристъпвам тихич-

ко към залеза,
със любимия си под 

ръка.
Но не мога.
Искам да съм буйна 

като вятъра,
заплющял във кораб-

ни платна,
да закича с карамфил 

косата си
и по дансинга във 

танц се завъртя.
Но не мога.
Искам да политна 

като гларуса,
надалеч от родната 

земя,
да премина даже и 

Екватора,
да се спра на някоя 

звезда.
Но не мога.
Не мога да съм нежна 

като пясъка –
от грижи и неволи 

душата загрубя.
Не мога да съм буйна 

като вятъра –
годините отнеха ми 

страстта.
Не мога да политна 

като гларуса,
че възрастните нямат 

веч крила.
Искам, но не мога.
С бръчки се покрива 

лицето на деня.
В прегръдка са се 

слели мълчание и нощ.
Как бързо се изниза 

край мене младостта,
а с нея – страсти, по-

риви, любов!
Искам, но не мога да 

ги върна аз сега!
Мария ГОРЧЕВА

Г-жа Иванка Иванова, председа-
тел на Клуба на учителите.                       
             Фото: Маруся КОСТОВА 

Хора с увреждания поискаха 13 
неотложни мерки в социалната политика

Те са против обществото да се настройва срещу тях чрез 

лъжи за инвалидните пенсии

добавка за инвалидност към 
основната пенсия, изразя-

ваща се в размер на между 
31 и 35 лв. месечно. Такава 
“втора пенсия“ получават 
337 776. Следващата година 
броят на получаващите я 
ще намалее, защото спо-

ред заложените нормативни 
промени тези, които нямат 
пожизнен ТЕЛК, а са със 
срочна медицинска експер-

тиза за между 1 и 3 години, 
няма да я получават“, се 
казва в писмото.

Според организациите 
работещата мярка в тази 
посока е създаването на 
механизъм за индивидуална 
оценка и подкрепа за всеки 
човек с удостоверено трайно 
увреждане.

Те допълват, че невиди-

мите за статистиката хора 
с увреждания са всички, 
които предпочитат да не 
се явяват пред ТЕЛК и да 
не получават документ за 
частично загубена работос-

пособност поради опасения 
за по-трудно намиране на 
работа и стигми от страна на 
работодателите.

Посочените цифри не об-

хващат и децата до 16-го-

дишна възраст, които имат 
доказани увреждания.

“В момента цялото об-

ществено внимание е фоку-

сирано върху пенсиите на 
хората с увреждания, които 
реално са в такива размери, 
че дори и с работещи близки 
остават под екзистенц мини-

мума. Изнасянето на невер-

ни или подвеждащи данни 
в публичното пространство 
е недопустимо. Спестява се 
разликата между броя на 
хората с увреждания, които 
получават пенсия и броя на 
инвалидните пенсии“, се 
казва в писмото.

“Непоколебима е нашата 
готовност да предприемем 
съответните законови про-

тестни действия в цялата 
страна, ако отново не бъде 
зачетена нашата аргументи-

рана гражданска позиция“, 
посочват организациите.

Ето и исканите от тях 13 
мерки:

1. Оптимизиране на ме-

дицинската експертиза като 
подкрепяме предложението 
да се премине към пре-

структуриране на органите 
на медицинската експертиза 
– в единна административна 
структура, подчинена на МЗ, 
включваща НЕЛК, ТЕЛК, 
РКМЕ. Това ще доведе до 
ефективен контрол върху 
цялостната дейност на меди-

цинската експертиза.
2. Да стартира изграде-

ната електронна информа-

ционна система на меди-

цинската експертиза, като 
НЕЛК започне да предоставя 
информация на Агенцията за 
хората с увреждания, с което 
да се създаде необходимото 
условие за прозрачност и 
контрол върху експертизата 
от всички заинтересовани 
институции.

3. Да се изключат бъдещи 
действия от страна на пра-

вителството, които могат да 
доведат до социално напре-

жение и са стъпка назад от 

Национално представени-

те организации на хората с 
увреждания настояха за 13 
неотложни мерки в социал-

ната политика в отворено 
писмо по повод Европейския 
ден за независим живот 5 
май. Те настояват за реформа 
в медицинската експертиза, 
получаването на помощни 
средства, добавки и др., но 
без това да става на гърба на 
хората с увреждания и като 
се настройва обществото 
срещу тях.

“В последните месеци 
активно се разпространяват 
данни, които противоречат, 
както на европейската, така 
и на българската статистика, 
в това число и на данните 
на НОИ. Навсякъде по света 
хората с увреждания пред-

ставляват най-бедната група 
от населението. Същевре-

менно у нас коалиционните 
партньори афишират, че ще 
се вземе от инвалидните 
пенсии, за да се увеличат 
най-ниските пенсии“, се каз-

ва в писмото подписано от 
повече от 20 организации на 
хората с увреждания, сред 
които Асоциацията на ро-

дители на деца с епилепсия, 
Съюза на инвалидите в Бъл-

гария, съюзите на слепите и 
глухите, Българската асоци-

ация “Диабет”, асоциации на 
родители на деца с различни 
увреждания, Националното 
сдружение на работодате-

лите на хора с увреждания 
и др.

Всички те изразяват въз-

мущението си, че се е стиг-

нало дотам да се обсъжда в 
публичното пространство, 
че ще се спират инвалидни 
пенсии, защото “половината 
били фалшиви” и ще се да-

ват за увеличение на най-ни-

ските пенсии на останалите 
пенсионери.

“Това води до два теж-

ки обществени проблема. 
Първо – изкуствено проти-

вопоставяне на хората с ув-

реждания, които получават 
инвалидни пенсии и хората, 
които получават пенсии Ьза 
осигурителен стаж и въз-

раст. Второ – обществото се 
настройва срещу хората с 
увреждания. Налице е остър 
дефицит на средствата в 
НОИ, който едва ли ще се 
реши със спиране на част 
от инвалидните пенсии“, 
посочват те.

Организациите на хора-

та с увреждания цитират 
статистическия бюлетин за 
пенсиите към 31.12.2016 г. 
на интернет страницата на 
НОИ, според който инвалид-

ните пенсии са 507 569.
“Какво стои зад тази ци-

фра? Получаващи пенсии 
за общо заболяване – 455 
124+2 652 военноинвалидни 
пенсии+ 49 793 инвалидни 
пенсии, за хора, които нямат 
трудов стаж.Същевременно 
отстъстват данни колко са 
хората с увреждане с между 
50 и 71% загубена работос-

побност, които получават 
пенсия за осигурителен стаж 
и възраст. По наша оценка 
това са приблизително 120 
000 човека. Така наречената 
втора пенсия всъщност е 

завоювани в годините по-

зиции, относно социалната 
политика за хората със спе-

цифични възможности, като 
например лишаване от инва-

лидна пенсия на работещите 
с увреждания. Съгласни сме, 
че е необходима реформа в 
законодателството, касаещо 
оптимизиране на системата 
на медицинската експертиза 
и предприемане на мерки за 
оптимизиране на нейните 
структури. Тази реформа 
обаче не бива да бъде на гър-

ба на хората с увреждания.
4. Да се разработи ком-

пенсаторен механизъм за да 
се получават отнетите 25% 
социална пенсия от хората 
с трайни увреждания напр. 
под формата на месечна 
социална помощ за лице с 
трайно увреждане.

5. Размерът на елемен-

тите, формиращи интегра-

ционната добавка по Закона 
за интеграция на хората с 
увреждания да се опреде-

лят като процент от мини-

малната работна заплата за 
страната.

6. Да се увеличи размерът 
на интеграционната добавка 
за балнеолечение и реха-

билитационни услуги, съо-

бразно действителната им 
стойност.

7. Да се включат в спи-

съка на помощните сред-

ства, медицински изделия 
и приспособления за хора с 
увреждания към ППЗИХУ 
нови позиции, отговарящи 
на съвременните техноло-

гии и производство и нови 
заболявания.

8. Да се осигури държавна 
и социално-икономическа 
защита на специализираните 
предприятия и кооперации 
на хора с увреждания, в 
това число да се актуализира 
Списъка по ЗОП с номенкла-

турите, които присъстваха 
преди драстичното реду-

циране на съществуващия 
списък.

9. Да се решат проблемни-

те сфери за ефективно учас-

тие на национално предста-

вителните организации на и 
за хора с увреждания като 
законен социален партньор 
на правителството в социал-

ната политика в сферата на 
хората с увреждания.

10. Да се създадат усло-

вия, гарантиращи достъпно 
образование на всички лица 
и деца с увреждане.

11. Да се гарантира дос-

тъпната архитектурна среда.
12. Да се предприемат 

активни действия да се спрат 
атаките от страна на коали-

ционни партньори срещу 
хората с увреждания като се 
преустанови противопоста-

вянето на тази група спрямо 
пенсионерите с най-ниски 
пенсии.

13. Да се излезе с офи-

циални актуални данни на 
НОИ пред българската об-

щественост за броя на хо-

рата с увреждания, броя на 
получаващите инвалидни 
пенсии и др.данни.

Материалът е предос-
тавен от Деспина   Мари-
нова, председател на клуб 

„Св.Марина” Балчик

Г-жа Тинка Сивриева и всички 
учители от ОДК Балчик подкре-
пят най-сърдечно инициативи-
те на учителския клуб.              
             Фото: Маруся КОСТОВА 

Специален гост на Учителския 
клуб бе председателят на ОбС на 
пенсионерите г-н Ангел Събев. 
                  Фото: Маруся КОСТОВА 

Проф.Здравко Маринов поз-
драви Клуба на учителите и 
подаде своята кандидатура за 
членство в него.                                        
         Фото: Маруся КОСТОВА 

Г-жа Златка Йорданова разчупи направената от нея пита, за да почерпи за 
70-годишния си рожден ден.                                            Фото: Маруся КОСТОВА 


