8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА Есета

Отричан и тачен, 8-ми март остава винаги свързан в паметта ни като Деня на жената и
майката. Предлагаме Ви две есета, посветени на тях.
ЖЕНА
Виолета ДИМОВА
ЖЕНАТА! Какво е тя? Живот, подкрепа, грижа, майка, истина, копнеж, вдъхновение, цвете, ангел,
демон, икона, светица, мечта, идеал, сила... Можем да изброяваме до безкрай и пак няма да
"нарисуваме" нея – българската жена.
Връщайки се назад във времето, търсейки истината за нейния образ, я откриваме в Родопите и
най-древния култ към богинята-майка - начало на всичко; в старите летописи като смела амазонка;
като воин и пазител на семейството и дома; сред имената на войводите, бранили свободата на
Родината; в легендата за 40-те девойки, вплели косите си и полетели към морската бездна,
защитавайки своята чест и вяра; в свещените стихове на Ботев и Вазов, описали българската майка
юнашка; в демонстрациите за равноправие и издигане в обществената йерархия; у дома - прегърнала
детето си, тихо пееща любимата му песен; унесена в изгарящата прегръдка на любимия; загрижена и
отговорна на работното си място... навсякъде, във всичко виждаме частици от нея - жената.
И все пак, къде е тя, каква е истинската съвременна жена? Еманципирана и решена да се издигне в
кариерата си. Вярна съпруга - изграждайки с финес семейното огнище. И най-важното - създателка,
творец, източник на живота - МАЙКАТА, потъваща в пълните с искрена обич детски очи и опиянена
от най-милото обръщение на света - МАМО.
Това е ЖЕНАТА.
ВСИЧКО ЗА МАЙКА МИ
Николина БАРБУТЕВА
Думата "майка" няма синоним. В същността си тя е божествена. И е истинска привилегия да има в
живота ти жена, към която да се обърнеш с думата "мамо", защото майката е богатство, а нейното
присъствие в живота ти - привилегия от Бога. Всяка майка е най-важният човек в живота на детето си,
защото тя дава всичко за него. Дори сърцето й да изгаря от болка понякога, тя ще излъже, че е добре,
защото нейното дете трябва да я вижда с усмивка на лице, за да може и то да се усмихва, и чувства
щастливо.
Моята майка е моят герой. Животът й след нейния брак никога не е бил щастлив, ала все пак
единствена й радост от него сме аз и брат ми. Съдбата успя да я пречупи в много отношения и днес тя
е един сломен човек, но, що се касае за нейните деца, е готова на най-висшите саможертви, за да ни
защити и да поеме всеки удар върху себе си, от любов към нас. Тя не е от онези хора, които блестят
сред тълпата, които обичат да са в светлините на прожекторите и да събират овациите. Тя е скромна,
едва забележима, но с голямо сърце.
Не винаги съм била примерната дъщеря, каквото майка ми заслужава да има. Не успях да последвам
нейния пример на пълно смирение и саможертва. В нейно лице успях да видя човек, който е боец, без
да бъде нападателен. Видях красотата в това да си готов да простиш, без да очакваш да сторят същото
и за теб. Аз не можах да продължа този пример или поне все още не съм. На тази смирена по природа
жена аз дължа своето съществуване, задоволяването на всяка моя ежедневна нужда, подкрепата през
годините, притесненията, които е таяла за мен в сърцето си, и лишенията, на които се е подлагала

заради мен, като за някои от тях даже и не подозирам. Аз се гордея, че Бог е избрал тази жена да зачене
в утробата си мен. Не зная доколко е вярна фразата, че ние избираме родителите си, но ако можех да
избирам, пак би се спряла на тази силна жена.
Моята майка е моето богатство, моето всичко и не зная какво бих правила без нея един ден. Да,
сърцето на майката продължава да живее извън нея чрез нейните деца, но моето сърце бие за и заради
нея. Човек никога не може да се научи да живее без жената, дарила му живот. Тя няма заместител, а
усещането за нейната липса е най-големият душевен затвор, в който можем да попаднем. Вярвам, че
всяка майка бди над детето си, дори и след като вече не е сред нас, защото Бог отдавна е допуснал в
живота на всеки да има ангел, наречен "майка", и топлината на този ангел може да бъде усетена и в
най-мрачната и студена нощ, а целувката й е щитът, с който би ни предпазила и от целия свят, ако се
наложи.
Майка ми е моят лъч светлина, моята пътеводна звезда, моят добър пример. Тя не е имала щастието да
израсне със своята майка, не е имала възможността да бъде милвана, обгрижвана и насърчавана от нея,
защото я губи, когато е била само на 7 годинки. Но аз имах щастието да бъда отгледана от майка си и
тя да е до мен до днес. Да ме защитава с цената на всичко, дори и когато съм наранявала сърцето й, а
това се е случвало много пъти.
Мамо, благодаря ти, че ме обичаш, защото твоята обич е това, което ме крепи всеки ден.

ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА Слово на президента Румен Радев по повод Националния празник на
България – Трети март

Скъпи съотечественици,
Преди 140 години на днешния ден бе подписан Санстефанският мирен договор. Той сбъдна мечтата на
нашите възрожденци всички българи да живеят в една свободна държава. Този блян живя само
няколко месеца. Погреба го Берлинският конгрес. В цяла Европа романтичните устреми на XIX век
загинаха под откоса на драматичния XX век. Но споменът за пролетта на 1878 г. ще остане
непреходното българско вдъхновение.
Това е споменът за дързостта на младите хъшове, селяни, даскали, които след многогодишни борби,
през април 1876-та, с цената на живота си върнаха Българския въпрос в дневния ред на Европа.
Споменът за Виктор Юго и Макгахан, които чуха стенанията на Панагюрище и Батак.
Това е споменът за братския порив на руското общество, който доказа, че православните българи не са
сами. Него ние няма да забравим. Не ще забравим и словата в манифеста на император Александър II,
който обявява война на Османската империя, защото "това налага чувството за справедливост и
собственото наше достойнство". "Народът сам се вдигна на война, воглаве с Царя - пише в дневника си
Достоевски, - а хората четяха манифеста и се кръстеха". Тези сцени, тези чувства са дълбоки и
неподвластни на користни политически интерпретации.
По бранните полета на Руско-турската освободителна война загинаха воини от много народи: руснаци,
румънци, финландци, украинци, белоруси, поляци, литовци, сърби и черногорци. За всички тях
България е последен дом, тях ние почитаме като свои герои.
140 години по-късно ние трябва да помним нашата история, защото другите не забравят тяхната.
Нашата, българска историческа енергия не е в носталгията по отминало величие, а в осъзнатата
стойност на свободата, в отговорността пред мъчениците, които платиха цената й, в светлия идеал за
"чистата и свята република".

Поклон пред падналите за свободата на Родината!
Да живее България!

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Пловдив

Почетохме и св. Трифон, и св. Валентин
Малък Сечко тази година се оказа необичайно топъл и приветлив. Това беше в унисон с настроението,
с което съюзните членове от двете пловдивски териториални организации осъществиха едно
оригинално замислено мероприятие.
По стара традиция, на 14 февруари нашият народ отбелязва Деня на лозаря и винаря. През последните
десетилетия популярност доби и честването на тази дата като Ден на влюбените. За съжаление след
кончината преди повече от десетилетие на голямата Величка Кърпарова, инициативи по този повод в
Пловдив не сме реализирали.
Като сценарий честването бе замислено и подготвено от председателката на ТО "Пулпудева" Снежана
Кирчева, в активно взаимодействие с председателката на ТО "Марица" Тони Петрова и сътрудничката
на РО Пловдив - Ани Караиванова. И в ранния следобед на уречения ден, в голямата зала за събрания
на съюзния културен дом се събраха много хора. Вместо столове за участниците в събрания, обаче, в
помещението бяха подредени маси, като присъстващите можеха да се почерпят с чаша вино,
безалкохолно питие, ядки и соленки.
Организаторите бяха подготвили комплексна програма. В основата беше състезание-викторина в три
кръга, в което участваха 4 отбора: от музикален състав "Тракийски цвят", от дамски клуб "Орхидея",
от спортен клуб "Марица" и от Клуба на инвалида към НАСГБ. Участниците от първите два отбора и
водещата Ани Караиванова бяха облечени в народни носии, подчертавайки вековните български
традиции при отбелязването на този празник.
Интересен материал за обредните традиции в различните краища на страната прочете водещата, след
което запозна състезателите и публиката с регламента на викторината. Капитаните на отборите Марин Маринов, Мария Дичева, Кирил Дамянов и Димка Дамянова - представиха своите съотборници
и стартът на дългоочакваното събитие бе даден.
В първия кръг от тематичната викторина бяха включени въпроси, отнасящи се до различните обичаи,
поверия и обреди, свързани с празника Трифон Зарезан. Тези, които внимателно бяха слушали
материала, прочетен в началото, се справиха бързо и успешно. Вторият кръг включваше пословици и
поговорки, които, прочетени донякъде от водещата, трябваше да бъдат довършени от отборите. При
третия кръг се четяха стихове или пасажи от проза, като отборите трябваше да познаят автора и
произведението. За всеки верен отговор в символичната бъклица пред отбора се капваше капка вино монета от 1 лев. Ако отборът не можеше да отговори, думата се даваше на публиката. При волно или
неволно подсказване отборът трябваше да тегли нов въпрос. Възбудата в залата нарасна дотолкова, че
трябваше да се въдворява ред и тишина.
Между кръговете имаше музикални изпълнения и поетична рецитация. Със свои изпълнения се
представиха състав "Тракийски цвят" и певческата група при дамски клуб "Орхидея", а Георги Генов
прочете стихове от големия съвременен поет Недялко Йорданов, посветени на любовта. През януари
т.г. Недялко Йорданов навърши 80 години. Много от стиховете му се превърнаха в текстове на
емблематични за българската естрада песни. Гвоздеят на програмата разбира се беше изпълнението на
младата, обичана от всички певица и завеждаща брайловата библиотека в Пловдив - Петя Алексиева.

За участващите във викторината отбори РО - Пловдив осигури награди.
И като замисъл, и като провеждане това мероприятие хареса на всички - и участници, и присъстващи,
и организатори останаха безкрайно доволни.
Георги ГЕНОВ

София

Весел празник на виното и любовта
Българинът е трудолюбив човек, а след свършената добра работа обича да празнува и да се весели.
Любовта към близките и любими хора е в центъра на българската душевност. Затова и 14-ти февруари
е сред любимите ни празници.
Ние в Териториална организация "София - ЮГ" не правим изключение от правилото да почетем и
любовта, и виното, поради което на 14 февруари 2020 г. в Клуба на регионална организация в София, в
присъствието на представител на Свети Трифон, почетохме лозовия еликсир, зарязахме лозови пръчки
и пожелахме много щастие на всички влюбени.
Даниела ДАМЯНОВА

Добрич

Трифон Зарезан
И тази година имахме удоволствието да поздравим кметския екип: Йордан Йорданов, председателя на
Общински съвет Мая Димитрова, зам.-кмета Пенчо Керванов и почетния гражданин Стоян
Господинов, ръководител на великолепния ансамбъл "Добруджа", които отпиха по глътка вино от
бъклицата на "ХобиСклуб", след което се отправихме на общоградското тържество на Стария Добрич.
Вълнуващи мигове от символичното зарязване на лозата от кмета, вълнуващите факти около празника,
разказани от Лена Кирилова - етнограф от Историческия музей и най-вълнуващите аплодисменти при
връчването на наградите за бяло, червено и розови вина. Наградата за бяло домашно вино спечели
Петър Янков, за червено - Светослав Иванов и за розе - Тодор Драгнев. Щастливците обещаха да
почерпят. Но ние не дочакахме, а се почерпихме от бъчвата с кметско вино. В тесен кръг, със
зачервени лица чухме най-оригинални наздравици.
Другият празник Свети Валентин ни приюти в кафенето на Стария Добрич, където любезната Ивелина

сервира разнообразие от напитки, мезета, кафе и други лакомства. В тази дружелюбна обстановка, на
фона на хубавата музика на Павлин Манев от "ХобиСклуб", дойде ред на любовната лирика със
стиховете на Добра Колева и вечно влюбената Светла Стоева. Всички дадоха много висока оценка на
домашното вино на Георги Милев, а Иван Тодоров обеща за следващата година да бъде с по-голяма
бъклица. С весела глъчка, песни, поздравления се разделихме с уюта на кафенето. Жалко, че не
можахме да се срещнем с Валя Добринчева, да ни омае с нейните любовни стихове.
Иван ТОДОРОВ
Подаряваме мартенички
И тази година жените от СНЦ "ХобиСклуб" спазиха традицията да изработят и подарят знака на
радостта и здравето - червено-бялата мартеничка. Бързо се извадиха модели от миналата година, за да
се надградят и още по-нови, и по-хубави мартенички: Пижо и Пенда, колиета с бяла и червена прежда,
красиви гривнички от шарени мъниста, копринени пискюли - символи на пролетта, на любовта, на
здравето и късмета - ще достигнат до сърцата на приятели, на близки и роднини.
Радка Иванова, Радка Великова, Димитричка Дамаскинова, Николинка Вичева, Цвета Димова, Магда
Минчева, Стоянка Николова, Тодорка Стоянова, Иванка Георгиева сложиха началото. Сред
разпространителите и подаряващите са Веско Михайлов, Златка Василева, Иван Тодоров и Михаил
Панчев. В ръчно изработените мартенички са вложени много топлина, чувства и най-съкровени
пожелания, които гарантирано ще пазят от зли сили и лошотии.
Иван ТОДОРОВ

ИЗБОРИ Равнопоставеност при вота

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Съюза на слепите в България за гарантиране правото на избор на хората с
увреждания при въвеждане на машинното гласуване.
Уважаеми госпожи и господа,
В Народното събрание, Правителството и обществото започна дебат за въвеждане на машинното
гласуване за предстоящите парламентарни и президентски избори през 2021 г.
Обръщаме се към Вас с молба да предприемете необходимите действия, за да бъде гарантирано
конституционното право на самостоятелен избор на хората с увреждания чрез:
Законодателни промени
При изменение и допълнение на Изборния кодекс в нормите, регламентиращи машинното гласуване,
да бъде заложено и императивното изискване те да бъдат достъпни за хора със зрителни и друг вид
увреждания.
Изисквания към обществената поръчка
Ние предлагаме, при обявяване на обществената поръчка за доставка на машините за гласуване, да
бъдат заложени и следните специфични технически изисквания, позволяващи самостоятелно да

упражнят своето право на вот и гражданите с увреждания:
I. Хардуерният панел за управление трябва да отговаря на следните условия:

1. Да бъде разположен на максимална височина 90-100 сm.
Лицата, които ще се възползват, са хора с физически увреждания на инвалидни колички и хора с нисък
ръст;
2. Да са налични и двата вида управление - бутонно и сензорно.
По този начин изборният процес ще бъде достъпен за всички хора, включително и за тези, които не
могат да боравят със сензорно управление - лица със зрителни увреждания и възрастни хора;
3. Да разполага със стандартен 3,5 mm аудио изход за слушалки за достъп до информацията,
което би гарантирало тайната на вота.
Лицата, които ще се възползват, са хора със зрителни увреждания;
4. Бутоните върху панела трябва да са:
а) с достатъчна повърхнина;
б) разположени на достатъчна височина спрямо повърхността на панела (не по-ниско от 2 mm);
в) на достатъчно отстояние един от друг (не по-малко от 2 mm);
г) с уникален релефен знак, който да ориентира незрящите хора и да подсказва целта на бутона
(релефни цифри, стрелки и т.н.).
Тези изисквания ще облекчат ползването на клавиатурата от широк кръг граждани с увредено зрение и
намалена тактилност.
II. Дисплеят трябва да отговаря на следните условия:
1. Височината, на която е разположен, да е съобразена с тази на хардуерния пулт за управление (да е
видим от хора с различен ръст);
2. Да е с големина, не по-малка от 14 инча (желателно е да бъде 17 инча). Този размер дава възможност
да се изобрази уголемен шрифт, подходящ за хора със степен на зрително увреждане над 50% - 24
point.
III. Софтуерът трябва да отговаря на следните условия:
1. Да бъдат заложени шрифтове Ariel или Tahoma, които са доказано най-подходящи за хора с
остатъчно зрение. В програмата трябва да е заложена и опция "Bold", с цел допълнително увеличаване
четивността на текста;
2. Да позволява режим на висок контраст - жълт фон с черен шрифт, черен фон с жълт шрифт, бял фон
с черен шрифт, черен фон с бял шрифт. Това би било улеснение за хора с нарушено зрение,
далтонизъм, възрастни и други;
3. Да е наличен фабрично инсталиран българоговорещ синтезатор, чрез системата текст към реч (TTS)
с висококачествен български глас;
Наличните българоговорещи синтезатори към този момент са:
№, Българоговорещ синтезатор, Операционна система за работа, Притежател на авторски права

1. Speech Lab, WINDOWS и ANDROID, Българска асоциация за компютърна лингвистика, България
2. Дария, WINDOWS и ANDROID, Nuance, САЩ
3., Иван, WINDOWS 10, Microsoft, САЩ
4., Ирина, WINDOWS, Samsung, Южна Корея
Становището на Технологичния съвет на Съюза на слепите в България е, че най-подходящ за
трансформация на текст към реч е българоговорещият синтезатор Speech Lab. Неговата употреба е в
зависимост от операционната система на машините за гласуване. Възможно е да се наложи
преработката на наличния програмен продукт, с цел съвместимост с операционната система, заложена
в машините за гласуване. За установяването на контакт с авторите на продукта, Съюзът на слепите в
България ще предостави необходимата информация.
4. Да предоставя обратна връзка и да дава възможност за връщане към началото, или стъпка по стъпка
назад, преди потвърждаване на окончателния избор на гласуващия;
5. Да предоставя време за избор до 3 минути, като се предвиди предупреждение за изтичане на времето
с възможност за удължаване до 2 минути, а също и заличаване на данните, при липса на реакция в
определеното време;
6. Цялата информация и интерфейсът трябва да са озвучени, като интерфейсът е максимално опростен
и не изисква техническа експертиза от страна на гласоподавателя.
В процеса на оценка е важно хора с различни по вид и степен на увреждания да тестват базов
модел на предлаганите варианти за машина за гласуване, с цел практическа проверка на
ефективността на направените предложения и отстраняване на евентуалните слабости.
Съюзът на слепите в България изразява готовност да осигури необходимите експерти за
съдействие.
Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на Съюза на слепите в България
PS: Съюзът на слепите в България се обърна с молба за институционална подкрепа и към
Омбудсмана на Р. България, председателя на Комисията за защита от дискриминация и Съвета за
наблюдение по Закона за хората с увреждания.

ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми читатели!
Ръководството на Съюза на слепите в България обсъди необходимостта от оптимизиране на
издателската дейност на сдружението. Отчитайки факта, че е налице значително тематично
припокриване между говорещите и брайловите списания и ежегодно намаляващият брой читатели на
брайл – 80-100 члена на организацията, то реши да преустанови издаването на списанията: "Кръгозор",

"Женски свят", "Вариант", "Светулка", "Минерва" и "Спортен преглед".
Списание "Зари" ще продължи да излиза във всичките си варианти – плоскопечатен, брайлов и аудио.
Запазва се изцяло форматът на говорещите списания и при интерес обемът на предлаганата
информация може да бъде увеличен.
Отчитайки голямото значение на изучаването и ползването на брайловата азбука, влияещо върху
грамотността на младите ни членове, респективно върху техния интеграционен потенциал,
ръководството на организацията планира да започне издаването на ново брайлово списание "Спектър".
То ще бъде тематично ориентирано към по-младата читателска аудитория и децата. Списанието ще
излиза ежемесечно в обем от 60000 знака и цената за годишен абонамент ще е 10 лв.
През последните 6 месеца ръководството на сдружението среща големи трудности при осигуряването
на брайлова хартия. Практически българските доставчици увеличиха четирикратно цената, което
наложи доставката й от внос. Поради тази причина планираните брайлови списания през първото
тримесечие на 2020 г. не бяха издадени. През месец април на тази година проблемът ще бъде
преодолян.
Молим да ни уведомите, ако желаете да се абонирате за брайлово списание "Спектър" в срок до 20
април 2020 г.

Поднасяме искрените си извинения към всички свои абонати за причинените неудобства, като
ги уверяваме, че заплатените суми за абонамент на преустановените издания ще им бъдат
възстановени.

ПОКАНА

за участие в петото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза
на слепите в България
Уважаеми госпожи и господа,
I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ,
свиква V заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението, на 22-24
юли 2020 г., в хотел "Поп Харитон" - гр. Дряново.
Начален час на заседанието - 15.00 часа на 22.07.2020 г.
II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2019 г.;
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2019 г.;
3. Програма за дейността на ССБ през 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2019 г.;
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през 2019 г.;
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2019 г.;

7. Приемане на бюджет на ССБ за 2020 г.;
8. Промени в Устава на ССБ;
9. Информация за дейността на Технологичния съвет към ССБ;
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Нациoнално общо събрание на ССБ.
Председател на ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВ

ОЧЕРК Надмогване

Ангел СОТИРОВ
Сляпо-глух, сляпо-глухота!!! Доста страшни думи! И това двойно сензорно увреждане не създава
двойно повече затруднения на неговите носители, както би могло да се очаква, а четворно, според
експертите на "Сенс интернешънъл". И въпреки тези изключителни затруднения, най-вече в
комуникацията, има хиляди хора, които са ги надмогнали. Сещам се веднага за американката Хелън
Келър, за скандинавеца Харалд Тиландер, за нашите сънародници Боряна Коскина, Димитър Грудев,
Димитър Парапанов. В България броели около 550 члена на НАСГБ, макар, според прогнозите на
същите тези експерти от "Сенс интернешънъл", трябваше да са две-три хиляди. А тотално
сляпо-глухите, слава Богу, били само 20!!!
Едва 17-годишен ми се наложи да живея и общувам с тотално сляпо-глухия Кирил Цончев, глух
зъботехник, който след време губи зрението си и се преквалифицира в плетач на дамаджани и буркани.
Когато му свършвал върбовият материал - си спомня Илия Гуделов, - Кирчо надувал свирката, за да си
поиска от общите работници такъв материал. При общуването с моя сляпо-глух съквартирант ползвах
т. нар. блок-метод, сиреч пишех му на дланта главни печатни букви, а той ми говореше със своя тих,
малко роботски, но съвсем разбираем глас. Вторият ми сляпо-глух колега, който имаше остатъчен
слух, Петър Бонев, учех на есперанто. Той беше утвърден донжуан, всепризнат рокаджия,
забележително артистичен и ексцентричен, с изявена склонност към философстване и резоньорство.
Впоследствие, вече като директор на Националния център за рехабилитация на слепи, ми се наложи
блок-метода да използвам и при комуникацията с изумителната Боряна Коскина – талантлива поетеса
и писателка. Всяка вечер моят съквартирант Кирчо се отправяше към близкия до нашето общежитие
клуб на СГБ, с лъснати обувки, вратовръзка, бомбе и красив дървен бастун. Там той удовлетворяваше
изцяло своята човешка жажда за непосредствено общуване с доскорошните си другари по съдба.
Изцяло, защото в това таванско помещение, където спяхме, освен с мен, той можеше да общува само с
още един човек, глухонемия Петър Козичката, общ работник в пловдивското предприятие на слепите.
Кирил Цончев след време се прехвърля във варненското предприятие на слепите, където работи като
електромонтажник. Впрочем, пропуснах да отбележа - много характерни психо-емоционални черти на
сляпо-глухия човек са изключителната му сензитивност и свръхранимост. Тази изострена
чувствителност и супер уязвимост, обясняваха ни британските експерти от "Сенс интернешънъл", се
дължи именно на сляпо-глухотата. Вероятно и поради това, според свидетелството на бургазлията
Стефан Бахов, изкарал целия си 42-годишен трудов стаж в системата на ССБ, Петър Бонев прави три
суицидни опита; последният, за съжаление, успешен…
Димитър Парапанов е висок не само по ръст, по образователни постижения, но и по позиции в
контролните органи на Световния и Европейския съюзи на сляпо-глухите, сякаш с по-щастлива съдба

от предишните ми два персонажа. Без съмнение двата най-големи негови неръкотворни паметника са
НАСГБ и Националният център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър". А след учредяването
на знаменателния 15 август 1997 г. на НАСГБ, първоначално неин офис е апартаментът на Димитър
Парапанов – и, въпреки ограничения си финансов ресурс, той е и щедър неин паричен дарител. И като
истински апостол няколко години Димитър Парапанов, със сина си Светлозар, неуморно кръстосва
страната надлъж и нашир, издирва сляпо-глухи, учредява поделения на НАСГБ. И думите на
богочовека от Назарет, че никой не е пророк сред своите, са в сила за голяма част от жизнения път на
Димитър Парапанов.
Не всички ръкопляскаха на неговата идея за създаване и в България на организация на сляпо-глухите.
Особено скептични и ревниви към тази инициатива бяха някои негови колеги по зрителни увреждания,
централното ръководство на ССБ, та понякога дори и научно-преподавателски кадри от родната
специална педагогика. Едни от неговите опоненти твърдят, че няма сензорно увреждане глухо-слепота,
други уж добронамерено опонират, че още не му е дошло времето, трети му възразяват, че
глухо-слепите в нашата страна се броят на пръстите на едната ръка, а всички други са стопроцентови
агравиращи симуланти, четвърти се противопоставят, заявявайки, че Съюзът на слепите в България и
Съюзът на глухите в България се грижат достатъчно добре и за тази малка общност от хора с двойно
сензорно увреждане. И всички тези противодействия на усилията на упорития първопроходец, въпреки
авторитетната експертиза и перфектната консултация от "Сенс интернешънъл". Между другото,
Парапанов от раз стана любимец на нейната делегация и те го наричаха гальовно мистър Пи.
Въпросната организация, по идея на проф. Владимир Радулов, посети България два пъти, проведе
диагностика на наши глухо-слепи. "Сенс интернешънъл" извърши също и първото у нас обучение на
български кадри за комуникация с лица, носители на това двойно сензорно увреждане, и предостави на
място компетентни консултации за тяхната рехабилитация.
Точно преди 33 години, по идея на сп. "Зари", се подготвяше издаването на поетичен сборник,
включващ само слепи автори. За тази цел беше привлечен литературният критик Стефан Смирнов,
който от двайсетината кандидат-поети с нарушено зрение отдели следните шест съчинители на мерена
реч и ги подреди така: Георги Братанов, Румяна Каменска, Владислав Кацарски, Анастас Статев,
Димитър Грудев, Георги Чернев. Последните трима си имаха и сериозни слухови увреждания. Явно, че
крилатото твърдение на възглухия Любен Дилов - "глухотата - мярка за талант" е в пълна сила и за
част от слепите поети и писатели. В книгата си "За мъртвите или добро, или смешно" той пише как
съпругата на Павел Вежинов възкликнала, че авторът на "Нощем с белите коне" е "глух, колкото два
Бетовена". За съжаление, многомесечният труд на няколко висококвалифицирани външни експерти и
ССБ-чиновници, ангажирани с подготовката на поетичния сборник, се оказа напразен, защото този
ръкопис не се превърна в книга и не тръгна към очите, ушите и ръцете на чакащата го може би с
нетърпение читателска аудитория. Изглежда са станали някои сериозни гафове при неговото
създаване... А може би е било и за хубаво... Защото появата на бял свят и на такъв сборник щеше да
бъде сигурно жестока сегрегационна изцепка. И пак поредният устрем към самоизолация! Естествено,
и тогава много се говореше за интеграция, за образователна, професионална, сексуална и всякаква
възможна интеграция на невиждащите хора...
И Димитър Грудев още през 1998 г. откликна на световното движение "Всеки зрително повреден автор на литературна книга", може би и за да удари едно рамо на виенския психолог Алфред Адлер и
неговата теория за свръхкомпенсацията. За печал или за радост на българския читател, тогава само с
една-единствена книжка, включваща 24 поетични творби, предимно от жанровете гражданска лирика и
сатира. Почти веднага след нейното публикуване варненският рок-състав "Ние не можем да свирим"
си харесва от нея сатиричното стихотворение "Внимателно с боклука" и го прави текст на своя песен,
превърнала се светкавично в хит. И така Димитър Грудев се нарежда сред тези, за които Платон се
произнася твърде двусмислено, да не кажа май не особено ласкаво. За древногръцкия философ поетът
е "леко и хвърковато същество, вдъхновено и обезумено"...
По същото време колеги по перо и увреждания на Димитър Грудев са много по-продуктивни.
Връстницата му Вили Гушева стягаше вече пета книга, канадката Джийн Литъл - четиридесет и пета, а
непостижимата Елена Гутман, сляпо-глуха отвсякъде - седемдесет и пета. Но съчинителят Димитър
Грудев не остана само с една книга, след тези жестоки провокации от изброените по-горе негови
колежки по перо и по сетивни увреждания. Той вече усилено продуцираше и белетристични текстове.

Съчинил е трийсетина разказа и някои от тях безпроблемно печелят призови места в национални и
международни конкурси за къс хумористичен разказ. Негови текстове се излъчват често в
хумористичните рубрики на програма "Христо Ботев" на БНР. Казано под секрет, до няколко месеца
ще се появи на пазара и третата му литературна книга, съдържаща само разкази. Втурването на
Димитър Грудев и в белетристиката изглежда се дължи не само на приземяващите квалификации на
Платон за поетите, но вероятно и на доста категоричното твърдение на поета Любомир Левчев, че: "Не
поезията, а прозата е хлябът наш насущний".
Участието ми в наскорошно събитие, организирано от НАСГБ, отключи тези мои вискозни импресии,
които реших да споделя и с Вас.
Потвърждение на написаното от Ангел Сотиров е едно от новите стихотворения на Димитър
Грудев, което обединява всички наскоро отминали и настоящи празници.
КАЗВАЙ МИ!
Всеки ден ми казвай:
"Обичам те!"
Дори понякога
от обич да съм уморен,
ти пак ми казвай!
Казвай ми го всеки ден:
"Обичам те!"
Дори понякога
да не ти вярвам,
дори понякога
да съм измъчван
от ревност и съмнения,
ти пак ми казвай!
Всеки ден ми казвай:
"Обичам те!
Обичам те!
Обичам те!"
Димитър ГРУДЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР Обезкалинкализиране

Обезкалинкализиране
"Хляб и зрелища". Древноримската истина се ползва на въоръжение и днес. А може би най-вече днес.
По правило ние, хората, сме доста елементарни за манипулиране. Достатъчно е един, двама, трима да
ни кажат една и съща лъжа, и сме готови да повярваме. Както е казал Гогол: "Колкото и глупави да са
думите на глупака, понякога те са достатъчни да объркат интелигентен човек". А при нашето

съвремие, с неограничени канали за комуникация, манипулирането на масите е и лесно, и бързо, и
постоянно. Все повече интелигентни хора спират да гледат българска телевизия. В личен план,
продължавам да следя телевизионните новини по различните канали. Но не вярвам на поднесената
информация, докато не я сравня поне от 3-4 източника. В целия телевизионен български ефир, комай
останаха единствени острови на медийната свобода предаванията на Сашо Диков "ЕвроДикоф" и на
Люба Кулезич "Честно казано". И двете са по телевизия "Евроком". Всички останали са "мисирки" (по
думите на самия премиер). Сапунките, с които облъчват народа ни, също имат своята затъпяваща роля.
Ще Ви разкажа една случка. В едно село хората сами започнали да си строят църква, за да има къде да
търсят успокоение на душите си. При разговорите, кой и кога може да идва да помага, една женица
гръмогласно заявила, че от еди колко си е съответната сапунка, така че по това време нея няма да я
има, както и доста други от селото, които не пропускали нито секунда от това "вълшебство".
Управлението, а по-скоро лашкането на държавата ни, минава от криза в криза. Така е по-лесно,
силните да ни обясняват, че правят всичко за народа си, докато единствено разчитат на удължаване на
времето, през което ще продължат да стискат властта. А те я стискат, защото ние, българите, сме
толерантни, ама толкова толерантни, че чак до неизмерима глупост. Свикнаха, че народът ни не
наказва. Свикнаха, че народът ни е търпелив. Свикнаха, че могат на воля да правят, каквото си искат,
за своето облагодетелстване, а народът!? Да пие една студена вода, както пак, може би,
древноримляните са го рекли. И ние я пием, разбира се. Безропотно и робски така, както сме свикнали
през вековете. И не е проблемът Бойко Борисов или ГЕРБ, проблемът е нашият манталитет. Нашата
житейска философия. Бойко Борисов и ГЕРБ са продукт на нашето ниво на развитие. Преди 2-3 години
казах: "Дано да не дойде ден, когато да съжаляваме, че Бойко Борисов не е министър-председател."
Защото той е лицето, но зад него прозират потресаващи сенки.
Предполагам, че все още помните безцеремонната разправа с официално най-богатия българин Васил
Божков - Черепа. По различни международни класации Васил Божков, български милиардер, е
най-богатият българин, макар че за други се шушука, че са червиви от пари, но официално Черепа е
номер едно по богатство. Удариха го по всички правила. Взеха му лотарийния бизнес, който си беше
блага работа. Защото при този бизнес нямаш кажи-речи никакви разходи, а само печалби. Даже и
милионерите, които се рекламираха и ни навиваха да търкаме талончета, са били прецаквани по
възможно най-кретенски начин, и то със знанието на държавата. Милионерът от Божковите лотарии
уж печели един милион, но му дават 200 бона, а после всяка година му изплащат едва по 40, в
продължение на 20 години. Е това, ако не е бандитска схема, здраве му кажи. И всичко се случва под
"справедливия" поглед на институциите. Между другото, за Божков се говори, че си е имал винаги
парламентарна група. Плащал на депутати от различните партии, за да му прокарват идеите, както и да
го информират за всичко, което се е случвало. Също бил плащал на редица високопоставени хора,
намиращи се в различните държавни институции. За някои излезе информация, за други - вероятно
никога няма да се появи. Но е факт, че Божков беше изградил държава в държавата. И още не мога да
повярвам, че се разправиха с този финансов, икономически и какъвто си щете, мастит. Както един
приятел, с много по-голям управленски, житейски и политически опит от мен, наскоро ми каза - когато
някъде има купчинка пари, която все повече набъбва, тя привлича. Много хора ще си кажат, че това е
великолепно, понеже са се разправили с един народен кръвопиец, бандит, мафиот и пр. Но същите тези
хора следва да знаят, че това не е точно така. Просто една мафиотска група се разправи с друга
мафиотска група. Тук държавността и справедливостта нямат нищо общо. Просто едната мафиотска
група разполага с целия държавен апарат за извършване на своята дейност - точно така, както преди
това другата мафиотска група си е плащала на множество държавни и политически кърлежи, да
прокарва своите престъпни механизми.
Божков са го гласели от 2018 г. Но явно тогава се е оправил, но за кратко. Даже стана собственик и на
футболния "Левски", с вероятната мисъл, че така си осигурява индулгенция. Както стана ясно, е
грешал фатално. Или пък е успял да си изнесе всичко, каквото му е било нужно за другия, извън
родината си, живот. Предполагам, че е смятал себе си за недосегаем. Но трябва да се признае, че този
човек е умен, много умен, след като е успял да изгради своя империя. А и случаите с Цветан Василев,
сем. Арабаджиеви, сем. Стайкови, сем. Баневи и други, по всяка вероятност, са му послужили като
някакви червени лампички. Помните ли, когато ни убеждаваха, че Цветан Василев е най-големият
мошеник на света? Сега и за дете е ясно, че отново става дума за мафиотска разправа. Ами за

семействата Арабаджиеви, Стайкови и Баневи? Продължават да гният в арестите, където здравето им физическо и психическо - се руши всеки ден. Потресаващо нечовешко отношение. Дори и към
най-големите престъпници не бива да се извършва подобна безогледна антиморалност. Да ги осъдят и,
ако са виновни, да получат съответните присъди, а не да се разкапват в нечовешките нашенски арести.
А онзи човек, шефът на компютърната фирма, която беше набедена, че е източила данните от НАП?
Колко месеца търкаше наровете в килията и едва наскоро, срещу колосална гаранция, го пуснаха, но
докога?
Всяко правителство, откогато започна т. нар. преход, е правило чистки и е назначавало свои хора. Но
това, което се случва през последното повече от десетилетие, говори за поголовно "калинкализиране"
на институциите, а оттам и на цялата ни държава. Назначават се "калинки", с други думи, дълбоко
некомпетентни хора на ключови позиции. Те са само едни пешки, да ме простят шахматните фигури,
които имат своята ценност, за разлика от тези, за които пиша. Вие иначе можете ли да си обясните
онова унизително отношение на Бойко Борисов към шефа на Агенция "Пътна инфраструктура"? Ако
не сте чули тази гавра, потърсете си я в интернет.
Аз не мога да се примиря с подобен махленски, брутален и откровено уличен маниер, но този човечец
може. Всеки индивид, имащ капчица достойнство, би реагирал, още повече, че злополучният шеф и
ведомството, което оглавява, нямаха вина за премиерската безцеремонност. Оказа се, че общините е
трябвало да поискат от АПИ да им се прехвърлят съответните пътни участъци, за да няма куриози, за
няколкостотин метра да се изисква винетка на хората. Но този шеф, една от ятото "калинки", не посмя
да каже, че няма вина. Остави се да бъде унижаван пред цяла България. А защо, защо го стори?
Отговорът може да е само един. Защото е "калинка" и никога, и никъде, ако разчита на уменията си,
няма да бъде сложен на такава висока позиция и да получава съответната заплата. Той е готов
мълчаливо да понася гаврата на министър-председателя, за да остане на поста си.
И това е само един случай, станал ни известен. Картинката е такава навсякъде и във всички
институции. Общините и областите са се превърнали във феодални владения. Държавата по същество
представлява средновековна васална структура. Сметката я плащаме ние, обикновените граждани,
които получават потресаваща медицинска грижа, храни второ и трето качество, нефункционално
образование, социална несигурност, жалки пенсии и гигантска корупция на всички нива - от
най-ниското до най-високото. "Калинките" са навсякъде, "калинките" са опасни за всички нас.
"Калинките" са "скакалците" на нашето общество. Ето защо има въпиеща необходимост от
обезкалинкализиране. Ако Ви звучи като обезпаразитяване, така е. Трябва всички "калинки" да бъдат
изметени от заеманите позиции, ако искаме да счупим бича, който ни налага по гърбовете всяка
секунда. Този бич се нарича корупция. Колкото една държава е по-бедна, толкова корупцията е
по-мащабна и имплементирана във всички слоеве на обществото.
Знаете ли, че в София всеки ден има протести? По един, по два или по много. Но гласност почти не се
дава. Не казвам, че всички са читави. Но има и такива протести, които се състоят от хора, изправени до
стената. Хора, които нямат друг път. Отчаяни хора. Медицинските сестри, които получават
унизителни заплати, от порядъка на 700-800 лв. Ако някой от Вас, лично или чрез негов близък, е
доволен от медицинското обслужване, нека да ми пише чрез редакцията на сп. "Зари". Истината е, че
ако човек няма късмет и се озове в болница, положението му рязко се влошава. Забелязали ли сте, че
докторите за всичко или почти всичко в последно време предлагат операции? Режат без проблем,
защото се оказва, че им се плаща на извършена операция. Да, знам, че това звучи кошмарно; и не само
звучи, то е кошмарно. Заради пари да те кълцат, при положение, че няма нужда. Човек вече не знае
какво да прави, защото доверието изчезна, като водата от язовир "Студена". Всичко това, за което
пиша, е базирано на моя емпиричен, а и не само, опит. Най-голямата индустрия в световен мащаб е
фармацията. Това дава много отговори, които не са успокоителни за нас, обикновените хора.
А и сега, с тоя коронавирус, съвсем ни паникьосаха. По-горе писах колко лесно се подаваме на
манипулиране. Така е и с тоя царски вирус. Всява се повсеместна паника. Да, неизвестното винаги
плаши, това е така. Но всяка година от грип умират много повече хора и за тях нищо не се казва, и
няма такива драконовски мерки. Така беше със свинската чума, птичия грип и лудата крава. Както се
казва, и това ще мине. Но трябва да си извадим поуките от случващото се понастоящем. Много хора
хукнаха да се презапасяват с храни и други продукти от първа необходимост, което допълнително
всява паника. Това е лошо. Не е лошо, че се запасяват, а че го правят тогава, когато кризата е налице.

Всеки мислещ човек трябва да има план за своето и на близките му оцеляване. Тоест, нормално е всяко
семейство да поддържа запас от хранителни, течни и други продукти, които да му стигнат поне за
месец. Разбира се, който може да си го позволи, далеч по-добре е този запас да е за повече месеци или
години, но месец е абсолютният екзистенц-минимум. Замислете се, ако не наведнъж, но ако си го
поставите за цел, можете в течение на няколко месеца да си осигурите кризисен месечен запас, който
да поддържате постоянно, като ползвате продуктите с най-стар срок на годност, а да купувате пресни
провизии. Не зная дали дежурният редактор на броя Марина Петкова - или Милейди, както я наричам,
ще пусне това, което ще Ви напиша, какво е нужно според мен за едно 4-членно семейство за месец, за
да се затвори у дома и да изчака преминаване на кризата, ако тя е от кратковременните. Този списък е
възможно най-съкратен, индикативен и, разбира се, всеки може да го допълни по свое усмотрение и
потребности. И така, да започваме:
1. Храна: 30 кг брашно, 5 кг боб, 5 кг ориз, 3 кг леща, 10 пакета макарони и подобни, 3 кг захар, 2 кг
сол, 5 л. олио, 10 пакета сухари, 10 шоколада, 20 бр. суха мая, 5 бр. сода за хляб, 10 бр. бакпулвер, 10
бр. черен пипер, 5 бр. червен пипер, 5 бр. сухо мляко, 5 бр. яйца на прах, 50 бр. различни консерви
(пастет, риби, месо, царевица, гъби, домати, компот и пр.), 3 буркана мед;
2. Лекарства: 40 бр. обезболяващи, 40 бр. против разстройство, 40 бр. против алергия, 40 бр. против
запек, препарат за промивки на рани (йодасепт, риванол, кислородна вода и пр.), 2 бр. тигрова мас, 2
бр. калиев перманганат (много полезно вещество, което служи за запалване на огън, за разтвори - за
промивки, за пречистване на вода и пр.), 40 бр. лепенки, 40 бр. марли, 10 бр. бинт, 50 бр. предпазни
маски, презервативи (тук пак зависи, но презервативът може да се ползва и като резервоар за
пренасяне на вода);
3. Санитарни: 10 бр. сапун, 3 л. течен сапун, 2 бр. шампоан, 5 бр. паста за зъби, 5 бр. дезинфектант, 3
кг прах за пране (ако не са Ви спрели водата), 30 бр. тоалетна хартия, дамски превръзки (според броя
на дамите; аз бих купил поне 50 превръзки, може и някоя комшийка да има нужда), 30 пакетчета с
мокри кърпички на алкохолна основа, 30 пакетчета сухи носни кърпички, 10 ролки домакинска хартия;
4. Енергия: 3 тестета кибрит, 10 бр. обикновени запалки, 15 бр. свещи, сух спирт, 2 бр. фенери (има
самозареждащи се и на батерии), туристически газов котлон и поне 10 флакона с газ, минигенератор на
бензин (продават ги като генератори за парти, с мощност 1-2 киловата, работят обикновено на бензин,
така че предвидете поне 20-30 л. от това гориво), огнище и подпалки (ако сте в къща);
5. Течности: Водата е най-важното, което трябва да осигурите. Препоръчвам Ви винаги да държите на
съхранение поне 15 десетлитрови туби с минерална вода. Няколко бутилки с алкохол въобще няма да
са Ви излишни. Алкохолът, освен за директна употреба, служи за дезинфекция, компреси и пр.
Помнете, при възникване на криза и спиране на тока, най-напред следва да изконсумирате храната от
хладилника и фризера, и едва тогава да посегнете към запасите си. Стига да имате възможност,
запасите могат да се разширят и като разновидност, и като количества.
Както са казали някои умни хора, липсата на план е план за провал. Простете, но на мен ми се стори
адски глупаво, да хукнем по магазините и да се запасяваме сега, когато всички тръбят, че има
опасност. Според мен, всеки разумен човек трябва да има подготовка, поне на елементарно ниво, за
което съставих горния списък. Този списък може много да се разшири, но това зависи от финансовото
и ситуационно положение на всеки. Ако човек има достатъчно средства и място за съхранение, може
да си изгради склад, в който да постави своите провизии, които редовно да освежава, като ползва тези,
които са закупени най-отдавна, и да ги заменя с нови.
Призивът на Бойко Борисов - да не се запасяват хората - според мен е като да се гаси пожар с бензин.
Хората не вярват. Доверието го няма, но в същото време си ги търпим. Пълен нонсенс, но това е
положението.
И тук няма как да Ви спестя един цитат, който е писан като за нас:
"...бедните държави са бедни, защото властимащите вземат решения, които пораждат бедност. Те
постъпват неправилно не по грешка или от незнание, а нарочно."
Цитатът е от книгата "Защо нациите се провалят. Къде са корените на силата, просперитета и
бедността". Автори са Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсън. Има я в електронната библиотека на
Читалището, така че я препоръчвам.
Само искам да уточня, че тук една малка част, онези, които са на върха на пирамидата, умишлено
държат населението бедно, неграмотно, болно, гладно и до стената. "Калинките"... Те толкова си могат.

Те не са виновни, че са тъпи. Истинските виновници са онези, които поставят "калинките",
марионетките на ключовите позиции, за да ги ползват, както им е угодно.
Няма нищо да кажа за къщата в Барселона или за бащинството на онова детенце, на онази хубавелка. В
крайна сметка, всеки има право на личен живот, па даже и премиерът. Въпросът е друг. Говори се и за
някакъв остров, но дали е така или не е, не мога да кажа. Това, което натрапчиво ми се струва, е, че
един Череп броди из света и тепърва ще се пускат, меко казано, любопитни информации. Такава,
каквато е тази за барселонската къща, примерно. Черепа може да се окаже доста костелива хапка и да
счупи нечии зъби. Предстои да разберем.
"И тъй, по плодовете им ще ги познаете." [Матей, 7:20]
Д-р Иван ЯНЕВ

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

ТЕХНОЛОГИИ Windows 10: Извеждане на потвърждение при изтриване с клавиша Delete

По подразбиране в Windows, когато изтрием даден елемент чрез клавиша Delete, той се озовава в
кошчето. Оттам лесно можем да го възстановим.
Случва се обаче инцидентно да се натисне Delete върху някой файл и той изчезва от обичайното си
местоположение. Тук ще Ви покажа как с няколко лесни стъпки да направите така, че при натискане на
Delete да Ви се извежда потвърждение за изтриване. Ето какво е необходимо:
1. Отидете на Вашия работен плот и намерете иконата "Кошче".
2. Отворете контекстното меню с Applications и активирайте командата "Свойства".
3. Ще се появи екран с настройки. Намерете отметката "Показвай диалога за потвърждаване при
изтриване" и я маркирайте с клавиша интервал.

4. Използвайте бутона "ОК", за да запазите промените.
Вече при натискане на Delete върху елемент, който може да бъде изтрит, ще се извежда искане за
потвърждение. Така няма как да изпратите инцидентно файл в кошчето, освен ако не потвърдите.

Android: Промяна на жестовете за глобалното и локалното контекстно меню на TalkBack

Екранният четец за мобилната операционна система Android разполага с два вида контекстни менюта.
Те се наричат глобално и локално.
Както подсказва името, съдържанието на глобалното меню не се променя в зависимост от обекта,
върху който сме застанали. В него присъстват команди като: "Четене от следващия елемент",
"Изговаряне буква по буква на последната команда", "Настройки за синтезиран говор", "Затъмняване
на екрана".
Локалното контекстно меню се отнася до текущия елемент, върху който сме били фокусирани, преди
да го отворим. Чрез него може да се зададе какво да се прочита при плъзгане наляво и надясно.
Ако за текущия елемент са налични допълнителни действия, това се докладва от екранния четец. Чрез
локалното контекстно меню можем да видим възможните действия и да ги изпълним. Например, по
този начин би могло да се затвори всяко известие, което сме получили.
За съжаление, жестовете по подразбиране за отваряне на двете контекстни менюта са по-трудни за
използване и не винаги сработват. Глобалното контекстно меню се извиква чрез плъзгане надолу и
надясно, а жестът за локалното е нагоре и надясно.
Аз съм задал глобалното меню при мен да се отваря с плъзгане нагоре и надолу, а локалното с
обратния жест (надолу и нагоре). Тук ще Ви покажа как и Вие да направите същото:
1. Влезте в настройките на Вашия смартфон и намерете "Достъпност", след това "TalkBack",
"Настройки", "Жестове". Ще се отвори списък с тези, чието предназначение можете да променяте.
2. Придвижете се до "Нагоре и след това надолу" и го активирайте. Ще се покажат всички функции,
които можете да зададете за този жест.
3. Намерете "Отваряне на глобалното контекстно меню" и го изберете. Отсега нататък, щом плъзнете
бързо нагоре и надолу, ще се отваря това меню.
4. Придвижете се до елемента "Надолу и след това нагоре" и го активирайте. Ще се визуализира
същият списък с функции.
5. Намерете "Отваряне на локалното контекстно меню" и го изберете. Отсега нататък, щом плъзнете
бързо надолу и нагоре, ще се отваря това меню.
Ако смятате, че ще Ви бъдат удобни други жестове за достъп до двете контекстни менюта, можете да
ги зададете по същия начин, както е описано по-горе.

Изрязване на аудио файлове с mp3DirectCut

Може би на доста от Вас им се налага да изрежат даден MP3 файл, за да си направят рингтон или да
премахнат интродукцията на някоя песен. Има множество софтуерни инструменти, които могат да Ви
бъдат от полза. Тук ще се спра на mp3DirectCut, който е лек, удобен и лесен за използване с екранен
четец.
За да изтеглите приложението, посетете https://www.fosshub.com/mp3DirectCut.html. Инсталацията е
стандартна, но е добре при стартиране на файла да изберете командата "Изпълни като администратор"
от контекстното меню. Това е необходимо, за да се избегне съобщението, че липсват права за запис в
директорията по подразбиране. Приложението е замислено да се инсталира като преносима програма и
това поражда тази особеност.
Налична е и добавка за екранния четец NVDA, която можете да свалите от
https://home.bgassist.com/izrjazvane-na-audio-fajlove-s-mp3directcut/. Ако я инсталирате, извършваните
действия в приложението ще бъдат изговаряни. Съобщава се и текущата позиция, докато се
придвижвате във файл.
По мое мнение, добавката е твърде словоохотлива, а понякога и не съобщава коректно текущото
местоположение във файла. Докато свикнете с особеностите на mp3DirectCut, обаче, тя може да е
доста полезна.
Клавишни комбинации
По-долу ще изброя най-основните бързи клавиши, необходими за изрязването на файл:
*Home – Придвижване до началото на файла.
*End – Придвижване до края на файла.
*Клавиш за интервал – Пускане и спиране на възпроизвеждането.
*Лява стрелка – Придвижване с една секунда назад във файла.
*Дясна стрелка – Придвижване с една секунда напред във файла.
*B – Отбелязване на начало на селекцията.
*N – Отбелязване на край на селекцията.
*Стрелка нагоре – Придвижване до началото на селекцията.
*Стрелка надолу – Придвижване до края на селекцията.
*1 – Премества маркера за начало на селекцията назад.
*2 – Премества маркера за начало на селекцията напред.
*3 – Премества маркера за край на селекцията назад.
*4 – Премества маркера за край на селекцията напред.
*5 – Премества цялата селекция назад.
*6 – Премества цялата селекция напред.
*Control+H – Премахва частите от файла, които са извън текущата селекция.
*F4 – Просвирва избраната част в непрекъснат цикъл.
Тези бързи клавиши работят, независимо дали добавката за NVDA е инсталирана.
Изрязване на файл
*Докато сте в основния прозорец на mp3DirectCut, можете да заредите файл с натискане на Control+O.
*След зареждането ще се появи съобщение, което обяснява някои от визуалните особености на
приложението. Щом го затворите, ще се озовете в областта за редактиране.
*Със стрелки наляво и надясно можете да се придвижвате във файла. Ако пуснете възпроизвеждането
с клавиша за интервал, ще разберете къде точно се намирате.
*Когато стигнете до началото на областта, която искате да изрежете, натиснете буквата B.
*Придвижете се до края на интересуващата Ви част от файла и натиснете N. Така вече имате избрана
област, която лесно може да бъде отделена.
*За да определите прецизно началото на селекцията, направете следното:
1. Натиснете клавиша за интервал, за да започне възпроизвеждането.
2. С всяко натискане на стрелка нагоре ще се озовавате в началото на избраната от Вас част.
3. Използвайте числата едно и две, за да придвижвате напред и назад началото на селекцията.
Стъпките са доста малки, но позволяват прецизно изрязване.

4. Докато се възпроизвежда файлът, можете да проверявате резултата със стрелка нагоре.
*За да определите прецизно края на селекцията, направете следното:
1. Натиснете клавиша за интервал, за да започне възпроизвеждането.
2. С всяко натискане на стрелка надолу ще се озовавате точно в позицията след края на селекцията.
3. Използвайте числата 3 и 4, за да премествате маркера, който определя къде завършва
интересуващата Ви част.
4. Докато се възпроизвежда файлът, можете да проверявате резултата със стрелка надолу.
*Използвайте числата 5 и 6, за да премествате напред и назад цялата селекция.
*Натиснете F4, за да чуете избраната част в непрекъснат цикъл. Можете да спрете възпроизвеждането
с клавиша за интервал.
*След като сте определили прецизно началото и края на областта от файла, която искате да изрежете,
натиснете комбинацията Control+H. Така ще остане само това, което сте маркирали.
*Ако не сте доволни от резултата, отменете промяната с Control+Z.
*Когато завършите работата си с файла, можете да го запазите чрез натискане на Control+W.
Стефан ЦВЯТКОВ

ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ Пролетта като ново начало, което събужда любовта

Редакцията на сп. "Зари" честити на всички свои верни приятели настъпването на
най-прекрасния, най-вълшебния и очароващ сезон.

Пролетта е пълна с надежда.
Всяка година пролетта е ново начало.
Тя винаги знае кога да се появи. Ще бутне леко дървената порта в градината. Ще влезе през парадния
вход в антрето. После ще се завърти от стая в стая. И това ще е достатъчно, за да извести, че отново е
дошла.
Всяка година пролетта събужда любовта.
Докосва я, все едно, че принцът целува спяща красавица, омагьосана в прегръдката на стогодишния си
сън.
Пролетта ни преобразява, разнежва, просълзява, побутва ни да разкрием чувствата си, кара ни да
мечтаем, среща ни с момчето от хлебарницата на ъгъла. Тя се таи свенливо в разцъфтелите нарциси,
които той неловко крие зад гърба си.
Усмихва се в огледалото, в което сутрин се оглеждат очите на нашата любов.
Пролетта копнее и страда, обича, бяга.
Мечтае тайно. Рискува всичко. Заради нас. Заради онова ново начало, което носи със себе си.
Дава ни своя втори шанс.
Пролетта събужда любовта.

Затова така нетърпеливо я чакаме. В края на зимата вече потропваме сърдито. Отброяваме с копнеж
оставащите минути до срещата с нея. Как ли ще се появи този път? Дали ще е окъпана в слънчева
светлина? Или ще я довее студеният мартенски вятър? Дали ще е кацнала на белия облак? Или ще се
препира разпалено с дъжда? Ще извести ли шумно за своето пристигане или ще ни изненада на
сутринта?
И ще ни донесе ли онзи див копнеж по любовта? Дали той ще е мургав? Или синеок? Умее ли да пее?
А ще ме кара ли да се смея? Ще бягаме ли по пясъка? Ще събираме ли маргаритки в полето? Или ще се
скрием при бурята в някоя горска хижа?
Тя, пролетта, ще помете ли старите спомени? Ще изтупа ли пожълтелите страници? Дали ще навие
небрежно къдриците? И ще тръгне ли с мен по новите пътища?
Ще пием ли с нея прозрение от планинския извор? А ще си обещаем ли, че ще бъдем заедно? Не само
през тези три месеца, които са й отредени в календара, а цял живот. Винаги. Завинаги.
Ще се срещаме с нея като стари любовници. Но ще имаме нашите мигове щастие. И ще преживяваме
разделите.
Ще падаме, ставаме, ще бършем сълзите, превързваме раните и ще продължаваме.
Заради любовта! И пролетта!
Заради нея. И мен. Заради нас!
Десислава ГЕОРГИЕВА

ЮБИЛЕЙ 75 години Национална потребителна кооперация на слепите в България

На 25 февруари 2020 г. Националната потребителна кооперация на слепите в България отбелязва
славен юбилей – 75 години от основаването си. Това е достатъчен повод да обърнем внимание на тази
уникална, не само за България, но и за Европейския континент стопанска структура, заради изцяло
социалната й политика и дейност, насочена в интерес на хората с най-тежка инвалидност – загубено
зрение над 91%.
Вековната история на кооперативното движение в Европа трябва да се знае и да се изучава, защото то
с нова сила има все по-голямо значение, особено днес, когато в нашият Стар континент се развихря
неолибералната пазарна икономика.
Първата кооперация в света е обявена в Англия на 28 октомври 1844 г. Тя има свой устав, принципи и
програма за достигане на набелязаните цели. От тях се учат поколенията до днес.
Думата "кооперация" има латински произход и означава сътрудничество и взаимопомощ. Основната
цел и задачата на кооперацията е координиране на дейности, организация на обществения труд,
създаване на обществено-стопанска форма на управление. Важно е да се знае, че кооперацията е
доброволно сдружение на хора, а не на капитали и материални ценности. При нея капиталът служи на
човека, а не господства. Тези различия на кооперацията от другите стопански структури и форми на
собственост при пазарното стопанство са нейни предимства.
На 26 октомври 1890 г. в село Мирково, Софийско, е основана и първата българска кооперация
"Орало".
Дълъг е списъкът с лица, събития, успехи и разочарования през впечатляващия 75-годишен период от
дейността на Кооперацията на слепите в България, но тук ще посочим само имената на тези, които
оставиха най-дълбока следа в нейната история:

- Създателят на Кооперацията е Никола Дръвнишки, който през военната 1945 г. обединява
доброволно в едно юридическо лице слепите дребни амбулантни търговци, които на улицата, по
тротоарите в столицата и по-големите градове на страната, предлагат дребни артикули от първа
необходимост - като ножчета за бръснене, ластик, безопасни игли и други подобни. Така Кооперацията
подпомага членовете си в снабдяването със стоки и пласирането им сред населението;
- През 1949 г. за председател на Кооперацията е избран Вълко Вълков. Той създава и организира
първите магазини, собственост на Кооперацията;
- През 1960 г. и до 1973 г. председател е Здравко Мишков. Той поставя началото на изграждането и
устройството на магазини, складове и други имоти на Кооперацията.
НПК на слепите в България през десетилетията преодоля редица големи трудности, но продължи да се
развива и печели, в интерес на изпълнението на своята социална политика. Тя се явява като основен
партньор на държавата, за защита правата и интересите на хората с най-тежка форма на инвалидност, в
борбата им за достоен живот.
В края на 2019 г. Кооперацията има редовни член-кооператори 2287 души.
Чрез своите 14 регионални структури Кооперацията има търговски обекти навсякъде из България.
Извършва търговия на дребно и на едро, със стоки предимно българско производство – текстил,
трикотаж и обувки.
Политическите и икономически промени в страната след 1990 г. нанесоха някои сериозни загуби на
материалните и финансови активи на Кооперацията. Чрез Закона за реституцията бяха й отнети 149
магазина и други обекти, които преди това бяха закупени с нейни средства от общински и държавни
институции.
Икономическото, финансовото и социално положение на населението в страната ни влияе отрицателно
върху покупателните му възможности, което дава негативно отражение върху дейността на
Кооперацията.
В резултат на добре подбраните изпълнителски кадри, модернизирането на търговските обекти и
редовното им снабдяване с качествени и търсени от населението стоки, които се предлагат на
конкурентни цени, тя може да се похвали с добри резултати в стокооборота и печалбата, която за
стопанската 2019 г. надхвърля 600 хиляди лева. Кооперацията работи със собствени средства и не
дължи никакви кредити и заеми.
Направените проверки и ревизии от Агенцията за държавна финансова инспекция, НАП, НОИ (за
десетгодишен период назад), ВФК към ЦКС и Агенцията за хората с увреждания са категорични, че
няма никакви финансови и счетоводни нарушения. За своята финансова дейност Кооперацията
периодично (на три месеца) се отчита пред Сметната палата, МФ и МТСП, във връзка с
изразходването на публичните държавни средства. За отличното състояние на финансово-счетоводната
дейност на Кооперацията най-голяма заслуга има главната счетоводителка Красимира Иванова, която
в системата на Градския кооперативен съюз - София е наградена, по случай неговата 50-годишнина,
"За дългогодишен принос в развитието на Кооперативния съюз", и е всеобщо призната за един от
водещите счетоводители в съюза.
Печалбата от търговската дейност е насочена изцяло за изпълнението на социалните функции.
Заслужава да се отбележи нейната активна и постоянна работа за оказване персонална финансова
помощ и подкрепа, за откриване на самостоятелен бизнес от нейни член-кооператори, подпомагане
младежи в желанието им след завършване на средно образование да продължат във висши учебни
заведения, оказване специални грижи за самотни и болни член-кооператори, и многодетни семейства,
осигуряване правна, методическа, техническа и здравна помощ на член-кооператорите, във връзка с
тяхната рехабилитация и интеграция в обществото.
Усилията на Ръководството на Кооперацията през последните години са насочени към подобряване и
увеличаване на стоково-материалните ценности и придобиване на нови имоти. Това става във време,
когато други кооперации разпродават имоти и имуществото си, за да се издържат и оцеляват.
За най-доброто, отлично изпълнение на икономическите и финансови показатели от търговската
дейност през последните десетина години, НПК на слепите в България се нарежда трайно на първо
място между останалите 14 потребителни кооперации от системата на ГКС - София и на челно място в
национален мащаб.
За успешното развитие на Кооперацията и преодоляването на неимоверни трудности от най-различен

характер изключителна заслуга и най-висока оценка има нейният председател Михаил Кърлин – юрист
по образование, който в продължение на 45 години заема този пост. Започнал през младежките си
години и преминал по административната стълба от най-ниските длъжности, той е незаменим
талантлив ръководител и управител, без когото успехите на Кооперацията са немислими.
Заслужава внимание ролята на Асен Стоянов като председател на Контролния съвет на Кооперацията.
Той активно следи за точното приложение на законодателството, уставните разпореждания,
изпълнението решенията на органите за управление на Кооперацията, с цел недопускане на нарушения
от какъвто и да е характер.
На големия трудов колектив и на всички член-кооператори на тази наша Българска кооперация
пожелаваме ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
НА МНОГАЯ ЛЕТА!
Георги ПЕТРУШЕВ

