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Насоки за дейността на СИБ през 
периода 2010-2020 година

Областният съвет на 
Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и 
резерва връчи грамоти на 
отличени от централно-
то ръководство активни 
членове на патриотична-
та организация. С тях те 
бяха удостоени със зва-
нието „Почетен член на 
съюза“.
Грамотите бяха връчени 
от главния секретар на 
областна администрация 
Румен Русев. С тях лбя-
ха удостоени Владо Ди-

митров, Кирил Ангелов, 
Кръстьо Омеров, Пенчо 
Иванов и Стоян Иванов.
За почетни членове на 
Централния съвет на 
Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и 
резерва бяха предложени 
Яне Янев и Йордан Йор-
данов.
Председателят на Об-
ластния съвет Кольо Ди-
митров съобщи, че върви 
подготовката на IX кон-
грес на организацията. 

Стана ясно, че съюзът 
има структури в Шабла, 
Балчик, Тервел и област-
на организция в Добрич.
Направен бе отчет за дей-
ността на съюза и за фи-
нансовото му състояние.
Румен Русев поздрави 
членовете на съвета от 
името на Областния уп-
равител Детелина Нико-
лова и изрази надежда 
доброто сътрудничество 
с организацията да про-
дължи във времето. /Б.Т./
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Връчиха грамоти на Почетни 
членове на Съюза на офицерите 

и сержантите от запаса 

Без грим и фотошоп.
1889 г.  Когато Варна си е уютен малък град1889 г.  Когато Варна си е уютен малък град
Някъде по същото време на север.Някъде по същото време на север.
Когато Балчик е имала солница.        Когато Балчик е имала солница.        
                                                                   Георги Генчев ни напомня това - БТА                                                                   Георги Генчев ни напомня това - БТА

Основната цел, съгласно 
Устава на СИБ / Съюза на 
инвалидите в България/ 
е реално осигуряване на 
качествен живот и социал-
но включване на хората с 
увреждания. Основопола-
гащи документи на ЕС и 
международната общност, 
които третират равните 
права на хората с увреж-
дания са: Хартата за фун-
даменталните права в ЕС 
/чл.1,чл.21, чл.26/; Евро-
пейска стратегия за хората 
с увреждания за периода 
2010 – 2020: подновен ан-
гажимент за Европа без 
бариери.
В центъра на вниманието 
на Стратегията е премах-
ването на бариерите и по-
ради това са набелязани 8 
основни области на дейст-

вие: 
*Достъпност
*Участие
*Равенство
*Заетост
*Образование и обучение
*Социална закрила
*Здраве
*Външна дейност
Голямата задача от сегаш-
ния етап от развитието 
на СИБ е подмладяване 
на членския състав, при-
вличане на дееспособни 
хора, с адекватен баланс 
между членовете на ор-
ганизацията, нуждаещи 
се от социална помощ и 
предоставящи съответна-
та услуга, което ще напра-
ви местните организации 
притегателни центрове 
за хората с увреждания и 
техните семейства. Следва 

да се съблюдава основния 
принцип: Нищо за хората 
с увреждания без хората 
с увреждания”, т.е. хора-
та с увреждания трябва 
да участват в приемането 
на всички мерки, които 
ги засягат. Въпреки че в 
нормативните докумен-
ти се предвижда участие 
на засегнатите лица, на 
практика в действащото 
законодателство липсва 
яснота относно функциите 
и правомощията им и не са 
предвидени възможности 
за реалната им намеса при 
неспазване на предвиде-
ните в законовата наредба 
изисквания. Приоритет-
но място в европейската 
стратегия за периода 2010-
2020 заема достъпността.  
Затова е необходимо  да 

се органират и провеждат 
обучения и дискусионни 
форми на членове на не-
правителствените органи-
зации, съвместно с пред-
ставители на държавните 
и общински организации 
по въпросите за изграж-
дане на достъпна архите-
ктурна среда за всички.
Най-важно за нашия град 
е достъпен обществен 
транспорт. Единственият 
по-голям автобус, приго-
ден за хора с увреждания, 
не се движи редовно, тъй 
като се редува с по-малки-
те, но те не са удобни за 
качване и слизане от ин-
валиди.
Не е зле да се помисли и 
за изграждане на платфор-
ми за качване и слизане 
на хора с увреждания в 
обществения транспорт и 
обществените сгради. 
Друга препоръка, дадена 
на конгреса на СИБ, през 
декември 2016 г. е изграж-
дане на дневни, инфор-
мационни, рехабилита-
ционни центрове за хора с 
увреждания.
Също та е необходимо 
повишаване нивото на 
информираност и подо-
бряване на комуникациите 
между местните структу-
ри, управителния съвет и 
централното управление, 
поддържане връзка с евро-
пейския форум на хората с 
увреждания.
Пожелавам на всички 
членове на СИБ здрава и 
пълноценна Нова 2017 го-
дина!

Деспина МАРИНОВА
Председател на Общин-
ската организация на 

СИБ Балчик

Паметен знак е поставен на мястото, където ще се издига паметникът. Паметен знак е поставен на мястото, където ще се издига паметникът. 
Снимка: Topnovini.bgСнимка: Topnovini.bg

Нов паметник ще увековечи героизма на 
загиналите за свободата на Добруджа 

Паметник на воините, 
загинали за свободата 
на Добрич и Добруджа 
в Първата световна 
война ще бъде изгра-
ден между селата Коз-
лодуйци и Росеново. 
Инициативата е на 
Областния съвет на 
Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и 
резерва с подкрепата 
на Община Добричка.
Паметникът ще увеко-
вечи героизма на 600 
воини от 6 Бдинска ди-
визия, 35-и Врачански 
и 36-и Козлодуйски 

полкове, съобщи пред-
седателят на областна-
та структура на патри-
отичната организация 
Кольо Димитров.  
Проектът за паметни-
ка, който ще е висок 3 
метра, е на арх. Владо 
Петров. Монументът 
ще се издигне в новото 
гробище на с. Козло-
дуйци, за което вече 
има решение на Об-
щинския съвет на Об-
щина Добричка.
Голям интерес към 
инициативата на ко-
легите си от Добрич 

са проявили от струк-
турите на Съюза във 
Враца и Мездра. Изра-
ботването на фигурата 
на воина, която ще е в 
основата на компози-
цията, поема фермер 
от Мездра, наследник 
на загинал в боевете 
край Добрич. Строи-
телният предприемач 
Иван Добрев се е ан-
гажирал с останалата 
част от композицията.
Областния съвет на 
Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и 
резерва трябва да оси-

гури от дарители фи-
нансирането за изпис-
ването на 600-те имена 
на загиналите, а скулп-
торът Христо Илиев 
ще изработи плочите, 
на които те ще бъдат 
изписани.
През септември на 
мястото, където ще се 
издига паметникът, бе 
поставен паметен знак. 
Заупокойна молитва 
отслужи Варненски-
ят и Великопреслав-
ски митрополит Йоан. 
Присъстваха кметът 
на Община Добричка 
Тошко Петков, контра-
адмирал Митко Петев 
– командир на българ-
ските Военноморските 
сили, Валери Симео-
нов – председател на 
парламентарната гру-
па на Патриотичния 
фронт, председателят 
на Общинския съвет 
Донко Марев, родстве-
ниците на ген. Иван 
Колев Сергей Стоя-
нов, Елена Стоянова, 
гости от Бесарабия, 
зам.-кметове, кмето-
ве на населени места, 
общински съветници, 
граждани. 

/Б.Т./

Главният секретар на областна администрация Румен Русев връчи грамо-Главният секретар на областна администрация Румен Русев връчи грамо-
ти за удостояване със званието званието „Почетен член на съюза“. ти за удостояване със званието званието „Почетен член на съюза“. 
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Нови възможности за 
обновяване на читали-
щата, включително за 
ремонтни дейности, кул-
турни събития, както и 
за социална отговорност, 
са отворени по опера-
тивните програми за пе-
риода 2014-2020 година. 
Те бяха представени пред 
читалищни секретари и 
председатели от цялата 
област - на среща в До-
брич.
Читалищата могат да 
планират ремонти, съз-
даване, разширяване и 
подобряване на инфра-
структура по подмярка 
7.2 на Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Парите, които се 
отпускат, са 100% без-
възмездно финансиране 
и са до 391 хил.лева, а 
кандидатстването е до 
септември 2017 г. Вече 
са одобрени проекти 
на читалищата в селата 
Ловчанци, Черна, Одър-
ци, Дуранкулак и в град 
Каварна, като повечето 
от тях са за максимално 
допустимата стойност. 
От Областния информа-
ционен център предста-
виха какво предвижда 

мярката за финансиране, 
като обърнаха внимание, 
че читалищата разходват 
публични средства и за-
това следва да обявяват 
обществени поръчки за 
дейностите. Принципът 
на финансиране е разпла-
щане на вече направени 
разходи, но пък авансово 
може да се преведат до 
50% от планирания бю-
джет. Могат да се заложат 
ремонти, подобрения, за-
купуване на оборудване, 
както и на мобилни еле-
менти за културни съби-
тия.
От читалищата повдиг-
наха няколко проблемни 
въпроса по тази въз-
можност за европейско 
финансиране. Някои по-
питаха дали няма е про-
блем, че сградите на про-
светните институти са 
предимно общинска соб-
ственост, предоставена за 
безвъзмездно ползване. 
Бе посочено, че според 
процедурата се изисква 
договорът за ползване да 
бъде за минимум 10 годи-
ни напред. Бе обяснено, 
че има достатъчно време 
това да бъде поискано 
от общинските съвети 

по места, които да дадат 
нови разрешения за полз-
ване за искания период, 
за да могат да се впишат 
в изискванията на Про-
грамата на ЕС.

Още една възможност 
има пред читалищата да 
привлекат европейски 
средства, но тя е свърза-
на с конкретна дейност. 
По Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ се финансира 
социалното предприема-
чество. То касае улесня-
ване на достъпа до зае-
тост на уязвими групи и 
обучения, като се изисква 
наемане за 12 месеца на 
хората. Това означава, 
че читалищата трябва да 
се превърнат в социални 
предприятия. Основната 
цел е да има социален 
ефект, а не да се генери-
ра печалба за собствени-
ците, отбеляза Надежда 
Живкова от ОИЦ. По тази 
програма обаче канди-
датстването е до 5 януари 
2017 г. Тя обхваща още 
общини, НПО, съюзи на 
хора с увреждания.

Dariknews.bg

Представиха пред читалищата възможности 
за финансиране по европрограми


