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Основополагащите 
документи на ЕС и на 
международната общ-
ност, които третират 
равните права на хората 
с увреждания са:

- Хартата за фунда-
менталните права в ЕС 
( чл.1, чл. 21 и чл. 26)

- Европейска стра-
тегия за хората с ув-
реждания за периода 
2010- 2020: подновен 
ангажимент за Европа 
без бариери.

 От самото си създа-
ване преди повече от 
четвърт век СИБ е орга-
низационно и програм-
но изградена неправи-
телствена структура с 
дейност в обществена 
полза, независима от 
политическо, корпора-
тивно и йерархично 
влияние, която защита-
ва и отстоява правата 
на хората с физически 
увреждания, независи-
мо от техния социален, 
здравен, национален и 
политически статус.

Организационното 
присъствие на СИБ 
е в 197 общини, или 
74,62% от всички об-
щини в България. След 
пет години от ратифи-
кацията на Конвенция-
та на ООН за правата 
на хората с увреждания 
от Народното събра-
ние, което, макар и след 
десет годишно закъс-
нение, се отрази бла-
гоприятно върху про-
цесите на интеграция 
на хората с увреждания 
на  нашето общество. 
Акцентът падна върху 
сътрудничеството на 
СИБ с местните органи 
на самоуправление в 
сферите образование и 
квалификация, достъп-
ност, трудова заетост, 
жизнен стандарт и со-
циална защита. 

СИБ реализира на 
национално и между-
народно равнище за пет 
години четири соци-
ално значими проекта, 
сред които с висока 
ефективност и устой-
чивост се отличават: 
изграждане на парт-
ньорска трансгранична 
мрежа от центрове за 
равнопоставеност на 
хората с увреждания с 
партньори Регионален 

работен клуб „Иници-
ативи и партньорства 
на хора с увреждания”, 
Асоциация ДУИВЕН – 
Румъния; два проекта 
от програма Гърция – 
България. 

Необходими са нови 
идеи и нови практики, 
с които постепенно да 
се преодолее възпри-
емането на хората с 
увреждания единствено 
като евтина и непретен-
циозна работна ръка, и 
в същото време – като 
обект за непрекъснато 
обгрижване от държа-
вата.

Главно условие за ак-
тивиране ресурсите на 
хората с увреждане, в 
това число упражня-
ване правото на труд 
и образование, е прео-
доляване на бариерите 
– архитектурни, транс-
портни и комуникатив-
ни, чрез подобряване на 
мобилността и достъп-
ността. Изключително 
важна предпоставка за 
успешното социално 
включване на хората с 
увреждания и промяна 
в нагласите в общество-
то спрямо тях. Все още 
те са доминирани от 
погрешни представи, 
съжаление, безразли-
чие, негативизъм. 

В нашия град е оси-
гурен достъпа до град-
ски транспорт – хората 
с увреждания ползват 
карти с намаление за 
всички автобусни ли-
нии в рамките на града, 
закупиха се автобуси 
с ниски подове за по- 
лесно качване и слиза-
не. Някои от тях имат 
платформи за хора с 
инвалидни колички. 
Повечето обществени 
сгради имат приспо-
собления за достъп – 
сградите на районен 
съд, социално осигуря-
ване, община, болница. 
Новоизградената улич-
на настилка подпомага 
движението на хора с 
инвалидни колички по 
тротоарите. За жалост 
много често се наблю-
дават паркирали авто-
мобили по тях и се за-
труднява движението. 
Структурите на СИБ 
са естествена среда за 
социални контакти и и 

Членове на СИБ от град Дългопол гостуваха на СИБ гр.Балчик - Клуб 
„Св.Марина“ с председател Деспина Маринова. Фото: Личен архив 

Взеха проба от пристанище 
Балчик заради съмнения за 

замърсяване 

оналната лаборатория 
при Изпълнителната 
агенция по околна сре-
да провериха оранжево 
петно в акваторията 
на Пристанище Бал-
чик. Проверката беше 
извършена по сигнал, 

Брегът до пристани-
щето в Балчик / Дарик 
Добрич 

Eксперти на Басей-
нова дирекция „Чер-
номорски район“, РИ-
ОСВ-Варна, Морска 
администрация и Реги-

получен на „зеления“ 
телефон на БДЧР, ин-
формират оттам.

При  извършения 
оглед в акваторията 
на пристанището по 
протежението на кея е 

наблюдавано петно с 
оранжево-ръждив цвят, 
с ширина на места до 
5 метра и дължина 200 
метра. Не е установен 
причинител на замър-
сяване, видимо не е 
брегови източник.

Взета е водна проба 
от района на приста-
нището, която ще бъде 
изследвана по показа-
телите активна реакция 
(pH), БПК5, разтворен 
кислород, наситеност 
с кислород, азот амо-
ниев, азот нитратен, 
азот нитритен, орто-
фосфати като фосфор, 
нефтопродукти, мета-
ли, полициклени аро-
матни въглеводороди 
и летливи органични 
съединения. След ана-
лизиране на водната 
проба резултатите ще 
бъдат оповестени.

3 Декември – Световен ден 
на хората с увреждания

социална интеграция 
на хората в неравно-
стойно положение. За 
целта имаме изграден 
клуб в бившия гарни-
зонен стол, където се 
събираме всеки втор-
ник следобед, изграден 
от Общината, за което 
сме благодарни на об-
щинското ръководство 
и най-вече на господин 
Николай Ангелов, кмет 
на община Балчик. 

На VIII Конгрес на 
СИБ бе отчетено, че 
информационно- кон-
султантските центрове 
са едва 72 за страната. 
Ние се стараем в на-
шият клуб да съчета-
ем и тези дейности. 
Необходимо е да бъде 
изграден Център за со-
циална рехабилитация 
и интеграция на деца 
и възрастни с увреж-
дания. Затруднения 
срещаме в работата си 
по осигуряването на 
равни възможности за 
спорт, отдих, туризъм 
и участие в култур-
ния живот на града, 
особено посещения на 
културни мероприятия 
през зимния период, 
когато автобусите се 
движат до 20.00 часа. 

Трети декември не 
е празник. На трети 
декември отбелязва-
ме Световния ден на 
хората с увреждания. 
Посланията на този 
ден са различни, за-
щото и политиките по 
отношение на хора-
та с увреждания имат 
различни лица. Нека 
всички на този ден да 
поставим ударението 
върху човека и негова-
та индивидуалност и 
лично достойнство, а 
не върху увреждането. 
Като общество тряб-
ва да осъзнаем, че те 
се нуждаят от особено 
внимание. Основната 
цел на политиките за 
хората с увреждания 
е да се създават усло-
вия те да имат същия 
индивидуален избор и 
контрол над живота си, 
както хората без увреж-
дания.

Председател на ОО 
на СИБ – град Балчик 

Деспина Маринова     

Условна присъда за руснак, обиждал и 
заплашвал полицаи в Кранево

в близост до хотел-
ския комплекс, в който 
работел като спортен 
аниматор, извършил 
непристойни действия, 
грубо нарушаващи об-
ществения ред и изра-
зяващи се в неуважение 
към обществото. Мъ-
жът отправил на руски 
език обидни изрази към 
трима полицейски слу-
жители, които изпълня-
вали задълженията си 
по опазване на общест-

Условно наказание 
от 3 месеца лишаване 
от свобода с 3-годишен 
изпитателен срок полу-
чи 27-годишен руснак, 
след като Районен съд 
- Балчик одобри спора-
зумението, сключено 
между подсъдимия и 
прокуратурата.

Руският гражданин 
Филип Б. се призна за 
виновен в това, че на 
10 юли 2015г. в село 
Кранево, общ. Балчик, 

вения ред и заплашил 
единия от тях, като де-
янието му се отличава с 
изключителна дързост. 
Той дърпал за яката на 
униформата единия от 
полицаите,  блъскал го 
в областта на гърдите, 
като му крещял обиди 
и заплахи, а между-
временно  обиждал на 
руски език и другите 
двама служители на 
реда.

Подсъдимият декла-

рира пред съда, че е 
съгласен с постигна-
тото споразумение и 
се отказва от по-ната-
тъшното разглеждане 
на делото по общия 
ред. Той ще плати и 
направените по делото 
разноски в размер на 
75 лева. 

Определението на 
Районен съд - Балчик 
е окончателно и има 
последиците на влязла 
в сила присъда. 

Кражба на лавандула 
в с.Змеево

ходяща се в землище-
то на с. Змеево, обл. 
Добрич. По случая е 
образувано досъдебно 
производство по описа 
на РУ МВР Балчик.

/Б. Т./

На 17 ноември, око-
ло 08:10 часа е по-
лучено съобщение за 
извършена кражба на 
9 000 броя посадъчен 
материал лавандула от 
земеделска нива, на-

Открит е албенски крадец
от хотелска стая в к.к. 
Албена с намиращите 
се в нея фотоапарат, 
обектив, и принадлеж-
ности, извършена на 16 
септември т.г. Работата 
по случая продължава 
по описа на РУ МВР 
Албена.

С л е д  п р о в е д е н и 
ОИМ и ПСД е устано-
вен и задържан крими-
нално проявения Г.Ч. 
(25 г.) от град Велико 
Търново. В хода на 
работа е установено, 
че същия е извърши-
тел кражба на чанта 

ИНФОРМАЦИОННО 
СЪОБЩЕНИЕ

на моторни превозни 
средства- жертви на 
пътя.

Статистиката на ОД 
МВР Добрич за първи-
те 10 месеца на 2017 г. 
е 21 загинали и 136 ра-
нени при ПТП в срав-
нение с 23 загинали и 
153 ранени при ПТП 
за същия период на 
2016 г.

ОД МВР Добрич 
апелира участниците 
в движението по пъ-
тищата да бъдат вни-
мателни, отговорни за 
своя живот и този на 
останалите на пътя. 

ОД МВР ДОБРИЧ

За времето от 21 но-
ември до 30 ноември 
2017 г., се провежда 
третия етап на акция 
„Зима”, „Безопасно 
шофиране през зима-
та”. Кампанията е на-
сочена към водачите 
на МПС, техническата 
изправност на автомо-
билите и поведението 
на водачите спрямо пе-
шеходците. Ще се про-
веряват фаровете, чис-
тачките, устройствата 
за измиване на стъкла, 
гумите и др.

 22  но ември 
2017 г. е обявен за Ден 
без водачи и пътници 

Канабис в Каварна и 
Балчик

хода на работа е уста-
новено, че растенията 
са собственост на А.Н. 
(40 г.) от град Добрич. 
При извършените ПСД 
в имот в град Балчик, 
обитаван от А.Н. се 
установени, че същия 
държи суха тревна 
маса с тегло около 35 
грама, реагираща на 
полевия тест на нар-
котичното вещество 
канабис. Работата по 
двата случая продъл-
жава.

На 23 ноември след 
проведени ОИМ и ПСД 
е извършена проверка 
на частен имот нахо-
дящ се по ул. „Васил 
Левски” в град Кавар-
на, обитаван от С.С. 
(62 г.). В хода на про-
верката са установени 
31 броя растения от 
рода на конопа с висо-
чина от 1 метър. При 
извършения полеви 
тест, растенията реа-
гират на наркотичното 
вещество канабис. В 


