ОБЩИНА
Оригинално ознаменуване на
годишнината си подготви
Йордан Георгиев, PR на Областна
администрация Силистра

Журналистът
Йордан
Георгиев ще ознаменува и сподели своята 60годишнина с изложба
от покани, подредена в
Художествена галерия Силистра. Поканите са
от 2013 г. до настоящия
момент, изпратени до Областна администрация.
Йордан Георгиев е председател на дружеството
на Съюза на българските
журналисти в Силистра,
пиар на областна адми-

нистрация,
журналист,
автор на книги, с разностранни интереси, хорист,
турист.
На 15 януари 2020 от
12.12 ч. приятели и почитатели го поздравиха в
арт среда, разглеждайки
изложбите. От името на
Сдружение
„Българско
наследство” г-н Йордан
Георгиев получи следния
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС в знак на благодарност за осъщественото ни

сътрудничество през 2019
г. на юбилейното пето
издание на Международния форум „Българско
наследство” Балчик, България. Припомням на съпричастните на Форума за
специалното участие на
Силистренската културна
делегация, водена от Йордан Георгиев и включваща д-р Йордан Касабов,
д-р Снежанка Генчева,
Христо Христов и Анастасия Якова /Тутракан/.
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ДО Г- Н ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ , PR
ГРАД СИЛИСТРА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Г-н ЙОРДАНОВ,
ОТ ИМЕТО НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” ГРАД БАЛЧИК,
Р БЪЛГАРИЯ, ВИ ПОЗДРАВЯВАМ С ВАШАТА ДОСТОЛЕПНА 60-ГОДИШНИНА И
ОРИГИНАЛНИЯ НАЧИН, ПО КОЙТО Я ОТБЕЛЯЗВАТЕ – С ИЗЛОЖБА ОТ ПОКАНИ,
СЪБИРАНИ ОТ 2013 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД СИЛИСТРА.
ТОВА МНОГО НИ ВПЕЧАТЛИ И ВИ ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА ЗА ГОСТУВАНЕ С
ИЗЛОЖБАТА В ГРАД БАЛЧИК ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
„БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2020 Г.
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ НА РАЗНООБРАЗНИТЕ ВИ ПОПРИЩА КАТО
председател на СБЖ, АВТОР НА КНИГИ, КРАЕВЕД, ХОРИСТ, ТУРИСТ И ВЕТЕРАН
СПОРТИСТ.

”

С УВАЖЕНИЕ: МАРУСЯ КОСТОВА
ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”
ЧЛЕН НА СБЖ ДОБРИЧ;
ГЛ.РЕДАКТОР НА В.”БАЛЧИШКИ ТЕЛЕГРАФ”И СП.”ФОРУМ”
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30 години Съюз на инвалидите в
България /СИБ/

На 12 декември 2019 г.
се проведе тържествено
честване на СИБ в хотел
„Рамада” София. Гости на
тържеството бяха Илияна
Йотова,
вицепрезидент
на Р България, Деница
Сачева, министър на Социалното министерство;
Пламен Димитров, председател на КНСБ; Албена
Атанасова, зам.-кмет на
София, отговаряща за социалните дейности; Минчо Коралски, председател
на Агенцията на хората с
увреждания; Петър Велчев, председател на военноинвалидите.
Поздравителни адреси
получихме от Президента
Румен Радев, от председателя на НС Цвета Караянчева, от министъра на
здравеопазването Кирил
Ананиев, от Цецка Събева, председател на Националния съвет на хората с
увреждания.
В доклада си Красимир
Коцев, председател на
СИБ посочи основните
дейности, които изпълнява СИБ – дейности по
социалната интеграция,
трудова, битова, социална
рехабилитация, издателска дейност. Акцентът в
работата на СИБ е сътрудничеството с местните
органи за домоуправление
в сферите на образование
и квалификация, достъпност, трудова заетост,
жизнен стандарт и социална защита. За целта в
СИБ работят повече 3700
доброволни сътрудници.
Общият брой на членовете на СИБ е 35 301 души,
хора с физически увреж-

дания, включени в 309 организации, в 182 общини.
СИБ е съавтор на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания. С
активното участие на СИБ
са разработени национална стратегия за равнопоставеност и много основни документи за правата
и интеграцията на хората
с увреждания, които дават
тласък за покриване на
европейските критерии в
социалната сфера и ускоряване на присъединяването на България към ЕС.
На 12 октомври 2001 г.
Съветътъ на директорите
на Европейския форум
на хората с увреждания
/ ЕФХУ/, приема СИБ
за свой асоцииран член.
Почти веднага, след създаването си, СИБ става
член на : Мобилити Интернешънъл; Международна неправителствена
организация, с консултативен статут към Съвета
на Европа, на ФИМИТИК
– към Съвета на Европа;
на Световния Интернационал на инвалидите
с Консултативен статут
към ООН; на НСИХУ към
Министерски съвет и на
НСХУБ .
В своя 30-годишен мандат СИБ отчита много добри резултати, от които :
- СИБ се пуска в България
първата автобусна линия
за специализиран превоз
с ниски подови автобуси
в масовия градски транспорт.
- 14 май 2002 г. е пуснат и
първият адаптиран вагон
за хора с увреждания.
- Приложен автомобилен

шампионат за хора с увреждания;
- На общинско, регионално и международно равнище СИБ е реализирал
проекти за над 1 500 000
лв.
– модерна европейска
организация – коректив
и партньор на местната
власт
- Изграждане на партньорска
трансгранична
мрежа от центрове за равнопоставеност на хората с
увреждания

чаване заетостта и социалното развитие на инвалидите
Накрая ще споделя думите на Пламен Димитров,
председател на КНСБ:
„Богат е този, който дава
– заглавието на Химна
на СИБ. С тези думи той
благодари на всичките
360 000 членове на СИБ
за „заедност в общата ни
политика”.
Деспина Маринова
член на Общото събрание на СИБ
делегат от РО на СИБ
- Партньорство за насърДобрич

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg – Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

