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Двудневна конференция  „Съвременни 
средства за представяне и 

популяризиране на културното 
наследство. Предимства и недостатъци 

на музейните експозиции”

На 4 и 5 юли 2019 г. Кул-
турният и информацио-
нен център “Мелницата” 
бе домакин на конферен-
ция с представители на 
министерствата на ре-
гионалното развитие на 
Румъния и България, на 
специалисти от общини-
те на районите Добрич и 
Констанца, директори на 
музеи, фирми и неправи-
телствени организации. 
Проведената дискусия е 
една от първите стъпки 
в двустранните срещи за 
новия програмен период 
2021-2027 година. Пред 
присъстващите бяха пред-
ставени сферите, в които 
ще се разработват проек-
ти, като транспорт, околна 
среда, извънредни ситуа-
ции, пазар на труда и пуб-
лична администрация.
Направен бе анализ на 
проблемите в настоящия 
период и конкретно бяха 
изведени такива като 
правната рамка за сключ-
ване на договори за фи-
нансиране, станала повод 
дори за отхвърляне на 
проектни предложения.  

Коментира се също разви-
тието на мярката за подо-
бряване на пътните връз-
ки с Европейската обща 
мрежа, ще се добавят 
опции за финансиране на 
иновативни технологии, 
като зарядни станции, 
индуктивно зареждане на 
електромобили. 
Конкретни идеи, свързани 
с финансирането на дей-
ности за възстановяване, 
консервиране и популя-
ризиране на културно-ис-
торическото наследство, 
предложи заместник-кме-
тът на Община Балчик г-н 
Димитрин Димитров. Те 
са насочени към Храма 
на Кибела и Среднове-
ковната крепост в Балчик. 
Средства за тях се очаква 
да бъдат привлечени от 
мерките на новия програ-
мен период за развитие 
през 2021-2017 година. 
Събраните днес предло-
жения ще бъдат основа на 
създаването на устойчиви 
мерки и реализирането им 
в следващите години.
През първия ден бяха из-
слушани следните лек-

ции: „Да бъдем Смарт 
музей. Как Музеят да се 
възползва от революцията 
на Смарт устпройствата. 
Опит от приложенията 
на Бийкън технологията 
в Археологически музей 
Варна. /Лектор: Петър 
Атанасов, РИМ Варна/; 
Център за интерпретация 
на културното наследство 
във Франция – град Бор-
до./Лектор: арх.Донка Ко-
лева, Дирекция „КТМД”, 
Община В.Търново/; 
„Най-новото време в екс-
позиционната дейност на 
РИМ Търговище” /Лек-
тор: Светла Аврамова, 
РИМ Търговище/; „Въз-
становката в Клисура на 
Априлското въстание” /
Лектор: Стоян ИВАНОВ, 
ИМ Клисура/; „Опитът на 
София в социализиране на 
културното наследство” /
Лектор: Марияна Марино-
ва РИМ София/;”Живият 
мост между поколенията” 
/Лектор: Юлия Нинова, 
Специализиран музей за 
резбарство и зографско 
изкуство-Трялна/; „3D 
визуализация-съвременно 

популяризиране на кул-
турното наследство” /Лек-
тор: Радостина Енчева, 
ИМ Балчик/
През втория ден бяха по-
сетени различните обекти 
към Балчишкия историче-
ски музей – Етнографска-
та къща, Възрожденския 
комплекс, Художестве-
ната галерия и Истори-
ческия музей. Дискусия 
предизвикаха презентаци-
ите на Симеон Цветков от 
РИМ В.Търново /”Щур-
мовите команди в бъл-
гарската армия през Пър-
вата световна война”/, на 
Пламен Мадемов от ИМ 
Г.Оряховица  /”Семейни 
съботи в Исторически му-
зей Горна Оряховица”/, на 
Венцислав Чаков от ИМ 
Балчик /”Униформологи-
ята като научна област – 
минало и настояще”/.
Срещата бе домакинства-
на от Община Балчик, с 
подкрепата на Асоциация-
та на селища и територии 
на културно-историческо-
то наследство и Истори-
чески музей Балчик.
                                           БТ

30 години Съюз на инвалидите в 
България /СИБ/

На 14 декември 1989 г. е 
създаден СИБ на първия 
учредителен конгрес в 
София, като обществе-
на организация, която 
представлява и отстоява 
интересите на инвали-
дите в България пред  
държавните, обществе-
ните и други организа-
ции в страната и чужби-
на. През 1990 г. Съюзът 
става юридическо лице 
със седалище в София. 
През 2001 г. СИБ е асо-
цииран като член на Ев-
ропейския форум на хо-
рата с увреждане. EDF е 
официално признатият 
партньор на Европей-
ската комисия и на Ев-
ропейския парламент по 
проблемите на хората с 
увреждания. EDF пред-
ставлява интересите на 
над 54 милиона хора с 
увреждания в Европа.
На 4 април 2003 г. СИБ 
открива национален ин-
формационно-консулта-
тивен център за хората 
със специфични потреб-
ности. Центърът е адап-
тиран и достъпен за хора 
с увреждания от цялата 
страна, независимо дали 
са членове на СИБ. 
СИБ е обединение на 
377 структури, изграде-
ни в 27 региона в Бълга-
рия, с повече от 42 600 
индивидуални членове. 
„Инвалид” е всяко лице, 
независимо от възрас-
тта му с физическо, 
сетивно или умствено 
увреждане, което за-
труднява социалното му 
интегриране и участие 
в обществения живот, 
възможността му за об-
щуване  и обучение или 
трудовата му реализа-
ция. 
Основни дейности и 
услуги, извършвани от 
СИБ:
1.Подпомагащи и бла-
готворителни
2.Услуги, предоставяни 
от Групите за самопомщ
3. Административно-
правни
4.Трудово-правни
5.Осигуряване на трудо-

ва заетост
6.Здравни услуги
7.Информационно-кон-
султативни услуги
8.Услуги и дейност, 
свързани с работата по 
изпълнение на основни-
те програми
9.Услуги и дейности, 
свързани с местните и 
регионални програми
Дейности, които СИБ 
извършва по рехабили-
таци я и социална инте-
грация на инвалидите:
1.Трудова рехабилита-
ция чрез 
а/адаптация на работни 
места към индивидуал-
ните особености на ра-
ботниците с увреждания
б/ реализация на проек-
ти, свързани с разкри-
ване на нови работни 
места
в/трудово-правна за-
щита и трудово-правни 
консултации по трудоу-
строяване, трудово пра-
воотношение и трудова 
рехабилитация на лица с 
увреждания
г/оценка на остатъчната, 
манипулативната тру-
доспособност и насоч-
ване към подходящ вид 
трудова дейност на ув-
редените лица
д/разработване и усъ-
вършенстване на дейст-
ващата нормативна 
уредба, свързана с тру-
довата рехабилитация 
на инвалидите
е/професионална квали-
фикация и преквалифи-
кация на инвалидите
2.Битова рехабилитация 
чрез:
а/разработване и реа-
лизация на проекти за 
адаптация на битовите 
условия за живот към 
конкретните потребно-
сти на увредените лица
б/ преодоляване на за-
трудненията на инвали-
дите в бита, чрез съдей-
ствие при снабдяването 
с помощни технически 
средства
в/преодоляване на 
транспортни и архите-
ктурни бариери
г/преодоляване на ко-

муникативните бариери 
пред хората с уврежда-
ния, чрез разработване и 
реализиране на различ-
ни програми
д/обслужващи дейности 
в бита и извършване на 
съответните услуги
3.Социална рехабилита-
ция:
а/култура и изкуство – 
нагласа за възприемане 
на творчество
б/образователен и под-
държащ спорт
в/дозиран туризъм
г/социално подпомага-
не, социални контакти и 
самоорганизация на ин-
валидите
д/ образование, възпита-
ние и преодоляване на 
автобариери
е/информираност и обу-
чение на инвалидите за 
техните права и облек-
чения
4.Социална интеграция:
а/развиване на структу-
ри, адекватни на потреб-
ностите на инвалидите в 
обществото
б/поддържане на кон-
такти на индивидуално 
и колективно равнище 
със сродни организации 
и структури на държава-
та, работещи в областта 
на социалната рехаби-
литация и интеграция на 
инвалидите
в/международно сътруд-
ничество, членство и 
реализиране на проек-
ти, съвместно с чуждес-
транни неправителстве-
ни организации
г/работа за формиране 
на позитивна нагласа у 
здравите хора, общест-
вените организации и 
държавните структури 
към специфичните по-
требности на инвалиди-
те
д/преодоляване на про-
яви на дискриминация 
спрямо хората с увреж-
дания, чрез позволени-
те от закона средства и 
гласност в медиите

Деспина МАРИНОВА
Председател на ОО на 
СИБ Балчик

„Букурещ отблизо”

Идеята да напишем 
книжката „Букурещ от-
близо” – за българите 
възрожденци, се появи 
у нас, когато в Букурещ-
кото българско друже-
ство се получи от фон-
дация „Васил Левски” 
проект за национално 
честване на 175-годиш-
нината от раждането на 
Васил Левски. Реши-
хме да предложим едно 
вълнуващо пътуване 
в Букурещ по местата 
– истински светини ва 
родната история – свър-
зани с живота, идеите и 
делата на българските 
предшественици през 
цялата епоха на Възраж-
дането. Тази обиколка 
би била израз на почит 
и уважение към тяхната 
памет.
Тъй като в първото изда-
ние бяха допуснати тех-
нически грешки, поради 
невнимание, решихме 

да преиздадем книжка-
та, като направим доста 
поправки и допълнения 
– отделно на български 
и румънски език. 
Връщането към пери-
ода от възрожденското 
време ще ни помогне 
да разберем, не само 
близката връзка между 
книжовното и политиче-
ското пробуждане, но и 
много общи черти в све-
тогледа и вдъхновението 
на просветителите и съ-
заклятниците – револю-
ционери. 
Срещата със запазените 
места – реликви от въз-
рожденската история – е 
едно неповторимо изжи-
вяване. Едно истинско 
сливане с духа на епо-
хата – сърдечно запозна-
ване с достойнствата и 
добродеянията на геро-
ите, с личния им живот 
и предпочитания като 
израз на обществените 

им възгледи и идеи. 
Книгата „Букурещ от-
близо” ни запознава с 
голяма част от най-въл-
нуващата епоха на хи-
лядолетната българска 
история – Възрожден-
ската. През редовете и 
картините ще разгънем 
още веднъж страници-
те на великото минало 
и живота на будители-
те, както и възванията, 
изписани с кръвта на 
бунтовниците и съза-
клятниците в нестихва-
щите борби за свобода 
и независимост. Дъл-
боко ще се вгледаме в 
хан „Солакови”, в чийто 
двор е била запустялата 
мерница, в която Апос-
толът Левски и геният 
на българската свобода 
Ботев са прекарали през 
1868 г. страшната зима, 
и ще пророним сълзи-
ца. После ще отидем в 
Парк „Херъстръу”, ще 

По пътеките на българските възрожденци…и не само
Научно-популярен очерк от Лулу Л.Керчова – Лъцан и Лука 

Ф.Велчов - Деде
поставим цветя пред па-
метниците на Левски и 
Ботев и дълбоко ще се 
поклоним. Същото ще 
направим и пред места-
та, където са живели и 
работили: Любен Кара-
велов, Иван Вазов, Ге-
орги Стойков Раковски, 
Софроний Врачански, 
братя Евлоги и Христо 
Георгиеви, братя Мус-
такови, братя Солакови, 
Димитър Хадживасилев, 
Иван Силимински, Ни-
кола Василиади и мн.др.
Живата плът от голяма-
та и героична епоха на 
Българското възраждане 
е оставила дълбоки и 
незалечими следи в сър-
цето на българина – под-
чертават  авторите.
Книгата ще бъде пред-
ставена на V Междуна-
роден форум „Българско 
наследство” Балчик, 
България, на 28 август 
2019 г.                         БТ

26-годишен получи условно наказание за 
шофиране след употреба на амфетамин
26-годишен мъж, шо-
фирал след употреба на 
наркотични вещества, 
е осъден на 3 месеца 
лишаване от свобода - 
условно, с 3 - годишен 
изпитателен срок. Той 
е лишен и от право да 
управлява МПС за срок 
от 1 година и 6 месеца. 
Присъдата е постано-
вена от Районния съд в 
Добрич и беше изцяло 
потвърдена от състав на 
Окръжния съд.
 Автомобилът, управля-
ван от подсъдимия, бил 
спрян за проверка от 
полицейски служители 
на 20 септември 2017г. в 
Добрич. Поради възник-
нали съмнения за упо-
треба на психотропни 
вещества мъжът бил от-
веден в участъка, където 
бил тестван с техническо 
средство. Уредът отчел 
положителен резултат 

за употреба на амфета-
мин. Самият подсъдим 
признал същото пред 
полицейски служител, 
но не посочил датата на 
приема. След това той 
бил придружен до ле-
чебно заведение, където 
му била взета и кръвна 
проба. Там подсъдимият 
уточнил, че е употребил 
амфетамини два дни по-
рано. Впоследствие на 
взетата проба била из-
вършена съдебно - хими-
ческа експертиза, която 
потвърдила наличието 
на следи от амфетамин.
 Тъй като кръвната про-
ба била предадена за 
изследване на 27 септем-
ври, с 90 часа по-късно 
от нормативно предви-
дения срок, по делото 
била назначена и допъл-
нителна съдебно-хими-
ческа експертиза. Спо-
ред нейното заключение 

допуснатото забавяне на 
практика не се е отрази-
ло на достоверността на 
резултата от изследва-
нето. Не са установени 
нередности при взема-
нето, съхраняването и 
транспортирането на 
взетата кръвна проба, 
изключена е възмож-
ността за предприето не-
правомерно въздействие 
върху нея, потвърдена е 
годността на получената 
проба за провеждане на 
анализ.
 Въз основа на посочено-
то Окръжният съд прие, 
че допуснатото забавя-
не при предаването на 
пробата не поставя под 
съмнение резултата от 
направеното изследване 
и потвърди постанове-
ната на първа инстанция 
осъдителна присъда.
 Решението на Окръж-
ния съд е окончателно.


