ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ XVII Национално общо събрание на пълномощниците на
ССБ

V ЗАСЕДАНИЕ
Последното за този мандат 5-о заседание на пълномощниците на Националното общо събрание се
проведе както обикновено в хотел "Поп Харитон" в Дряново на 22 юли.
При спазване на строги противоепидемиологични мерки и с намален състав пълномощниците бяха
максимално експедитивни и приключиха работата си в рамките на 3 часа.
От 57 пълномощници на събранието присъстваха 31, 24 представляващи свои колеги с пълномощни, а
двама отсъстваха. По този начин кворумът бе от 55 човека.
В началото председателят Васил Долапчиев връчи медал за особени заслуги на председателя на
софийската РО Асен Алтънов по случай 70-годишния му юбилей и за голям принос в работата на РО.
Със сребърна значка бе удостоена Мариана Иванова – управител на хотел "Поп Харитон" за
цялостната й работа и по случай навършването на кръгла годишнина.
Приет бе отчетът за дейността на сдружението през 2019 г. Към постигнатото сега може да се добави и
монтирането на асансьори в общежитията в комплекса на слепите в София, което впрочем ще бъде
отчетено догодина. По този проект са осигурени 50 000 лв., които постъпват от фонд "Социална
закрила", а Съюзът на слепите ще осигури останалите средства.
В процеса на дебатиране Георги Генов постави въпроса за публикациите на политически теми в
списание "Зари" и изрази мнението, че мястото на подобни анализи не било в това списание. Разбира
се, д-р Иван Янев и аз като вече единствен редактор в медията изразихме тъкмо противоположно
мнение.
Когато в списанието се публикуват подобни аналитични статии, било от г-н Янев, друг автор или пък
от външни източници, най-често това са статии-анализи или пък въпроси, които засягат цялото ни
общество, част от което са и слепите. Независимо от това, че ССБ трябва да си партнира с всички
политически партии и да поддържа някакъв неутралитет, лично аз смятам, че голяма част от нашите
членове и читатели не са безразлични към случващото се в политическия живот на страната. Затова пак лично аз смятам, че подобни статии трябва да имат своето място и в нашето списание. В противен
случай медията ни ще се превърне в един цензуриран и скучен подлистник. Ако една публикация,
свързана по някакъв начин с политиката, е написана грамотно, ако тя не призовава директно към
безредици и нарушаване на законите, смятам, че тя има място и на страниците на "Зари".
Призовавам нашите членове, читатели и автори да захвърлят настрана предразсъдъците и да бъдат
по-отворени към един обновен облик на изданието. Разбира се, тук също следва да се придържаме към
добрия тон и да пишем грамотни и стойностни материали. Ако спазваме тези много простички
правила, мисля, че това би само допринесло за подобряването на облика и качествата на списание
"Зари".
Приет беше и годишният финансов отчет за миналата година, както и програмата за дейността на
сдружението за 2020 година.
В отчета на Контролния съвет за 2019 г. е отделено специално място на проверките по извършени
инвестиции, а резултатите са предоставени обстойно и аналитично. По него нямаше коментари и той
бе приет.
По предоставената информация за стопанската дейност някои допълнения направи г-н Шекеров –
управителят на холдинга.
Производствената дейност е концентрирана в предприятията ни в София, Плевен и Шумен, където се и
отчита ръст на производството от 4,1 процента. Другото направление е отдаването на площи под наем,
където приходите представляват около 28 процента от общия приход от стопанска дейност. Отчетени

са и разходи по извършени СМР в различните клонове от холдинга и прилежащите към тях жилищни
сгради. Обсъдени бяха и резултатите от дейността на почивните бази на Съюза.
Предвиждат се инвестиции за разширяване на базата в Шипково, както и в Дряново, където теренът
около базата е усвоен и е изградена подпорна стена.
Въпреки кризата с коронавируса, хотел "Хоризонт" в Обзор отвори врати през лятото и приемаше
туристи, като целта е финансовите загуби да бъдат минимизирани.
Отчетът бе приет, както и информацията за работата на НЦРС Пловдив и бюджетът на ССБ за 2020,
който вече се изпълнява.
Приетите промени в Устава на организацията се отнасяха преди всичко до прецизиране на някои
съществуващи текстове за по-голяма яснота.
Чл. 15 (3) придобива следната редакция:
- Всеки член на Националното общо събрание на пълномощниците, Регионалното общо събрание на
пълномощниците и Териториалното общо събрание при участие в заседанията им има право да
представлява само един член от цитираните органи въз основа на нотариално заверено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 19 (1), т. 2 придобива следната редакция:
- Националното общо събрание на пълномощниците:
2. избира председател на ССБ от състава си, който по право е председател на УС на ССБ и на
заседанията на отчетните Национални общи събрания на пълномощниците на ССБ през мандата.
Чл. 30, т. 3 придобива следната редакция:
- Регионалното общо събрание на пълномощниците:
3. избира председател на РО от състава си, който по право е председател на РУС и председател на
регионалното общо събрание на пълномощниците, в случай че проведе извънредно заседание;
Чл. 38, т. 3 придобива следната редакция:
- Общото събрание на ТО:
3. избира председател на ТО от състава си, който по право е председател на УС и на отчетните общи
събрания на ТО през мандата.
След многократни пояснения пълномощниците приеха отпадането от Устава на текста, регламентиращ
незаплащането на членски внос да бъде основание за освобождаване от членство.
Заседанието приключи с коментари по информация за дейността на Технологичния съвет към Съюза за
периода юли 2018 - април 2020, като общото мнение бе удовлетворение от работата на този орган.
За подробностите по обсъжданите документи можете да се информирате на сайта на ССБ.
Марина ПЕТКОВА

ДИСКУСИЯ Има ли място политиката в печатния орган на Съюза на слепите?

На последното заседание на ХVІІ Общо събрание на пълномощниците от 22 юли т. г. се повдигна
дискусия за мястото на политиката в официалния печатен орган на Съюза на слепите в България – сп.
"Зари". Нееднократно нашият съсъдбеник, доктор на историческите науки Иван Янев използва
трибуната на списанието (макар и не многобройна) за излагане на своите политически възгледи. От
разговори с мои колеги от пловдивската регионална организация, както и от делегата, който ме
упълномощи да го представлявам на заседанието, стана ясно, че те не одобряват публикуването на
подобни писания, защото задачата на нашия орган е друга – да информира хората със зрителни
увреждания за нормативните актове, касаещи техните права и възможности за интеграция в
обществото, за конкретните им социални искания към държавата, за обсъжданията и решенията,
вземани от съюзните органи, за живота на организациите у нас и в чужбина, за постиженията на хора с

нарушено зрение в областта на културата и спорта, за приноса на изтъкнати съюзни деятели за делото
на слепите през изминалия 100-годишен период от създаването на най-старата организация на хора с
увреждания в България, за техническите и технологични нововъведения, облекчаващи ежедневието
им, за задачите, свързани с образованието и обучението на незрящите и слабовиждащи младежи и
редица други.
Преди десетина години на среща на ръководството на Съюза и редакцията на сп. "Зари" с актива на РО
Пловдив тогавашният председател на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Владимир Желев предложи към палитрата от говорещи списания, записвани на CD, да се добави и
политическо такова под заглавие "Наблюдател" с публикации на основата на плурализма, т.е.
отразяващи различни политически мнения. Предложението беше прието без възражения и влезе в
действие. Всъщност тук се записват публикации от други издания (това е дайджест), но ако д-р Янев
успее да публикува в сродно на политическата му визия издание, нищо не коства на Марина Петкова
да го вмести в говорещия дайджест "Наблюдател" и в това не би имало нищо нередно.
Становището на председателя на ССБ Васил Долапчиев е сродно с гореизложеното от мен. На
претенциите на Ив. Янев за свобода на словото той отговори, че не може да става дума за свобода, ако
публикации има само от една страна, но ако се публикуват противоположни мнения - списанието би се
превърнало в терен за политически дискусии, а не в официален орган на една от най-старите и
авторитетни неправителствени организации в страната.
В последния брой 7 - 8 на сп. "Зари", който четох в края на юли, видях нова авторска изява на доктора
по история. Няма да я коментирам, защото е била писана преди обсъждането на въпроса на
заседанието. Но ако Янев изпълни намерението си, цитирам, "да оставим нещо и за следващите
броеве", твърдо заявявам, че това "нещо" ще получи отговор, който надявам се уважаваната от мен
редакторка Марина Петкова също да публикува.
Ще завърша с великолепната мисъл на Елинор Рузвелт – президентша и изявен общественик –
цитирана в статията на д-р Янев: "Великите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат събития,
малките умове обсъждат хората“. В политическия коментар не срещнах идеи, тук-там се споменаваха
събития, обсъжданите хора – с лопата да ги ринеш. Та авторът на последния материал, озаглавен
"Джипокрация" (интересно дали той би обвинил цар Борис Трети във влакокрация), може и сам да си
направи извода към кои умове спада.
Георги ГЕНОВ

ДОСТЪПНОСТ Задават ли се поредните избори, на които незрящите за пореден път няма да
могат да гласуват независимо?

Задаващите се избори, независимо дали ще бъдат извънредни или редовни, се очертават да са
поредните, в които хората с увреждания и най-вече незрящите да нямат възможност за
независимо и безпрепятствено гласуване. Забелязваме през годините, че темата за достъпността
в изборния процес се неглижира, което е признак на всичко друго, но не и на цивилизованост на
обществото и най-вече на тези, които го управляват.
Изборите в България продължават да бъдат белязани от наличието на редица съществени проблеми в
организацията, провеждането, контрола върху изборния процес и предизборните кампании, поставящи
под въпрос честността и демократичността, влияещи негативно върху представителността,

допринасящи за ниски нива на избирателната активност. Проблеми, съществуващи от години и
обсъждани на редица публични прояви. Това, което прави впечатление на тези обсъждания е липсата
на една основна тема – темата за достъпност до изборния процес на хората с увреждания. Появата в
публичното пространство на коментари и предложения са рядкост, като в повечето случаи са в отговор
на представени доклади на международно ниво по темата. Достъпността не е възможност нито услуга,
тя е право (1), дадено от Конституцията на всеки български гражданин, така както и правото на глас.
Достъпността под всяка форма е ангажимент на държавните институции, но също така е и отговорност
на всеки един гражданин, който припознава човешките и демократични ценности за свои. Отговорност
да провокира, настоява и следи за действия, осигуряващи достъпност на хората с увреждания във всяка
сфера на живота.
Гласуването в избирателна секция е най-пълната форма на гражданска активност. И макар на хората с
увреждания да са предоставени алтернативни форми за гласуване, достъпът до избирателната секция и
пускането на бюлетина в урната са условия за равнопоставеност на гражданските им права в изборния
процес.
Правото на гласуване на хората с увреждания има своята правна и политическа рамка на
международно ниво. Основни документи (2) са:
- правни актове на ООН;
- чл. 21 от Всеобщата декларация за правата на човека, в който се посочва, че "всеки човек има право
да участва в управлението на своята държава пряко или чрез свободно избрани представители";
- в чл. 25 от Международния пакет за граждански и политически права се посочва, че "всеки
гражданин има правото и възможността, без каквато и да е дискриминация и без неоснователни
ограничения: б) да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани избори";
- най-важният правен акт на ООН – Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на
ООН), приета през 2006 г. и влязла в сила през 2008 г.
Достъпът до изборния процес за хора с увреждания се възпрепятства по две направления: правни и
технически пречки. Настоящото изложение акцентира върху техническите пречки и представя
предложения за тяхното възможно преодоляване. Предложения, част от които изложени и в
информационен доклад на тема "Права на практика на хората с увреждания да гласуват в изборите за
Европейски парламент", секция "Заетост, социални въпроси и гражданство" на Европейски
икономически и социален комитет, публикуван 2019 г., както и предложения на Съюза на слепите в
България за достъп до машинно гласуване на избори.
Основните технически пречки са достъп до информация и достъп до гласуване. Централната
избирателна комисия в България предоставя достъп до информация за подготовка и провеждане на
изборния процес под формата на филм, достъпен и на жестомимичен език, качен на уебсайта им.
Колкото до достъпа до гласуване на хора с увреждания е предприето осигуряване на транспорт до
избирателна секция или осигуряване на мобилна секция при определени условия за разкриването й. И
ако от ЦИК са помислили за информираността и отчасти за придвижването на хора с увреждания до
урните, то за вида на бюлетината и достъпността до машините има много какво да се изисква. Формата
и оформлението на бюлетината, използвана в България, не съответства на нуждите на хора със
зрителни увреждания. А попълването й се превръща в непреодолима бариера за подаването на
самостоятелен, таен вот, който да гарантира на хората с увреждания свобода в изборния процес.
В ИК са упоменати следните условия, регламентиращи възможността на хората с увреждания да
гласуват:
&#9679; чл. 73 – секции за избиратели с увреждания;
&#9679; чл. 175 – оповестяване на мерки за избиратели с увреждания;
&#9679; чл. 176 – гласуване с подвижна избирателна урна;
&#9679; чл. 190 – изборно помещение за гласуване, ал. 2 – осигуряване гласуване на избиратели с
увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението;
&#9679; чл. 204 – правила за гласуване с придружител;
&#9679; раздел X – гласуване с подвижна избирателна урна(3).
Подробно описани са условията, на които следва да отговарят бюлетините за 4 вида избори (бюлетини
за гласуване за народни представители; за президент и вицепрезидент; за членове на Европейския
парламент и за кметове и общински съветници). На нито едно място в така конкретизираните

изисквания не се упоменава или дори не се загатва за макар и малка възможност бюлетините да бъдат
приведени във вид, достъпен за и улесняващ хората с увреждания.
В България са направени незначителни стъпки за подпомагане на хората с увреждания да изявят
гражданската си позиция и активност чрез равно, достъпно участие в изборния процес. Необходими са
множество конкретни действия за улесняване на достъпа до него, без непременно да се променя
националното законодателство. Корекции в нормативната уредба биха дали приемлива резултатност в
осигуряване на достъпен изборен процес.
Предложения за преодоляване на техническите пречки са:
&#9679; подготвяне и приспособяване на информацията за дата на избори, основни правила и форми
на гласуване спрямо различните видове увреждания сред избирателите (нуждите на незрящите, на
хората с увредено зрение, с увреден слух, с увреждания на опорно-двигателния апарат и с умствени
увреждания);
&#9679; сътрудничество за ефективното разпространение на информацията между публичните органи
и организациите на хората с увреждания;
&#9679; достъп до официални съобщения на подходящ размер и на височина, информация в брайлов
формат, достъп до жестомимичен преводач онлайн;
&#9679; откриване на телефонна линия за получаване на допълнителна информация;
&#9679; въвеждане на административна процедура, даваща възможност на хората с увреждания да
сменят избирателната си секция;
&#9679; изработване на шаблони с брайлово обозначение и лесен за четене текст, които да се поставят
върху бюлетината;
&#9679; машинно гласуване – съобразяване с височина (90-100 cm за хората в инвалидни колички и
хора с нисък ръст), аудио изход (за хора със зрителни увреждания, респективно говорещ адаптиран
софтуер), четивност (режим на висок контраст) и сръчност (бутоните върху панела да са с височина не
по-малко от 2 mm, отстояние не по-малко от 2 mm, уникален релефен знак) (4).
Представените предложения не изчерпват съществуващите и необходими изисквания за осигуряване
на достъп на хората с увреждания до изборния процес. Започването на публична дискусия и
обсъждания между експерти, публични органи и организации на хора с увреждания, дори и върху тези
предложения като минимум, ще е знак за отговорно институционално поведение спрямо българските
граждани.
В изборната история на България има един случай, при който се направи опит незрящите хора да имат
относителна независимост и да запазят тайната на своя вот. През 2005 г. благодарение на сдружение
"Зрение" и неговата енергична председателка Ели Станишева, Бог да я прости, се изработиха шаблони,
съответстващи на тогавашната интегрална бюлетина. Шаблоните представляваха картонен аналог на
бюлетината с изрязани квадратчета, които съвпадаха с квадратчетата на бюлетината. Тоест, когато
незрящият наложеше шаблона върху бюлетината, трябваше да брои квадратчетата и там, където иска
да изрази своя вот, с химикалката нанасяше съответния знак, който в случая като най-удобен се оказа
"Х", тъй като с химикалката се правят 2 диагонални чертички в съответното квадратче. Естествено, че
незрящият човек предварително трябваше да се запознае кое квадратче за кой политически субект се
отнася, както и предварително да му се покаже правилното разположение на бюлетината. Но това
улеснение не беше благодарение на ЦИК или друга институция, финансирането и изработката бяха
дело на едно политическо формирование, откъснало се от царската партия и носещо гръмкото
название "Новото време", начело с Емил Кошлуков, който тогава все още минаваше или се стараеше да
мине за алтернатива на статуквото. За разлика отсега, когато г-н Кошлуков е вече част от същото това
статукво, а дори и от още по-мракобесно, отколкото преди 15 години.
Технологичният съвет към Съюза на слепите в България изработи подробно задание за достъпност до
изборния процес на хората с увреждания, включително и незрящите хора. Писмото е изпратено от ССБ
до Централната избирателна комисия, но отговор от последната няма. Оглушителното мълчание на
държавата по отношение на трудностите на хората с увреждания и достъпността на най-различни
плоскости започва да граничи със социогеноцид. Към момента хората с опорно-двигателни проблеми
имат възможност да заявят урна, която да дойде у дома им и да гласуват. Те също имат право да
гласуват на партерните етажи, но множеството трудности, свързани с тези улеснения, доста често са
непреодолимо препятствие за тях. Разбира се, всеки човек с увреждане, според изборния кодекс, може

да поиска не по-късно от 2 седмици преди изборите подвижна избирателна кутия за гласуване у дома.
Изпусне ли се този двуседмичен срок - отново може да се заяви, но услугата ще е възможна само при
положение че в съответния район има вече подобна подвижна урна. В големите градове тази опция е
доста по-изпълнима, но в малките населени места ситуацията в изборно отношение е аналогична,
както и в житейски план. Незрящите хора никога не са стопроцентово сигурни, че са гласували за този,
за когото искат. Незрящите хора гласуват с придружител, който отбелязва тяхното желание, което не
означава, че този придружител няма да злоупотреби с доверието на човека, лишен от зрение.
Най-често хората с нарушено зрение ползват за асистенти при гласуване свои роднини, но не всички
имат тази възможност. Липсата на възможност за независимо и тайно гласуване е нарушение на
Конституцията на Република България (Чл. 10 – Изборите, националните и местните референдуми се
произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване). Все пак
нормотворците осъзнават, че антидостъпността при изборния процес е налице, тъй като хората със
зрителни увреждания са посочени, че не се заличават при две поредни неучастия в избори, както това
трябва да се случва с останалите гласоподаватели.
Коментирайки достъпността на хората с увреждания до изборния процес, няма как да не се засегне и
темата за провеждане на честни избори. Гарант за представителността на всеки български гражданин е
провеждането на демократичен и прозрачен изборен процес. Каквито и предложения и реформи да
бъдат предприети в изборното законодателство, едно е сигурно - съмненията за манипулации,
непрозрачност, контролирано броене на бюлетини и протоколи са в състояние да омаловажат всяка
една инициатива и добронамереност, с която подхождат изборните експерти в своите анализи. Следват
4 предложения, които далеч не обобщават необходимите реформи, но са едно добро начало за
изграждане на доверие между граждани и политически актьори:
Създаване на актуален избирателен регистър, съдържащ изборните адреси на всеки избирател,
потвърдени лично. Регистърът да е съставен по настоящ адрес в страната и чужбина, а
потвърждаването да се извършва на хартия или по електронен път.
Въвеждане на машинно/дистанционно гласуване (електронно и по пощата) във всички избирателни
секции като алтернативно на конвенционалното гласуване.
Създаване на регионални преброителни центрове, в които открито да се извършва преброяването на
бюлетините или отчитането на машинното гласуване и попълването на изборните книжа от секциите в
съответната община/район.
Промяна на начина за назначаване на избирателните комисии: Отмяна на партийно-квотния принцип и
съкращаване на състава на комисиите. Членове на ЦИК, РИК, ОИК и СИК да може да предлагат както
партии, така и български неправителствени организации. Половината от състава на РИК и ОИК да
бъде постоянен - от експерти с високи професионални качества. СИК да се състои от пет членове. За
председател да бъде назначаван юрист – адвокат или магистрат. Недопускане на членове, които не са
преминали обучение. Въвеждане на краен срок за замяна на членове – не по късно от седмица преди
изборния ден.
Използвани източници:
1. Конституция на Република България
2. Информационен доклад на тема "Права на практика на хората с увреждания да гласуват в изборите
за Европейски парламент", секция "Заетост, социални въпроси и гражданство" на Европейски
икономически и социален комитет, достъпен на:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-bg-n.pdf, прегледан на 27.07.20 г.
3. Изборен кодекс – достъпен на https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135715515
4. Предложения на Съюза на слепите в България до държавните институции за осигуряване на достъп
на хора със зрителни и друг вид увреждания до машинно гласуване на избори – достъпно в сайта на
ССБ тук: http://ssb-bg.net/viewnews-293.html
Боряна ПЕТКОВА – политолог,
д-р Иван ЯНЕВ

ЗДРАВЕЙ ОТНОВО, ПРИЯТЕЛКО! Кой говори от GPS-а: Гергана Стоянова упътва шофьори
и незрящи

Славяна МАНОЛОВА

"Завийте наляво, след 200 метра завийте надясно..." Ако се чудите кой ви говори от GPS-а, това е
актрисата Гергана Стоянова. За нея казват, че е най-известният глас на България, защото е озвучила
стотици роли във филми, анимации и сериали, прочела е десетки аудиокниги за платформата Storytel и
може би най-важното - благодарение на нея незрящите могат да ползват компютри и мобилни
устройства чрез българския текстови синтезатор SpeechLab.
Извън озвучаването Гергана се изявява като тв водеща, управител е на продуцентска къща, записва
музикални и рекламни видеоклипове, документални филми, прави телевизионни проекти и сценарии за
корпоративни събития. И, разбира се, не забравя актьорството - преди корона-кризата я гледахме в
театър "Сълза и смях", а от 2019 г. е анестезиоложката д-р Поли Грънчарова в сериала "Откраднат
живот".
"Бях много заета по време на карантината, защото имах време да се занимавам с всичко, което отлагам
с години. Слушах музика, учих текстове на испански и английски, рисувах, уших си няколко неща от
дълго складирани платове, разсадих цветята, правих йога... Въобще, счупих се от активности. С
нетърпение чаках да отпуснат строгите мерки, за да си почина на работа", разказва през смях Гергана.
Смята за невероятен късмет да попадне в екипа на документалния филм за Иван Грозев - един от
тихите герои на България, съратник на Левски, човек, чиято предприемчивост, упоритост и бизнес нюх
трябва да се изучават днес в училище.
"Снимахме по време на карантината при изключителни мерки за сигурност - обяснява актрисата. Идеята за филма е на Българската търговско-промишлена палата, която ще отбележи 125 години от
основаването си с него. Иван Грозев е първият председател на палатата. С режисьора Степан Поляков
имахме щастието да работим по изключителния текст на Катерина Хапсали и го приехме като мисия.
Вълнувам се от срещата на публиката с "Патриархът на градежа", която се надявам да се случи през

септември."
Сега Гергана очаква началото на снимките за новия, десети сезон на "Откраднат живот". Успяла да
открадне няколко дни за кратки почивки в родния Бургас.
"Имам вълнения около децата, които са в съдбоносен период от живота си. И двамата. С
приключването на седми клас на сина ми минах през уроци по български, математика и рисуване с
него. Да приключим и с кандидатстванията и да се наспим най-после. А дъщеря ми завърши средното
си образование във Великобритания. С нея приключенията започнаха още през март с няколко
неуспешни опита да я приберем заради усложнената обстановка покрай Covid-19. Сега и на нея
предстои кандидатстване. За щастие и двамата израснаха като отговорни, умни и качествени хора.
Каквито и вълнения да имам край тях - талантите им компенсират всички тревоги", гордее се майката.
Въпреки всичките си ангажименти Гергана продължава работата в дублажа. Отдавна не се изненадва,
когато познати й се обаждат, за да питат какво ще стане по-нататък в сериала. Случва се да изпълнява
няколко роли едновременно, което изисква не само концентрация, но и огромен професионализъм.
"Трудно е само когато героините са прекалено много и на една и съща възраст - открехва вратата на
студиото актрисата. - Или при анимациите с много герои. Защото гласът се продира и гърлото започва
да боли ужасно, колкото и да се щадиш. Но обикновено е много интересно. Улавям се с какво
удоволствие чета, когато филмът и героите ми харесват. Както беше в хотел "Елеон", където озвучавах
едновременно няколко героини, между които две камериерки, които непрекъснато си говореха заедно Даша и Юля. Фантастично предизвикателство!"
Забавно е, когато озвучават корейски филм например, където всички си приличат, чудят се кой кой е и
не разбират и дума от езика. "Веднъж филмът свърши, тръгнаха някакви финални надписи, а ние
държим още три страници в ръцете си... Някакви битки, говореха един през друг... Със сълзи се
смяхме", разказва актрисата.
Знаенето на чужд език, естествено, помага. Тя се оправя с английски, испански и руски. И в турските
сериали повечето й колеги вече нямат проблем. Но в корейски, китайски и шведски се виждат в
приключение.
"Когато работя с неопитни колеги, разбирам колко много сме натрупали през годините. На 13 март
отпразнувах 25 години от първия си дублаж. Затова, когато озвучавам реклама например, клиентът
понякога казва: "Е, вие я записахте за 10 минути и искате 100 лева". Казвам: "Не! Записах я за 10
минути и 25 години!"
А къде й е по-трудно - на сцената, пред камерата или пред микрофона? "Оооо, никъде не ми е трудно.
Вечер с такова вдъхновение си разглеждам графика за следващия ден. Почивам си от работата с
работа! Ако знаете само за седмица през колко интересни професионални ангажименти минавам... И с
колко много хора се срещам... И как не се сещам кого откъде познавам... Понякога имам чувството, че
съм 100-годишна. Познавам всички, навсякъде, защото съм работила с десетки екипи за последните 25
години", казва Гергана.
Когато успее, ходи на плуване. Новата й страст е канго джъмпс.
"От 20 години не се оставям да ми остане време - категорична е актрисата. - Аз си го планирам.
Планирам си и рисуването, и свиренето на китара, и ездата... А за да има време и за почивка,
обикновено работя без почивка, за да си разчиствам по няколко дни и да изчезна нанякъде. За
последните две години изгледах всички мюзикли, които се играят в Лондон. Всичките ми занимания са
полезни и приятни за мен, децата и близките ми хора. И днес мога да си позволя да правя само това,
което искам. И да се виждам и чувам само с тези, с които искам. Аз съм щастлив човек, защото обичам
да обичам!"

МНЕНИЕ Весела Коледа и щастлива Нова година, приятели!

Спокойно. Не сте се побъркали. Аз също (все още!)
Само искам да ви разкажа КАК СЕ ПОДМЕНЯ РЕАЛНОСТ.
Елементарно! Представете си, че навън е 40 градуса на сянка. Всъщност, няма нужда да си го
представяте. Просто излезте навън и ще се убедите сами кой е сезонът. Жега, адски пек, 40 градуса на
сянка. Така. Сега си представете, че влизате вътре, пускате телевизора и оттам чувате: "Зимната
обстановка в страната става все по-тежка. В десет области е обявено извънредно положение поради
обилните снеговалежи и навявания. Снегопочистващите машини работят на пълна мощност, но
общините не могат да се справят с природното бедствие. Студът вече започва да взема своите жертви.
Двама човека са починали от измръзване тази нощ преди екипите на Бърза помощ да ги посетят...". И
всичко това - придружено със съответните кадри на тежка зимна обстановка. Вие?
Вие оставате със зяпнали уста, на първо време. Ощипвате се няколко пъти (за по-сигурно) и хуквате
навън да видите каква е обстановката. Навън - ИЗНЕНАДААА!
Обстановката е лятна. Жега! 40 градуса на сянка (че и повече) За две минути, докато трае проверката
на сезона - сте се препотили пет пъти и сте пред слънчев и топлинен удар едновременно. Бързо се
криете вътре на сянка, заставате директно под климатика и пак насочвате вниманието си към
телевизора. А там ? Там манипулациите продължават:
- Обилните снеговалежи с кратки прекъсвания ще продължат и през тази нощ. Най-тежко е
положението в областите Варна, Свиленград и Кърджали. Там преспите стигат до метър, метър и
половина и хората не могат да отидат да си купят хляб. Един починал и двама умрели от измръзване, а
няколко са в тежко състояние.
Екипите на Бърза помощ правят всичко възможно да се отзоват на всички сигнали, но
снегонавяванията и силният вятър затрудняват придвижването..." И всичко това - отново придружено
с... Кадри! Зимни пейзажи!
Този път вече психичното ви здраве е силно разклатено и вие започвате сериозно да се замисляте дали
не полудявате. Вече без първоначалния ентусиазъм, а така - влачейки се като пребити - отново
излизате навън да проверите какво става, и...
Какво става? Кво да става?! Става, КАКВОТО ТРЯБВА да става. Каквото Е! ЖЕГА! Жега, бе! Жега и
туйто! Майката си трака, слънцето пече, та се не трае, обливате се в пот за кой ли път, и - вече съвсем
обезверени относно психичното си здраве - влизате вътре, и насочвате вниманието си към фалшивата
реалност.
А там... Оттам продължават да ви информират за ЗИМНАТА (ИЛИ ЕПИ_ДЕМИ_ОЛОГИЧНАТА,
примерно) ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА! Вие, вече съвсем изтощени, с разклатено психично здраве и
последни остатъци от разум гледате тъпо в телевизора и започвате да се питате:
- А бе, аз на .... (себе си) ли да вярвам, или на тъпана?
Знаете я оная история за тъпана, нали? Дето, по стар български обичай - събрали се една сюрия селяни
пред къщата на снощи доведена булка и чакали да видят дали ще излезе честна. Ако булката излезе
честна - тъпанът бие до спукване, гайдите пищят на поразия и се пие блага ракия. Между зяпачите
имало и един, дето бил употребил малко въпросната булка, докато била още мома. И ето - излязла
свекървата, заиграла хоро пред къщи с ритуалния чаршаф, заудрял тъпанджията тъпана до спукване БУЛКАТА ИЗЛЯЗЛА ЧЕСТНА! А въпросният любовник, дето се позабавлявал с булката бая време,
преди тя да се омъжи - гледал, гледал... И не вярвал на ушите си! Гледал, и се питал:
- А бе, аз... На тъпана ли да вярвам, или на... (себе си)?
Историята свършва тук. Няма данни дали си е отговорил на тоя въпрос човекът, но със сигурност доста
време това е занимавало ума му и се е съмнявал в някаква степен в онази реалност - ИСТИНСКАТА,
когато е употребявал въпросната булка, както му дойде, години наред... "Бах мааму, аз тая булка...
Таковах ли я някога, мама му стара, не я ли таковах? Чудна работа... Май я... Ама тъпана... Виж, ти!
Ха, сега, де." Няма как да не се е питал човекът... Но няма данни какво си е отговорил и в коя реалност
е останал. Реалната, която помни, или тая, която му възвестявал тъпанът...
КОГАТО СЕ БИЯТ ДВЕ РЕАЛНОСТИ - едната (ФАЛШИВА), която някой ти я набива в ума - и
другата (ИСТИНСКА), която помниш или виждаш през прозореца, се появява усещане за полудяване.
Ако индоктринирането продължи достатъчно дълго - полудяването ви е в кърпа вързано! Или
полудявате, защото умът ви се съпротивлява на лъжата, или СЕ ПРЕДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ
ФАЛШИВАТА РЕАЛНОСТ ЗА ИСТИНСКА. С две думи - война е. Бият се две реалности. Как да

избегнете полудяването? Ми, просто излезте навън и се доверете на сетивата си! Защото тъпанът и
телевизорът лесно могат да излъжат ума, но трудно ще лъжат СЕТИВАТА. И ако тъпанът ви
информира, че булката е честна или че вали сняг на парцали - просто излезте навън. Ако не видите
сняг - ЛЯТО Е! Теглете една на тъпана, и стягайте куфарите за море. РЕАЛНОСТТА Е ТОВА, КОЕТО
ВЪЗПРИЕМАТЕ С ПЕТТЕ СИ СЕТИВА (и шестото не е за подценяване) Всичко останало - Е
МАНИПУЛАЦИЯ, И ПОДМЯНА НА РЕАЛНОСТ.
Какво да правите с фалшивата реалност ли? Ми, просто й дръпнете щепсела и останете в РЕАЛНАТА
РЕАЛНОСТ. Освен ако не ви се полудява... Весела Коледа, все пак!
Гълъбина МИТЕВА

НАШИЯТ БРАЙЛ Грамотни ли?

От години си задавам въпроса дали ако един незрящ човек не владее брайл, може ли той и редно
ли е да бъде наречен неграмотен.
Както в повечето случаи и тук отговорът не е еднозначен. Върху брайловата грамотност на хората,
лишени от зрение, влияние оказват много фактори, свързани със строго индивидуални обстоятелства и
житейски ситуации.
Например, ако един човек на средна или по-солидна възраст е имал лошия късмет да изгуби зрението
си, никой не би го упрекнал, че не умее да чете и пише на брайл. Този човек обаче в годините, когато е
имал зрение, с положителност е четял и пишел, следователно в никакъв случай не може да се определи
като неграмотен. Съвсем естествено е след 40, 50 и повече години активен живот човекът да не
притежава чувствителността на пръстите, каквато имат тези, на които се е наложило да я развиват от
деца.
Независимо от това, аз познавам късноослепели хора, които въпреки всичко се обучават на брайлова
грамотност и дори постигат нелоши резултати. Те просто не желаят да се поддават на депресията и
продължават да правят живота си по-интересен и пълен с предизвикателства.
А изучаването и владеенето на брайловото писмо си е истинско предизвикателство.
Връщайки се в годините на своето детство, аз много ясно си спомням колко заинтригувана бях от
магията на шестте точки. Като вчера ми е.
Когато бях в първи клас в училището за деца с нарушено зрение в столицата, което тогава се наричаше
"Николай Островски", родителите ми решиха, че от мен може да излезе добър музикант и ме записаха
в една музикална школа на уроци по пиано и солфеж. Помня как татко ме водеше два пъти седмично в
една стара сграда в центъра на София – възможно и музикалното училище да е било. Тогава все още
имах остатъчно зрение, което се стараех да използвам максимално.
С разучаването на музикални пиески за пиано нямах проблеми, но изключително ме затрудняваше
разчитането на нотния текст. Учителката ми съвсем естествено нямаше никакъв опит и съответно
никакъв подход към деца със зрителни проблеми. Особено потисната се чувствах, когато на уроците по
солфеж се събираше групичка от по три-четири деца и трябваше да се следи нотописът.
Както и да е… Поувлякох се в спомени…
Накратко – отказахме се от тази инициатива, но вкъщи вече имаше закупено от баба и дядо едно
разкошно старо немско пиано и татко се договори с един от преподавателите по музика от моето
училище, който бе напълно незрящ, да ми преподава частни уроци.
И така, веднъж седмично, татко отиваше с колата и докарваше Тошко Кънев, така се казваше учителят

ми, дано да е жив и здрав, вкъщи и в продължение на два астрономически часа той ме обучаваше да
свиря.
Проблемът се очерта в момента, в който музикалната ни комуникация се сблъска с бариерата при
разчитането на нотите. Преподавателят ми беше много добър брайлист, но нямаше как да проследява
дали аз правилно разчитам нотите, а и моето зрение не позволяваше да гледам от учебника, докато
свиря.
Междувременно офталмологът, който по онова време имаше постоянен кабинет в училището, започна
горещо да ми препоръчва да започна да изучавам брайл с оглед на очното ми заболяване, което
прогресираше. Разбира се, от едно дете на 10, защото тогава вече бях в трети клас, не може да се
очаква здравомислие, та аз не исках и да чуя за подобно нещо.
В крайна сметка именно Тошко Кънев се оказа човекът и решаващият фактор за това сега аз да владея
брайл – ако не виртуозно, то поне в достатъчна степен, за да го ползвам свободно, когато се наложи.
Не зная как, но този човек съумя да разбуди любопитството ми и да ме предизвика. Беше ми страшно
интересно още в самото начало, когато той ми показа брайловата си плоча и шилото и ми обясни
принципа на системата.
И така, точка по точка, буква след буква, в четвърти клас аз вече знаех брайловата азбука и когато в
зимните следобеди не виждах достатъчно добре да чета на изкуствена светлина, просто поставях на
коленете си брайловото копие на учебника и по този начин си помагах.
Две или три години по-късно вече изцяло преминах към обучението си при ползване само на
брайловото писмо и така и завърших гимназията.
Още в средните класове се записах в редиците на читателите на брайловата библиотека към
читалището и през ръцете ми преминаха купища заглавия и томове. Прекрасно помня, че когато
поръчах по телефона първата книга от читалището, се бях постарала тя да ми е позната като
съдържание, за да не се почувствам несигурна в способността си да чета. Книгата беше "Чичо
Томовата колиба" и докато я четях, аз сякаш откривах и превземах своите мънички върхове, и бях
страшно горда от себе си. Постепенно брайловите книги се превърнаха в своеобразен наркотик за мен
и помня как беснеех, когато се случеше дори и минимално забавяне на доставката от читалището.
Сега, след толкова много години, си давам сметка какво богатство всъщност притежавам.
Първата ми пихтова машина беше "Ерика", но от по-новия модел за онова време, а малко след това
притежавах и портативния й вариант. Имам си я и сега. И когато се наложи да си драсна някоя бърза
бележка, машинката ми е винаги под ръка.
Отново ще се върна назад във времето, за да спомена продължението на музикалното си образование,
което се трансформира в частни уроци при една чудесна преподавателка по пиано. Това беше в
тийнейджърските ми години, когато брайловата писменост вече беше престанала да бъде загадка за
мен.
От своя незряща приятелка, също музикант (светла й памет), научих принципите на брайловия нотопис
и след около половин година бях способна да разучавам пиеси за пиано вкъщи – напълно
самостоятелно.
Впрочем, владеенето на брайловия нотопис ми послужи и се оказа много важно за мен, след като
започнах работа в професионалния хор на слепите "Петко Стайнов" през 1995 година.
Видя се, че музикант от мен не излезе, но присъствието на музиката в живота ми се оказа определящо
за брайловото ми ограмотяване. Излиза, че музиката ме е отвела в магическия свят на тайнствените
точици и връзката музика – брайл остана в съзнанието ми завинаги.
Трудно ми е да определя с точност към коя група брайлово грамотни хора да се приобщя – тези, които
са го изучавали в училището за деца с нарушено зрение, или пък тези, които са намерили начин да се
самоограмотят.
От една страна - научих брайл почти като на майтап, тоест - не са ме обучавали по буквар още от
първи клас, както много мои съученици. От друга страна, през най-съзнателните ми ученически
години, та чак до завършването на гимназията, аз съм ползвала единствено брайловото писмо. Дори и
матурите ми бяха държани в групата на брайлистите.
Няма да споменавам множеството бележки, които съм си водила по време на лекциите в университета,
дебелите тефтерчета с телефонни номера, игралните карти, брайловите календарчета и още много,
много мънички полезности, които съм си създавала посредством магичните шестточия.

Изключително важно се оказа брайловото писмо, когато поднових изучаването на английски език.
Когато се включих в групата от второто ниво, първоначално опитах да си водя записки на един
минилаптоп, но много бързо установих, че това е адски разсейващо и по-скоро утежнява процеса,
отколкото да го облекчава. Много важно е при изучаването на чужд език да присъства физическото
писане, защото така много по-добре се запомня правилното изписване на думите, а и записките са ти
винаги под ръка, ако е нужно да се направи справка. Когато се налага да правя по-дълги тематични
изказвания на различни обществени мероприятия, аз винаги си нахвърлям основните опорни пунктове
на брайлови листове и така винаги се подсещам за дати, цифри и много други данни, които е
невъзможно да бъдат запомнени.
И тъй като през септември тази година се навършват 70 години от излизането на първия брой на
списание "Животът на слепите" – предшественика на нашето "Зари", не мога да не спомена, че имах
няколко години активен абонамент за брайловите издания на ССБ. Мисля дори, че все още си пазя
притурките от "Женски свят" заради рецептите и полезните съвети в тях. В онези години – края на
80-те, началото на 90-те, брайловите издания на ССБ се печатаха на много качествена хартия и дори
след толкова години те все още могат да се препрочитат.
За огромно мое съжаление, след повече от 50-годишна дейност, от юни тази година съществуването на
брайловата ни печатница бе окончателно преустановено.
Допускам, че малко се поувлякох, но искрено се надявам на вашето снизхождение. Истината е, че
съвсем наскоро си дадох истинска, реална сметка какво богатство притежават слепите хора в лицето на
брайловата азбука и колко ценно, ама много ценно изобретение е тя.
И връщайки се отново към първоначалните ми размишления, аз съм на мнение, че всеки незрящ човек
трябва да владее това съкровище. Независимо от обстоятелствата, трябва поне да се опитвате да се
ограмотявате на брайл, а на младите, които не желаят – дали от мързел, или просто от келешлък, в
желанието си да отрекат факта на слепотата си, ще кажа – "Обучавайте се на брайл! Приемете
предизвикателството и сами ще се убедите колко ценно знание е тази азбука. Не се подлъгвайте по
новите технологии дотолкова, че да пренебрегнете брайловата грамотност. Ако имате амбицията да сте
интелигентни и грамотни хора, не оставяйте общите си познания половинчати и не се учете да пишете
грамотно само по слух".
Естествено е в забързаното ежедневие повечето от нас да нямат нужното време за четене на книги на
брайл, но знаейки брайловите букви и символи, вие ще бъдете много по-мобилни и адекватни при
възприемането на информацията в цялост.
И пак ще повторя, че независимо от обстоятелствата, лично аз си имам сериозни резерви към незрящи
хора, които не знаят брайл. Може и да съм прекалено строг съдник, но за мен те са си пълни или
частични илитерати, а ако се добави и липсата на компютърна грамотност, такива хора са обречени на
съществуване в информационен вакуум.
Марина ПЕТКОВА

Поредно доказателство за жизнеността на шестте точки - Lego пуска конструктор с брайловата
азбука

Марката за играчки Lego обяви, че пуска на пазара тухлички от популярния си конструктор с
брайловата азбука в 7 държави.
Всеки комплект включва над 300 тухлички с азбуката, числата от 0 до 9, математически и

пунктуационни знаци. Първоначално продуктът ще бъде достъпен на датски, норвежки, английски,
португалски, немски и френски, като се очаква в началото на 2021 броят на езиците да достигне 11, а
държавите, в които се разпространява – 20. На избрани институции, училища и други учреждения,
ангажирани с деца със зрителни увреждания, ще бъдат предоставени безплатни комплекти.
За пилотния проект стана ясно през април 2019 г. по време на Конференцията за устойчиви брандове
във френската столица Париж, където е роден и създателят на тактилната система за писане и четене
Луи Брайл. Оттогава концепцията е адаптирана към няколко езика.
Идеята се реализира съвместно с Фондация LEGO, след като през 2011 г. бе предложен от Датската
асоциация на слепите и още веднъж през 2017 г. от Бразилската фондация за слепи "Дорина Новил".
Оттогава компанията работи тясно с общности на хора с увреждания, с помощта на които разработва
специалната серия тухлички.
Източник:
Мениджър Нюз

ОЧЕРК Юбилярът загадка

Ангел СОТИРОВ
Да, мълчалив и загадъчен. Сигурно не съм прав, но неговата личност ми се струва доста загадъчна.
Може би, защото той често решава успешно загадките в любимото ни списание "Esperanta ligilo"
("Есперантска връзка"). Вероятно и защото малко знаех за неговия живот, за неговите хобита,
обществени роли и градинарски постижения. Сведенията ми за него бяха невъобразимо оскъдни, макар
и да го познавах лично още преди 5 десетилетия от моето тригодишно изгнаничество във Варна. Едва
през последните няколко седмици установих, че той е рядко срещащ се скромен човек, силно обсебен
от някаква неразбираема от мен момчешка срамежливост. Там май се коренят и прословутите негови
несловоохотливост и неманифестност. Казах му не на шега, че с моите писания ще го направя световно
и национално известен. Това, вместо да го зарадва, май го изплаши. Известно време той отказваше да
ми сътрудничи при съставянето на този текст. Дълбоко съм убеден, че това не бе заучена лицемерна
поза, а искрено притеснение от прожектора на масмедиите.
Той е роден на 17 август, дата на която се появява на белия свят и моята по-малка дъщеря Неда
Кленска. Впечатлен от това съвпадение, реших непременно да се опитам да съчиня добър текст за този
сякаш малко странен интроверт. Странен, но без съмнение много достоен и интересен човек.
Родителите му го именуват с едно от най-българските имена - Стоян. Семантиката на това име според
проф. Николай Ковачев съдържа пожелание носителите му да устояват на трудности, естествено - да са
и живи. Както ще видите в последващия разказ, моят персонаж е имал остра нужда точно от такова
пожелание. 12-годишен Стоян от каменарски капсул се опитва да направи някаква везна. Експлозивът
избухва и той губи частично зрение и три пръста от лявата си ръка. Въпреки злощастието, юношата
завършва успешно основното си образование в родното си крайдунавско село Айдемир.
Предан адепт на езиковия проект на д-р Есперанто той става през 1972 г. Пръв учител му е неговият
съгражданин и колега сляпо-глухият Марин Илиев. Впоследствие завършва двустепенен курс при
варненската есперантистка Саша Недева. Най-вероятно поради неговата мълчаливост през 2014 го
избират за касиер в ръководството на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ).
Или поради бъдещата си банкерска роля е станал мълчаливец… Знайно е, че съществува поговорка:

"Парите обичат мълчанието". А само след 5 години Стоян Минчев Станчев двукратно е избиран и то
винаги с пълно единодушие за председател на АНЕБ. Двукратно, защото според някаква държавна
институция първото събрание на АНЕБ не било свикано legе artis?! Нашият зеленозвезден херой взема
участие и в международни форуми на слепите есперантисти далеч извън България. Заедно с него през
1985 г. участвахме в световния конгрес на слепите есперантисти в Аугсбург (Германия).
И като японец същи той придобива целия си трудов стаж от 39 години в едно единствено предприятие,
във варненското производствено предприятие на слепите "Успех". Въпреки тоталната си слепота и яко
увредената си лява ръка, в него Стоян успешно изпълнява професионалните си задължения в цех
"Кроненкорки" и в цех "Термопластични пластмаси". В тази специална фабрика той среща и своята
половинка - Николинка Коюнджиева. С нея създава здраво семейство, чийто продукт са прекрасните
им синове с хубавите български имена Росен и Милен.
Въпреки не съвсем младежката си възраст, той не пропуска тренировките си по шоудаун, стреляне с
лък и колоездене. Напротив - дори ходи и допълнително! Това се налагало, тъй като бил картотекиран
в представителния отбор на варненския "Успех". С една година по-голям от Стоян се оказва само
шоудаунистът от Горна Оряховица Иван Кожухаров.
През последното десетилетие слухът му рязко намалява. Няколко месеца преди да оглави АНЕБ го
избират за председател на местното дружество на сляпо-глухите. Според Димитър Грудев - Стоян
Станчев няма никаква, ама никаква кръвна връзка с дотогавашния председател Станчо Добрев, както е
видно от бащиното му име Минчев, с което най-вече е известен сред варненските и пловдивски
успехъри.
Негов учител по брайл е харизматичният Атанас Панайотов, дългогодишен брайлов копист във
варненското училище за слепи. Брайловите умения на Стоян Станчев изглежда са на доста прилично
равнище за късноослепял, защото есперантските речници са винаги на работната му маса. И за мой
срам, наистина ме е срам, въпреки своята свръхзаетост със семейни, хобийни и обществени
ангажименти, той ми е правил експресни справки в тези брайлови фолианти.
Компютърната грамотност на моя благодетел е на доста добро равнище. "Моя благодетел", защото
често ми е дърпал електронни книги, разбира се, пак по моя молба. И за малко да забравя - няколко
години Стоян Станчев е учител по компютърна грамотност.
Бях приятно изненадан, че текстовият ми герой също като мен отглежда на апартаментната си лоджия
различни растения, включително люти чушки. Стоян даже обеща да ми подари една добре узряла
свръхлюта чушка за семе. Правенето на домашна кайсиева ракия е другото му хоби. Повече от 30
години той се опитва да произвежда този изключително пивък и благоуханен елексир. Половин литър
от това невероятно кайсиево чудо успях да си изпрося от раз.
Макар и на патерица, да поздравим г-н Стоян Станчев по случай неговия 70-годишен юбилей. Да му
пожелаем добро здраве, високи постижения в неговите хобита и обществени роли!!!

ПРЕМИЕРА Симаргал - роман като на кино

Читателю, държиш в ръцете си не просто книга, а книга-филм!
Няма да се уморя да повтарям, че Иван Янев съумява да създаде сюжет, герои и обстановка с
плътността на филмова лента, а не обичайна проза. Романът му не страда от типичната за българската
белетристика умозрителност, защото авторът знае как да гради текст, в който героите живеят, дишат и
умират с плашеща реалистичност.
След "Феникс" – безспорно успешен роман, който макар и дебютен, не мина незабелязан из

литературното ни пространство, се появи "Симаргал". За мен лично колкото и страници – български и
чуждоземни – да съм прелистила, "Симаргал" си е истинска изненада. Сплав от ярък екшън (простете
англицизма, моля!) и одухотворено мислене, че и митологичност. Текстът "напипва"
най-чувствителните нерви и неврончета на житейските ни пътища, на възходите и паденията ни, не
само личните, а и на лашканията на държавата ни.
Като казах за англицизма... Не е случайно! Прозата на Иван Янев не страда от обичайния български
регионализъм, който затваря романите, писани на български, в някаква... меко да го нарека, местна
панелна среда.
Това е пълнокръвен европейски роман, който диша, пулсира и плаче.
Травми и възторзи, открития и забвения, размисли и конфликти.
Авторът е намерил начин не само да държи читателя в напрежение, но и да стигне до душата му.
Този роман е точно този роман, който трябва да прочетете, и няма да ви остави безразлични!
"Симаргал" – какво странно заглавие!
Но в тази книга Симаргал не е бог, а просто необичаен прякор на човек с настроение да бъде бог. Да
спасява, да уличава, да бедства и тържествува с любимите си хора. Ще кажете: "Хм! Обичайната
кримка!". Но не! Очаквайте необичайно преживяване с тази книга! Няма просто да четете. Ще
участвате във филм. На снимачната площадка. Вътре в екшъна! Ще плачете и ще се радвате. Ще
бъдете под високото напрежение на текст, който е точно толкова реален, колкото непредсказуемия ни
живот!
Даниела МЛАДЕНОВА,
първи читател и първи редактор на романа "Симаргал"

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

РОДЕН КРАЙ До притоците на красивата Велека

Времето от последната седмица на юли та чак до 15 август - Голяма Богородица, в българската
народопсихология и фолклор се нарича "Горещници". През този период трудолюбивите българи
се прибирали хляба от полето. Време е било за жътва. Да се набират плодове и зеленчуци от
"бахчата" и да започне приготвянето на "зимнината".
В днешно време този период се свързва с активната почивка на планина и море. Хората емоционално и
физически релаксират от струпалото се напрежение от работа и живот в големия град.
На 29 юли голяма група от туристи ентусиасти потегли на еднодневна екскурзия-поход, организирана
от г-жа Бинка Монева от Териториалната организация в Бургас.
Река Велека води началото си от турска територия посредством няколко карстови извора в планината
Странджа на 664 м надморска височина.
Първите 5 км на българска територия тече на север, а след това чак до устието си генералното й
направление е източно. В горното си течение до моста на шосето Бургас – Малко Търново до Звездец
Велека тече в тясна дълбока долина при много голям надлъжен наклон.
Към устието на река Младежка характерът на долината се променя. Надолу към вливането на десния
приток Айдере долината на Велека става пак тясна с широчина към 300 метра. Площта на водосборния
басейн на реката е 955 кв. километра.
От българска страна притоците са Върлидол, Катун, Карамлък, Дълбок дол, Айдере, Стръмница,
Грахиловски дол и други.
По обяд, леко уморени, но емоционално заредени, отседнахме в механа "Ковач" на брега на един от
притоците на Велека. Хапнахме обилно вкусни ястия (биволско сирене и кашкавал на скара, вкусна
питка с пържола и накрая малинов десерт). Все вкусотии!
През целия поход, а и в автобуса ечаха стари градски песни и странджански фолклор. В късния
следобед се прибрахме в Бургас. Всичко беше една вълнуваща емоция из дебрите и меката хладина на
Странджа планина.
Анка ЯНЕВА

СПОРТ Шахматен турнир

На 14 и 15 август 2020 г. на НСБ "Спортпалас" - Варна се проведе национален турнир по шахмат за
лица със зрителни увреждания. Турнирът бе организиран с финансовата подкрепа на община Варна и
РО на ССБ Варна.
Гостуващите състезатели бяха настанени в базата. Там осигурихме нощувки и храна за участниците.

Предоставени бяха открита тераса за провеждане на турнира, специални брайлови шахове и шахматни
часовници, кафе и минерална вода.
В състезанието участваха състезатели от 6 клуба: Спортен клуб за хора с увредено зрение "Пауталия
спорт - 2005" Кюстендил, Спортен клуб за интеграция "Витоша" София, Спортен клуб за лица с
увреждания "Изгрев" Пловдив, Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Светлина" Шумен,
Спортен клуб за интеграция "Вихър" Варна, Спортен клуб за слепи "Успех" Варна - домакин и
организатор на турнира, общо 18 състезатели.
Под ръководството на шахматния съдия Константин Ангелов Стоянов и помощник съдията срещите се
проведоха в 7 кръга на 9 дъски.
Турнирът приключи със следното класиране:
Индивидуално класиране:
І място – Расим Низам от СКЛУ "Изгрев" Пловдив
ІІ място – Любомир Иванов от СКЛУ "Изгрев" Пловдив
ІІІ място – Стоян Ганев от СКС "Успех" Варна
Отборно класиране
І място – СКЛУ "Изгрев" Пловдив,
ІІ място – СКХЗУ "Пауталия спорт - 2005" Кюстендил
ІІІ място – СКС "Успех" Варна
Участниците изразиха благодарността си към дирекция "Спорт", Община Варна, службата за
специализиран транспорт за хора с увреждания, СКС "Успех" Варна и НСБ "Спортпалас" Варна за
добрата организация и перфектните условия при провеждането на състезанието.
Бончо БОНЕВ,
председател на СКС "Успех" Варна

