ЗВУК
и
СВЕТЛИНА
Брой 8 (151) 2018
„Пази слънцето на своето лице и няма да видиш сянка!”
Хелън Келър
Интервю с Величка Драганова – новоизбраният
председател на НАСГБ на НАСГБ - 1
Халколитното селище край Провадия
е било „монетният двор” на Европа - 6
Правата и основните свободи на личността - 10

Издание на
Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Съдържание:
Приоритети
Интервю с Величка Драганова – новоизбраният Председател на НАСГБ ........................................................ 1

Силуети
Лъчезар Цветанов – българинът, изобретил говоряща книга за незрящи ......................................................... 3

Щрихи от родината
Халколитното селище край Провадия е било „Монетният двор” на Европа ................................................... 6

Любоптни факти
Любопитни факти за пчелите и техния живот ..................................................................................................... 8

Правна култура
Правата и основните свободи на личността ........................................................................................................ 10

Технологии
Половината смартфони вече имат гласов асистент ............................................................................................. 15

Кулинарни рецепти
Три летни ободряващи коктейла ........................................................................................................................... 16

Здраве
Дихателни упражнения за добро здраве .............................................................................................................. 17

Занимателна страничка
Тест: Познавате ли българските обичаи?...............................................................................................................19

Моля, изпращайте Вашите дописки и материали само в писмен вид
(на хартия или в електронен вид).
Предоставените за публикуване материали не се връщат на техните автори.
За публикации в сп. „Звук и светлина” хонорари не се изплащат.

Çâóê è Ñâåòëèíà

ISSN 1312 - 6636
Бр. 8 (151) / 2018 г.
Година петнадесета (основано през м. юни 2003 г.)
Издание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Редакционна колегия: Елена Атанасова, Илия Кърджанов и Деян Славов
Предпечат, графичен дизайн: Илия Кърджанов
Коректор: Деян Славов
Адрес на редакцията:
4003, Пловдив, пощенска кутия №61, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com; Skype: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Ален Мак” №4, НАСГБ

Приоритети
ИНТЕРВЮ С ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА –
НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ
На 21.06.2018 г. Общото събрание на НАСГБ избра г-жа Величка Драганова за председател
на НАСГБ, една организация с традиции в грижата, застъпничеството, обучението и рехабилитацията на хора с двойно сензорно увреждане.
Вижте какво сподели г-жа Драганова в интервюто, дадено
специално за читателите на списание "Звук и светлина".
- Честито председателство, г-жо Драганова! Представете се на нашите читатели.
Величка Драганова: Уважаеми читатели на сп. "Звук и
светлина", членове на НАСГБ и сродни нам организации, позволете да изкажа своята благодарност за оказаното ми доверие, да
продължа святото дело, чието начало бе поставено от г-н Димитър Парапанов.
Родена съм 1962 г. в пернишкото село Сирищник. Средното си образование получих в Природо-математическата гимназия в гр. Перник, а висше образование завърших във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност "Право".
Като всеки млад човек, създадох семейство, в което се родиха две прекрасни дъщери, а те
ме дариха с 5 внуци. Родена съм със занижен слух, но това не ме правеше по-малко комуникативна, защото разчитах човешката реч по устните. Бях само на 22 години, когато усетих затруднение
в нощното виждане. Това обаче не ми попречи да шофирам и да работя като административен
служител. В капана на тъмнината попаднах на Христова възраст, едва на 33 години, но какво от
това, животът продължава. Имам щастието, че до мен е любящ и с огромно сърце човек. Благодарение на Митко не загубих кураж, а продължих да вярвам в живота, макар без светлината на изгрева и залеза.
- Като председател на НАСГБ, какви цели си поставяте и какви ще бъдат
приоритетите Ви?
Величка Драганова: Като председател на НАСГБ, основната ми цел е да мога да съм полезна на колкото се може повече хора със зрително-слухови затруднения, всякакви други заболявания и дефицити в чисто социален аспект. Ще посоча само някои от моите приоритетни замисли
и стъпки като информиране на обществото за възможностите и ролята на хората със сляпоглухота, както и разширяване на партньорството на местно и регионално ниво. В процеса на работата си като председател на НАСГБ, съвместно с кадрите ще продължим проучване на потребностите на хората със зрително-слухови нарушения в национален и регионален аспект. Ще работя в посока на мотивиране за участие на пазара на труда, психологическа подкрепа, социално,
правно, здравно и трудово консултиране, мероприятия за преодоляване на дискриминационните
нагласи към хората с двойна сензорна загуба.
- Неминуемо Ви предстоят доста предизвикателства. Има ли нещо, от което Ви е
страх?
Величка Драганова: Засега страхът, за мен, е нещо чуждо.
- Какво искате да е посланието на организацията под Вашето управление?
Величка Драганова: НАСГБ е социална структура с обществена полза, в която всеки човек
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със сляпо-глухота ще има специално място. Повярвайте ми, аз ще следвам пътя, който ще ми помогне да стигна по-бързо до хората с двойна сензорна загуба и заедно да решим, онова което
предстои да бъде решено.
- Коя черта от Вашия характер ще Ви е най-полезна като председател на НАСГБ?
Величка Драганова: Никога не съм мислила, че някога ще председателствам организация,
като НАСГБ, но винаги се ръководя от принципността, хуманността и справедливостта.
- А има ли черта, която ще Ви пречи?
Величка Драганова: Има нещо в мен, което ме заставя да се задълбочавам върху всичко,
което е минало през възприятията ми. Точно това ме натоварва и неусетно уморява, а умората
влошава качеството, не само на живот, но и на ефективност.
- За Вас, като личност, кое житейско постижение чувствате или бихте чувствали
като най-значимо?
Величка Драганова: Като гражданка и преди всичко като майка, най-значимото ми житейско постижение е това, че със силно занижен слух и почти нулево зрение, успях да бъда и съм
уважавана като родител, баба и съпруга. Със безрезервната подкрепа на близките ми и най-вече
на Митко, завърших като сляпо-глуха, висшето си образование, с което ще мога да съм полезна
на моята организация и членовете й.
- Ако имате „вълшебна пръчица“ какво искате да промените?
Величка Драганова: Ако имах вълшебна пръчица бих върнала зрението и слуха на онези
мои съсъдбеници, които изобщо ги нямат. Животът е трънлив, но и красив….
- Как успявате да балансирате между сериозните ангажименти, които имате като
председател на НАСГБ и семейството?
Величка Драганова: В момента живеем сами с Митко. Децата ни са в Перник и Радомир.
Какво да кажа? Митко просто живее с моите ангажименти.
- Има ли човек, на когото се възхищавате?
Величка Драганова: Да, има много хора, на които се възхищавам, но най-вече ценя онези,
които не се страхуват от предизвикателствата, съпровождащи ни в ежедневието.
- От достоверни източници разбрахме, че много обичате цветята. Кое е любимото Ви
цвете и защо?
Величка Драганова: Да, наистина много обичам цветята. Горски, градински, екзотични,
стайни и всякакви други цветя са като хората: с различен чар и ухание. Всички цветя са привличали погледа ми, а сега ръцете ми жадно се пресягат към всичко, което е създала природата.
Трудно бих отговорила на въпроса, кое цвете най-обичам, но нека е кокичето. Кокичето е предвестник на пролетта, а пролетта е моя любим сезон, защото символизира съживяване, подмладяване и пробуждане, защото е полъх на нов живот и вдъхновение.
- Пожелайте нещо на читателите на списание "Звук и светлина".
Величка Драганова: Уважаеми читатели на сп. "Звук и светлина"! Нека нашето списание
ви помогне да откриете много нови приятели, проекти и реализирани идеи! Хармония и баланс в
във вашите дом и семейство. Нека то бъде вдъхновение за нови предизвикателства!

Интервюто проведе: Елена Атанасова
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ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ – БЪЛГАРИНЪТ,
ИЗОБРЕТИЛ ГОВОРЯЩА КНИГА ЗА НЕЗРЯЩИ
Връщаме се 16 г. назад, а датата е 22 октомври
2002 г. Американската информационна агенция
“Associated Press”, както и издание от ранга на
"Washington Post", съобщават за създаването на нова
дигитална говореща книга, предназначена за хора с увреждания и незрящи граждани. Тя е разработена от
българина Лъчезар Цветанов. Това име се появява за
първи път в световните новини. На външен вид, книгата изглежда като всички останали издания. Когато се
разтвори обаче се оказва, че има само две дебели корици и множество бутони с различна форма. С помощта
на тези бутони, незрящият читател може тактилно да се ориентира и да прелиства напред и назад
страниците. Той си прави бележки или се прехвърля бързо на вече набелязан пасаж. Плеърът е
наречен Dook, от английската дума за книга Book, всъщност в превод – дигитална книга.
"Associated Press" в съобщението си отбелязват следното: "Дигиталното говорещо откритие на
българина е изключително полезно." Предвиждало се изобретението на Лъчезар да бъде адаптирано така, че да е евтино, да не струва повече от съществуващите дотогава говорещи книги. Библиотеката на Американския конгрес, според агенция "Associated Press", планирала да запише около 30 000 произведения, предимно на класически литературни творби на този дигитален носител.
За целта били предвидени колосалните 75 милиона долара. Всъщност, оказва се, че българинът е
победител в мащабен държавен конкурс, в който участват 28 университета по дизайн. Неговото
изобретение печели първо място в битка с други 146 изобретения. 23-годишният тогава Лъчезар
Цветанов е роден в София. Той е приет да следва в университета “Bridgeport” в Кънектикът,
САЩ – един от най-престижните университети там. За изобретението си, той получава и награда
от 5 000 щатски долара.
Днес книгата е изложена в библиотеката на Американския конгрес, в департамента, който
обслужва незрящи граждани и до нея има свободен достъп.
От интервю, дадено за в-к Дневник, научаваме повече за биографията на този забележителен млад човек. Лъчезар Цветанов е роден на 2 май 1979 г. в София. Споделя пред журналистите
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на Дневник, че баща му е бивш служител на Съюза на архитектите, а
майка му е била директор на детска
градина. Лъчезар е завършил Софийската математическа гимназия през
1998 г. с профил "Математика и информатика". Приет е да следва Промишлен дизайн в университета
"Bridgeport" в щата Кънектикът. Разработката му е част от мащабна програма в Щатите, която е завършила
през 2008 г. и цели социализацията на
незрящите граждани. Своята награда
от 5 000 долара, българинът получил
на специално тържество, организирано от Американското дружество за промишлен дизайн на годишната му конференция, проведена от 20 до 23 юли в Монтерей, щата Калифорния. Ето и някои
любопитни неща, които самият Лъчезар споделя за живота си в Щатите в интервюто си за Дневник:
"Харесва ми това, че мога да си планирам живота и да си поставям дългосрочни и краткосрочни цели, без да се притеснявам, че някой друг ще е виновен, ако не успея да ги постигна. Ценя
свободата и спокойствието тук. Допада ми и това, че съзнанието е освободено от притеснения за
всекидневни нужди, защото така човек може да се отдаде по-пълноценно на собственото духовно
и професионално израстване. Тук всичко е измислено и улеснено до най-малката подробност. От
друга страна, в Америка човек несъзнателно става роб на тази свръхуреденост и животът му се
превръща буквално в механизъм. Неограничените възможности те карат да си поставяш все повисоки цели и изисквания към живота. В надпреварата да си позволят всичко, на хората не им остава време да общуват пълноценно, да прекарват повече време със семействата си.".
След като завършва висшето си образование, Лъчезар Цветанов остава да живее и работи в Ню Йорк – в периода 2001-2002 г. като индустриален дизайнер в компанията "Replica consumer products". Следват близо 9 г. в една от водещите компании в Щатите – "Humanscale", специализирани в разработката на офис мебели. Тук българинът заема отговорната позиция дизайнмениджър. Участва във всички аспекти на продуктовото развитие и е мениджър на различни про-
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екти, които "Humanscale" разработват.
От ноември 2012 г. Лъчезар заема директорска позиция в същата фирма. Бизнес интересите му в България датират от 2009 г., когато съосновава компания за офис оборудване, продуктов
дизайн, обучение и консултации в тази сфера.
Доколко значим е конкурсът, обявен от Конгреса на Съединените щати и как електронната
му книга намира място в една от най-значимите американски институции? Библиотеката на Конгреса е с дълга история. Създадена е през 1800 г., когато столицата на Щатите се мести от Филаделфия във Вашингтон. През август 1814 г. сградата на библиотеката е изгорена до основи от
британската армия и така най-ценната колекция на библиотеката, наброяваща 3000 книги е безвъзвратно изгубена. Само месец по-късно, Томас Джеферсън предоставя богатата си лична колекция от книги, за да компенсира загубата. Конгресът приема предложението, но разбира се тези
книги не са безвъзмездно дарение. Америка плаща около 24 000 долара за колекцията на Джеферсън от книги, която наброява около 6 000 тома, или всъщност два пъти повече от изгорялата оригинална колекция. Оттогава до днес колекцията от книги на библиотеката на Конгреса продължава да расте. Годината е 1873 г. Предоставени са планове за нова сграда на библиотеката на Конгреса, а малко по-късно одобрени. И това, което днес американците наричат сградата на Томас
Джеферсън отваря врати през ноември 1897 г. Днес библиотеката на Конгреса обхваща вече три
сгради. Библиотеката на Конгреса е най-голямата федерална институция от този вид. Съдържа
повече от 150 милиона изложени предмети. Повече от 36 милиона от тях са книги и печатни издания. Тук има издания на стотици езици. Много хора смятат, че библиотеката съдържа предимно книги, но тук могат да бъдат видяни и много ценни карти, оригинални нотни листове, снимки,
плочи и дори упътвания. Тук се съхранява и оригиналната чернова на Декларацията на независимостта от Томас Джеферсън – един от най-стойностните документи в американската история.
Именно в библиотеката на Конгреса се пазят документи от Линкълн и писани лично от Джордж
Вашингтон. Библиотеката има и множество читални, километри рафтове и ценни книги, 3 милиона записа на електронни книги. Сборът расте изключително бързо. Над 15 000 издания получава
дневно библиотеката, като над 12 000 от тях биват одобрени и включени в колекцията. Именно
тук незрящите имат възможността да се докоснат до това литературно богатство, благодарение
на изобретението на българина Лъчезар Цветанов – електронната книга.

Източници: Bloomberg TV Bulgaria,
www.youtube.com

5

Щрихи от родината
ХАЛКОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ КРАЙ ПРОВАДИЯ
Е БИЛО „МОНЕТНИЯТ ДВОР” НА ЕВРОПА
За мнозина солта е тривиална подправка към храната, смята се дори че е вредна, когато се
приема в големи количества. Някои я наричат „бялата смърт”, макар че е жизнено необходима за
човешкия организъм. Оказва се обаче, че
кристалната субстанция е свързана с развитието на най-ранната цивилизация на Стария
континент!
Благодарение на добива на сол преди
повече от 6500 години в околностите на Варненското езеро възниква най-древният открит до момента град на Стария континент.
Проучвайки солниците край езерото, археолозите вадят на бял свят късче по късче от
хилядолетното ни минало, обогатявайки представите ни за една малко позната култура, белязала
началото на европейската цивилизация.
Не паричните знаци, не златото, а солта е била основната „разменна монета” на хората в
продължение на хилядолетия. Затова всеки, който в далечното минало е имал достъп до големи
количества сол, е бил считан за богат и влиятелен. А най-големият и най-старият солодобивен
център в Европа се заражда в дълбока древност не къде да е, а в района на днешния град Провадия край Варненското езеро. Именно благодарение на добива на т.нар. бяло злато тук се оформя
културно и търговско средище. За това говорят останките от внушителен праисторически град,
възникнал край езерото преди повече от 6500 години. “Той е бил укрепен с огромни каменни стени с дебелина над 2 метра и височина над 3 метра – нещо невиждано от периода на дълбоката
праистория, поне до момента” – обяснява проф. Васил Николов от Националния археологически
институт с музей при БАН.
През V хилядолетие пр. Хр. районът успява
да се наложи като водещ икономически фактор в
тази част на континента. Провадийските солни
„кюлчета”, използвани като паричен еквивалент,
достигат далечни земи, осигурявайки на местното
население богатства и охолен живот. По това време селището вече било гъсто застроено с красиви
и функционални двуетажни къщи. От едната му
страна се е намирал производственият център за
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сол, а от другата – религиозен център с ямно светилище. Преди време екипът на проф. Николов попадна и
на некропола – мястото, където са били погребвани
мъртвите. Ето какво разказва той:
„В гробовете са били поставяни медни предмети. А в този район няма добив на мед, тя е била внасяна от север. Става дума за откритите медни брадви,
шила, двуспирални игли. Всички те са белег на висок
социален статус. Впрочем, находките край Провадия
ни дават основание да считаме, че има връзка на
древното солно находище и местното население с
близкия Варненски некропол от V хилядолетие пр.
Хр., придобил известност с откритото в него найстаро обработено злато в света. Ние предполагаме, че
погребаните заможни хора във Варненския некропол
всъщност са забогатели именно от добива на сол край солниците на езерото. Освен това, търговията с този продукт позволява да се развие една икономическа общност с видимо социално разслоение – нещо, което за пръв път се наблюдава в границите на древна Европа! Именно това ни
дава основание да наречем селището край солницата „праисторически град” – твърди проф. Николов.
Но може би това, което предизвиква най-голямо любопитство, са хилядите открити фрагменти от т.нар. брикетажи – това са керамичните съдове, в които нашите древни предци са изварявали соления разтвор до получаване на суха субстанция. Екипът на проф. Николов попада и на
калъпите за производство на „солените пари”.
Въпросните древни пари са кубчета от изсушена и запечена по примитивни технологии
сол, които били с различна големина. „Това са първите пари в района на т.нар. Източно Средиземноморие” – казва проф. Николов. И добавя, че на практика провадийските солници са били
„монетният двор” на Балканите.
А какви са причините за загиването на праисторическия град край Варненското езеро? Същите, които прекъсват развитието на първата европейска цивилизация твърди археологът. И добавя, че вероятно става дума за засушаване на климата към края на V хилядолетие пр. Хр. Условията за земеделие стават невъзможни, хората се „номадизират”, т.е. започват да отглеждат стада
и да се движат след тях. Така се заличава тази цивилизация, а заедно с нея и градът край Провадия. Постепенно солените му извори пресъхват и производството на сол замира. Това поставя
края на една процъфтяваща епоха в древността!

Източник: http://pateshestvia.net/liubopitno/221
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ И ТЕХНИЯ ЖИВОТ

Еволюцията на пчелите се случва паралелно с тази на растенията, защото те зависят едни от
други. У пчелите се формира структура на тялото, която им позволява по-ефективно събиране на
цветен прашец и нектар. Те събират нектар през устния канал – хобот, който се спуска във венчелистчетата на растенията, изпомпва нектара и той отива в специалния орган за преработка на мед.
С процесите на медосъбирането са свързани интересни факти от живота на пчелите. Ето някои от
тях.

Състав на кошера
Семейството на пчелите в кошер със средна големина може да варира от 60 до 120 хиляди
индивида. През лятото такова количество насекоми, при благоприятни условия може да събере
повече от 100 кг мед. Тъй като пчелите
спят зимен сън, те трябва да работят усилено, за да осигурят храна на всички членове на семейството през студените месеци на годината. След гладна зима популацията на кошера може да бъде намалена
до 10-30 хиляди екземпляра.

Царицата майка
Царицата майка е главата на кошера, живее до 5 години и има уникалната способност да се
възпроизвежда. От нейната репродуктивна способност зависи бъдещето на кошера, затова майката се храни по-добре от другите членове на семейството и е ревниво пазена от врагове. Процесът
на оплождане на майката се осъществява с участието на няколко търтеи. След като оплодят пчелата майка, те умират, тъй като жилата им остават в тялото й. Средно пчелата майка може да сне-
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се до 2500 яйца, от които по-късно да се излюпят ларви. Ако по някаква причина майката се разболее или загуби способността си да се възпроизвежда, тя трябва да бъде заменена с пчелни
принцеси, специално подготвени за такъв случай.

Жизнен цикъл на обикновената пчела
Цикълът на живот на обикновена пчела е 40 дни в топъл сезон и 90 дни в студен сезон. През
живота си тя успява да изпълнява много важни задачи: в първите дни изгражда и почиства клетките, в които пчелата майка ще снася яйца. След четири дни пчелата започва да поддържа яйцата
топли и следи дали те имат достатъчно свеж въздух. След още четири дни започва производството на майчино мляко, което захранва растящите ларви. След това тя развива жлези, които произвеждат восък и започва да изгражда математически перфектни шестоъгълници за пчелната пита,
като събира донесения от събратята по кошер нектар, складира го и започва да го преработва в
мед. И едва когато ново поколение излезе на светло, пчелата делегира правомощията си на помладото поколение и започва да събира мед, за да получи храна за отглежданото потомство. За да
се нахранят хилядите ларви, пчелата трябва да облети около един милион цветя, събирайки необходимите 100 грама мед, 500 грама цветен прашец и 30 грама вода.

Събиране на цветен прашец
Интересното е, че процесът на събиране на прашец – чрез влакънцата по тялото на пчелата,
включително и по главата, става с действието на електрическо поле. Полето на възрастен екземпляр е отрицателно заредено, а прашецът е положителен. Когато пчелата лети достатъчно близо до
цветовете на растенията, полените се привличат от влакънцата й. След това зарядът на цветята
става отрицателен и следващите пчели го разпознават като безполезен за събиране. По този начин те спестяват време едни на други.
Източник: https://iskamdaznam.com/
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ПРАВАТА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ НА ЛИЧНОСТТА
Правото на недискриминация и правото на равенство пред закона са фундаментални права
за всеки човек и тяхното спазване и защита е задължение за всяка държава. Дискриминацията във
всичките й форми е забранена по силата на редица международни конвенции, в първичното и
вторично право на Европейския съюз /ЕС/, а на национално ниво – в Конституцията на Република
България, Закона за защита от дискриминация, Наказателния кодекс и редица други закони.
Законът за защита от дискриминация осигурява ефективна защита срещу дискриминацията,
като гарантира на правните субекти реализиране на принципа на равноправие, изразяващо се в
равенството на всички пред закона /равното им третиране от закона/, както и в равните възможности за участие в обществения живот.
Ако попитаме българските граждани трябваше ли България да ратифицира Конвенцията за
правата на хората с увреждания, едва ли ще има някой, който да даде отрицателен отговор. Но
ако попитаме специалистите в областта на тази материя, какво точно означават правата на хората
с увреждания, къде се разпростират и как трябва да бъдат реализирани и защитени, отговорът ще
бъде само „до достъпна среда“. Българското законодателство предоставя разумни улеснения и
гарантиране на достъп на хората с увреждания до обществени сгради, услуги, информация и други удобства, предназначени за широката общественост. Регламентираните мерки в тази насока са
преимуществено в областта на стандартите за обществено и жилищно строителство, достъп до
обществени места и сгради. Те са насочени към приспособяване на архитектурната среда по отношение на хора с физически или сензорни увреждания. В тази връзка по отношение на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства се предвижда развиването и предоставянето
на допълнителни услуги, които да улесняват достъпа до обществена информация и публични услуги, но тези услуги се предоставят на техните придружители, а не на самите лица. Обективен
факт е, че лицата с интелектуални затруднения или с психично-здравни проблеми са поставени в
много по-неравностойно положение в сравнение с лицата с физически и сензорни увреждания и в
този смисъл те са в по-голяма степен изключени от обществения живот.
Конвенцията за правата на хората с увреждания не е просто нова конвенция за правата на
личността, а само ни припомня, че хората с увреждания притежават всички регламентирани на
национално и наднационално ниво права и свободи и няма никаква причина обществото и законодателството да им отказват възможността да ги упражняват лично. Това е просто съждение, но
се оказва, че от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, следвана от впечатляващ брой международни правни инструменти, са поставени редица бариери пред тази категория
лица да участват самостоятелно в правната действителност и обществения живот. Чл. 12 от
КПХУ не оставя повече пространство за наложените бариери – те трябва да се премахнат, равнопоставеността действително да се гарантира, да се създадат правни средства не за заместване на
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волеизявления, а за подкрепа при вземане на решения.
Според чл.5 от Закона за защита от дискриминация „изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места се смята за
дискриминация“.
След приемането от ООН на Конвенцията за правата на хората с увреждания, класическите
правни теории и националните законодателства в сферата на правоспособността и дееспособността на физическите лица са изправени пред предизвикателството да се променят така, че да
осигурят гаранции за самостоятелно упражняване на правата на всяко лице.
Правната уредба на запрещението у нас е развита в Закона за лицата и семейството /ЗЛС/ и
в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), а институтът на настойничеството и попечителството
– в Семейния кодекс (СК) и ГПК. Правоспособността и дееспособността са правни институти,
чрез които лицето се конституира като правен субект, придобивайки правното качество правосубектност (единство между правоспособност, дееспособност и деликтоспособност).
Правоспособността представлява абстрактната възможност едно лице да притежава права и
задължения, а дееспособността – реалната възможност субективните права и юридическите задължения да бъдат реализирани самостоятелно. За да се прояви дееспособността (тъй като тя
обуславя лично упражняване на правата) е необходимо постигането на това интелектуално и волево състояние, което позволява разбиране и ръководене на поведението, т. е. достигане на т. нар.
„правна зрялост“. Сега действащата уредба за дееспособността е създадена с цел защита на лицето от самото него, защита на третите лица, които влизат в правоотношения с него, а оттук – и на
правния оборот като цяло, което пък е в интерес на обществото. Дееспособността обаче не обслужва само правните действия на лицето, а има и социален смисъл – да обуславя цялостния му
живот във всяка сфера. Достъпът до редица основни сфери на социален живот де факто се осъществява посредством правата, които притежава всяко лице. Ограничаването на дееспособността
или реалното упражняване на правата, изглежда като отнемане на права, предвид невъзможността за личното им упражняване.
Действащата понастоящем правна уредба на института за поставяне под запрещение и ограничаване на дееспособността отразява медицинския модел на увреждането, който е насочен към
функционалното разбиране за болест и увреждане. Водещият критерий при отнемане на дееспособността е наличието на „слабоумие“ и „душевна болест“, без законодателят да дава възможност за съобразяване със степените на увреждане. В резултат на това се приемат две степени, които обуславят двете форми на поставяне под запрещение. Използването на общото понятие
„увреждания” скрива особеностите, които са налице при различните видове физически, сензорни
и когнитивни увреждания и които по различен начин засягат индивидите и тяхната способност
или неспособност за извършване на определени правни действия, за комуникация с другите и
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света. Хората с увреждания и в частност тези с психични и интелектуални затруднения по презумпция се приемат за неспособни само въз основа на диагнозата си. Поради това те лесно са лишени от дееспособността си и стават инструмент на злоупотреба от страна на техните близки.
Съгласно българското законодателство правото да се поиска поставяне под запрещение се определя по-скоро от интереса на заявителя, а не от нуждите на поставяното лице. Законодателството
не упоменава изрично отправянето на искане с цел защита на уязвимото лице от злоупотреби или
експлоатация. Практиката познава немалко случаи на злоупотреби, при които близки поставят
под запрещение свой роднина, за да си придобият право на собственост върху негови недвижими
имоти. В много случаи хората с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения, поставени под запрещение, се настаняват от своите близки в институции до края на живота си. Изследванията сочат, че много често институцията уврежда по-тежко отколкото самото заболяване.
Поставянето под запрещение препятства достъпа до правосъдие, тъй като настаняването в
дом, дори и против волята на лицата, не е признато от българските власти за „място за лишаване
от свобода“, което прави невъзможна защитата срещу подобно настаняване. Наблюдава се
„растящото значение, което международните инструменти за защита на лицата с психични разстройства днес придават на предоставянето на максимална юридическа автономност на тези лица“.
Обратното, според българското законодателство, запретените лица не могат да вземат собствени
решения. Това им пречи да упражняват най-важните си човешки права, включително правото да
сключват брак, да гласуват, да работят, да предприемат правни действия и да търсят правата си
по законен ред. Достъпът до правосъдие по правило е невъзможен. Упражняване на право на собственост също е практически невъзможно. Липсва зачитане на личния и семеен живот на тези
лица. Всичко това налага извода, че законодателството дискриминира тези лица, отказвайки им
възможността да упражняват правата, на които са носители. След поставянето под запрещение на
лицето, законодателството не гарантира реална превенция на конфликт на интереси, управление
на имуществото на лицето в негов интерес, избор на място за живеене съобразено с потребностите му, изграждане на независимост, превенция срещу злоупотреби, отговорност на настойника/
попечителя за вреди и най-важното – преразглеждане на мярката. Животът без дееспособност
представлява автоматична загуба на редица права: право на избор на място за живеене, право да
се разпорежда по своя преценка с активите си, право на достъп до съд, включително и за преразглеждане на мярката, право на труд, право на глас, право на сдружаване, право на брак, право да
завещава имуществото си и др. В резултат на запрещението хората често са реално лишени от
свобода, жертва са на физическо насилие, принудени са да живеят при унизителни и нечовешки
условия, без възможност да върнат живота си. При поставянето под запрещение се нарушават
международно признати права и свободи, които изрично са регламентирани в Конвенцията за
правата на хората с увреждания. В нея изрично са провъзгласени универсалността, неделимостта
и взаимната обвързаност на всички права и основни свободи на личността.
Конвенцията изрично подчертава какво следва да бъде разбирането за увреждането. Това се

12

Правна култура
налага след като толкова дълго в човешката история, независимо от прокламирането на редица
човешки права за всички, определени групи, сред които и хората с увреждания, са лишени от
възможността пълноценно да ги упражняват. Изрично в преамбюла на Конвенцията
„увреждането” се дефинира като „развиващо се понятие”, което е резултат не от заболяването на
човека, а от взаимодействието му със средата и пречките в нея, което затруднява „пълноценното
и ефективно участие в обществото на хората с увреждания равноправно с останалите”. В този
контекст промените в различните секторни политики трябва да отразят това ново разбиране за
увреждането и проблемите, които срещат хората с увреждания във връзка с упражняваните от
тях права да бъдат разрешени по един ефективен начин. Това означава не само терминологично
да се направят промени, но също така мерките и механизмите, които ще бъдат въведени, да са
насочени не толкова към „защита на обществените отношения“ от лицата с увреждания, колкото
към адаптиране на средата с оглед на техните потребности. Подобряването на качеството на живот, зачитането на правата и свободите, както и осигуряването на независим живот на хората с
психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения са част от ползите за обществото, които трябва да бъдат водещи при евентуална промяна на правната уредба на запрещението. Българското законодателство към настоящия момент не отчита ценностите, въз основа на които са провъзгласени основните права и свободи, а по-скоро разглежда увреждането като непроменимо явление.
Безспорна е необходимостта от насърчаване на защитата на правата на хората с увреждания, на които следва да бъде дадена възможност за активно участие в процеса на вземане на решения относно политиките и програмите, които пряко ги засягат. Те следва да имат и възможност за самостоятелно упражняване на своите права и свободи, включително и на свободата на
личен избор. Отнемането на тази възможност няма да постигне задоволяване на нуждите на обществото и по-конкретно – закрила на тази рискова група. Необходимо е да се въздейства върху
средата, в която живеят хората с увреждания, така че тя да се приспособи към техните потребности, без това да ограничава упражняването на техните права и свободи.
Конвенцията създава и възможност за положителен избор на хората с увреждания според
техните желания и предпочитания чрез въвеждането на мерки за защита. На тази идея може да се
противопостави идеята на института на запрещението, а именно – предпазването на лицата от
взимането на грешни решения или избори. Този аргумент не е състоятелен, тъй като всеки човек
допуска грешки, някои от тях поучителни, други – не. Следва да се прави разлика между правосубектността и капацитета за вземане на решения. Това важи с особена сила, когато трябва да се
решават проблеми, за които се изисква по-специална компетентност. Вземането на неправилно
или неразумно решение не е основание за ограничаване на правата на хората без увреждания или
заболявания. Не всеки взима правилното решение при сделки, не всеки се чувства сигурен и компетентен при по-сериозни решения, но всеки е свободен да греши и да търси подкрепа или професионален съвет. Тази възможност на хората с увреждания обаче е отказана. Това очертава едно
несъответствие между възможността за вземане на грешни решения и правенето неправилни из-
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бори на хората без увреждания, от една страна, и поставянето на изключително високи критерии
спрямо процеса на вземане на решения от хората с увреждания.
Промяната, която предлага чл.12 от Конвенцията, е именно премахването на правните бариери пред лицата с увреждания за извършването на самостоятелни правни действия. Стандартите
на чл.12 изискват лица с интелектуални затруднения или психични разстройства да престанат да
се разглеждат като „обекти на грижи“ и лица, отклоняващи се от медицинските норми, а да се
възприемат от националния законодател като овластени правни субекти, равнопоставени с всички
останали.
Съществуващият институт на запрещението не отговаря на обективната действителност и
установените модели на човешко поведение. Не може на един човек с едно съдебно решение да
му бъдат ограничени правата и да приемем, че той е ограничено дееспособен или напълно недееспособен, вследствие на което да го поставим под запрещение до края на живота му. В 21-ви век
трябва на всеки един човек да гледаме като на равен, макар и да притежава свои особености, наречени увреждания. Трябва да изхождаме от това, че всеки е равноправен с нас, но някои хора
имат специфични потребности и трябва да бъдат подпомагани в сравнение с други. Ако овластяването и автономността са ценност на обществото, то реакцията на законодателя следва да бъде
насочена не към ограничаване на дееспособността, а към създаване на инструментариум, подпомагащ тези лица да вземат решения съобразно техния избор, воля и предпочитания. Това очевидно е подходът, който следва да бъде възприет от законодателството. България е ратифицирала
Конвенцията и следва да я прилага, като се съобразява с нейните предписания.
От особено значение при осмислянето на стандартите, които поставя разпоредбата на чл.12
от КПХУ, е създаването на нов начин за упражняване на личните права от лицата с увреждания.
Личните права не могат да бъдат упражнявани с чужда подкрепа. Те са относими към личността и
нейната идентичност, поради което упражняването им изисква личната преценка на носителя им.
За тези права е необходимо да се предвидят не подкрепящи, а адекватни мерки за тяхното упражняване.
Предизвикателството пред законодателя е голямо и следва да бъдат предприети действия за
промяна в законодателството. Но както е посочено в самата Конвенция, преди да се промени законът, следва да се променят ценностите ни. Ако променим тях, другата промяна е лесна – просто
въпрос на нови правни норми. Налице е международна правна уредба на правата на хората с увреждания, установена с разглежданата Конвенция, налице са и редица идеи за законодателни промени в ратифициралите я държави, но остава открит въпросът как да бъде реализирана ефективно
нормата на чл.12 от КПХУ, така че да не остане в сферата на „добрите пожелания“. Всички ние
сме потенциални хора с увреждания – било то поради възраст или инцидент. Кой би искал естествените му човешки права да бъдат упражнявани и защитавани от друго лице, понякога и против
волята му?!

Величка Драганова
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Технологии
ПОЛОВИНАТА СМАРТФОНИ ВЕЧЕ ИМАТ ГЛАСОВ АСИСТЕНТ
Около половината продадени смартфони са снабдени с т.нар. виртуални помощници, или
гласови асистенти, според проучване на Strategy Analytics. До 2023 г. делът на устройствата с подобни възможности ще надвиши 90%.
Виртуалните асистенти, като например Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa и
Microsoft Cortana, помагат при търсене на информация в интернет, провеждат разговори, управляват календара и часовника с аларма, озвучават входящи съобщения, пишат нови SMS-и, забавляват потребителите…
Най-популярният дигитален асистент е Google Assistant, който се използва на повече от половината (51%) смартфони с достъп до такива услуги. На второ място е Apple Siri с дял от 31%, а
в челната тройка попада и Duer на китайската търсачка Baidu, който може да изпревари Siri в
близките няколко години.
„Благодарение на разширените възможности на изкуствения интелект в смартфоните, използването на виртуални помощници става все по-многообразно. Мечтата смартфоните да се превърнат в ежедневни помощници, започва да се сбъдва”, коментира Strategy Analytics.
По-голяма част от виртуалните асистенти в смартфоните използват облачен изкуствен интелект, което се отразява на времето за реакция и обратна връзка. Експертите смятат, че в бъдеще
ситуацията ще се подобри, защото смартфоните ще се сдобият с процесорна мощ, която ще позволи на системи за изкуствен интелект да работят в самото устройство.
Междувременно, изследователи от Gartner прогнозират, че до 2019 г. виртуалните асистенти ще променят начина, по който потребителите взаимодействат с устройствата и ще станат част
от ежедневието на хората. През следващата година подобни услуги ще използват 20% от собствениците на смартфони в света.
В момента на виртуалните помощници се възлагат най-вече прости задачи – например, настройка на аларма или търсене на информация в интернет. В бъдеще дигиталните асистенти ще
бъдат в състояние да изпълняват по-сложни функции, свързани с изкуствен интелект.
По-рано анализатори от Counterpoint прогнозираха, че през 2020 г. повече от една трета от
всички доставени на пазара смартфони ще поддържат технологии за изкуствен интелект и машинно обучение на ниво процесор.

Източник: https://technews.bg
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Кулинарни рецепти
ТРИ ЛЕТНИ ОБОДРЯВАЩИ КОКТЕЙЛА
Коктейл с краставици и лимон
Необходими съставки:
- краставици – 2 бр.
- лимони – 1 бр.
- мента – 4 стръка
- лед – 1 ч.ч.
Начин на приготвяне:
Краставиците се обелват и се нарязват на кръгчета. Слагат се в блендер заедно с нарязаната
на ситно мента и леда. Разбиват се и се разпределят в чаши. Лимонът се измива много добре и се
нарязва на тънки резенчета, без да се бели кората. Част от резенчетата се слага в коктейлите, а с
останалата част се украсяват ръбчетата на чашите.
Коктейл с доматен сок и лимони
Необходими съставки:
- доматен сок – 200 мл
- лимонов сок – от 2 лимона
- лимони – 4 резена за гарниране
- мастика или узо – 40 мл
- сода и лед
Начин на приготвяне:
Съставките са за две чаши разхлаждащ доматен коктейл.
Разпределете по равно доматения сок в двете високи чаши. Прибавете лимоновия сок, мастиката или узото и допълнете със сода и 1-2 кубчета лед. Разбъркайте, сложете вътре резени лимон и поднесете с украса от мента или ягодови листенца.
Коктейл с диня
Необходими съставки:
- 4 чаени чаши диня, нарязана на кубчета
- 1/2 чаена чаша вода
- 24 листенца прясна мента, нарязани на ситно
- 8 с.л. мед
- 4 тънки филийки лайм, нарязани на четвъртинки
За гарниране:
- кубчета лед
- листенца прясна мента
Начин на приготвяне:
Сложете динята и водата в блендер и пасирайте до гладка смес. Разпределете листенцата
мента, меда и резенчетата лайм в чаши и разбъркайте. Добавете по 1-2 кубчета лед и разсипете
сока от диня. Разбъркайте. Гарнирайте коктейла с листенца прясна мента и поднесете.
Да Ви е свежо!
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Здраве
ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ
Какво ще кажете, ако има начин да намалите стреса и безпокойството, да подобрите съня
си, да повишите настроението си, да понижите кръвното налягане, при това можете да го направите навсякъде и по всяко време? Интересува ли Ви? Ако да, време е да въведете дихателните упражнения в ежедневието си.
Чрез промяна на начина, по който дишате, може да промените начина, по който се чувствате и начина, по който тялото Ви реагира на това, което се случва около Вас. Предлагаме пет начина да дишате, за да подобрите физическото си здраве и състояние на ума.
Пълноценно дишане
1. Поставете дланите върху гръдния кош. Издишайте дълбоко.
2. Вдишвайте бавно, през носа, докато корема се издуе (бройте до 5).
3. Продължавайте да вдишвате бавно, бройте още веднъж до 5, разширете гръдния кош, докато се напълни с въздух.
4. Задръжте въздуха и пак бройте до 5.
5. Издишайте много бавно през носа, бройте до 10, свийте стомаха до пълното издишване на
въздуха от дробовете.
Само няколко минути след този вид дишане, човек се чувства тонизиран, освежен и отпочинал. Причината е в това, че пълноценното дълбоко дишане внася по-голямо количество кислород
в дихателната система. Добре е да се прави няколко пъти дневно.
Пречистващо дишане
1. Вдишайте колкото можете повече въздух и разширете корема си.
2. С рязко движение стегнете корема и издишайте въздуха през носа.
Пречистващото дишане допринася за освобождаване на дробовете от вредните замърсители
и подпомага изхвърлянето им. Същевременно води до заздравяване на диафрагмата и коремните
мускули. Препоръчва се сутрин след ставане като ободряващо средство. Упражнението се изпълнява ритмично, като се повтаря 10 пъти без пауза. Накрая се прави едно дълбоко пълноценно дишане.
Тонизиращо дишане
1. Поставете ръцете върху гръдния кош. Издишайте дълбоко.
2. Вдишайте бавно през носа до напълване на корема с въздух.
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3. Обтегнете ръцете колкото е възможно напред. Задръжте въздуха.
4. Бавно движете ръцете встрани, като свивате китките в юмрук и ги разпускате.
5. Силно издишайте поетия въздух.
Това дихателно упражнение се изпълнява 10 пъти.
Тонизиращото дишане е изключително полезно, тъй като дава енергия, премахва умората и
успокоява нервите.

Дишане за развитие на белите дробове
1. Вдишайте бавно през носа (бройте до 5).
2. Задръжте въздуха колкото е възможно.
3. Със сила, през устата, издишайте поетия въздух.
4. Вдишайте дълбоко през носа.
5. Задръжте дишането 5 до 10 секунди.
6. На 3 пъти с прекъсване за секунда, със сила, издишайте поетия въздух.
Това упражнение изчиства белите дробове и помага за разширяване на гръдния кош. Препоръчва се да се изпълнява 3 пъти дневно по 10 пъти последователно.
Дишане при световъртеж
1. Затворете едната ноздра и вдишайте през свободната.
2. Затворете ноздрата, през която сте вдишали и издишайте през другата.
Упражнението се повтаря 10 пъти последователно.
Този вид дишане помага не само при световъртеж, но също така допринася за облекчаване
на пристъпите на мигрена.

И така, за да се заредите със здраве, спокойствие и добро настроение, правете редовно дихателни упражнения!

Статията подготви: Елена Атанасова
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Занимателна страничка
ТЕСТ: ПОЗНАВАТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ?
1. На кой празник е прието да се играе поотделно моминско и ергенско хоро, без музикален съпровод, а само на песни?
а) Тодоровден
б) Цветница
в) Еньовден
г) Лазаровден

2. За кой български празник е характерен нестинарският обичай?
а) Лазаровден
б) Св. Константин и Св. Елена
в) Цветница
г) Стефановден

3. Кой друг български обичай е характерен за Васильовден освен сурвакарството?
а) Девойките топят пръстените си в котле и гадаят коя за кого ще се ожени
б) Хвърлят се варива в комина, за да са високи посевите и да наедряват
в) Берат се билки за обич и китки за раздяла
г) Приготвя се кукла от кал и се извършва ритуал за погребение

4. Колко е броят на целебните билки, според народната вяра, които знахарките редят
на Еньовден?
а) 25
б) 44 и половина
в) 17
г) 77 и половина
5. Кой е най-често избираният светец, на когото се посвещава курбан, в случай на премеждие?
а) Св. Димитър
б) Св. Никола
в) Св. Василий
г) Св. Свещеномъченик Харалампий
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Занимателна страничка
6. Кой български обичай е свързан с молитва за дъжд?
а) Оратуване
б) Кадия и язаджия
в) Нестинарство
г) Покръсти и Пеперуда

7. Кой български празник е познат още като „Празник на ковачите“?
а) Стефановден
б) Атанасовден
в) Ивановден
г) Димитровден

8. Според народните предания на Андреевден започва нарастването на деня. Как е поизвестен този български празник?
а) Мечкинден
б) Бабинден
в) Чуминден
г) Конски Великден

9. На кой български празник има обичай да се кръщават деца?
а) Петровден
б) Еньовден
в) Йордановден
г) Ивановден

10. Какво се случва на Благовещение, според народните вярвания?
а) На този ден раните не болят и зарастват бързо
б) На този ден се засаждат овощни дървета
в) На този ден долитат кукувиците и лястовиците
г) На този ден не трябва да се зачева

Източник: https://bulgarianhistory.org
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 8, 2018 Г.

БРАТСТВОТО
(с продължение)
Влезе и се изкачи на бойниците, за да се огледа отвисоко. В двора Чезаре разговаряше с капитан на папската стража, охраняващ входа към вътрешната цитадела.
— Трябва да се срещна с папата! — настоя Чезаре. — Трябва да видя баща си. Незабавно!
— Разбира се, Ваше Сиятелство. Негово Светейшество е в личните си покои на върха на крепостта.
— Тогава се махни от пътя ми, глупако!
Чезаре блъсна зяпналия капитан, който светкавично даде заповед да му отворят малката порта
в главния вход. Ецио го проследи с поглед и тръгна по описващата дъга защитна стена, докато стигна тайната порта към крепостта и я отвори с ключа на Пиетро.
Влезе и се озърна предпазливо. Не видя никого и се спусна по стъпалата към килиите, откъдето бе освободил Катерина Сфорца. Откри закътано място, съблече бързо френската униформа и надяна своите дрехи, пригодени за предстоящата задача. Провери оръжията си, закопча си щита и отровното острие и прегледа запасите от стрелички, затъкнати в колана му. После, притиснат към стената, пое към стълбището, отвеждащо към върха на крепостта. По коридора дежуреха войници и се
наложи да изпрати трима при Създателя им, преди да продължи.
Най-сетне стигна градината, където Лукреция се беше срещнала с любовника си. На дневна
светлина различи, че покоите й бяха част от комплекс. По-просторни и по-внушителни постройки се
издигаха зад тях и той предположи, че приютяват папата. Но докато се прокрадваше натам, долови
разговор, долитащ откъм стаите на Лукреция. Шмугна се тихомълком до отворения прозорец, откъдето се чуваха гласовете, и се заслуша. Лукреция, очевидно невредима след престоя в килията, разговаряше със същия адютант, когото бе посветила в тайната си любовна афера с Пиетро, за да я предаде на ревнивия й брат. Съдейки по светкавичното завръщане на Чезаре в Рим, планът й очевидно
бе пожънал успех.
— Не разбирам — сопна се Лукреция. — Снощи поръчах да ми донесат нова доза кантарела.
Тофана трябваше да ми я достави лично до пладне. Виждал ли си я? Какво става?
— Ужасно съжалявам, mia signora, но чух, че папата е прибрал цялата доставка.
— Този дъртак! Къде е той?
— В покоите си. Има среща…
— Среща? С кого?
Адютантът се поколеба.

2

— С Чезаре, мадам.
Лукреция се замисли, после, сякаш на себе си, промълви:
— Странно… Татко не ми съобщи, че Чезаре се е върнал.
Тя излезе от стаята с угрижено лице.
Останал сам, адютантът се зае да разтребва, размествайки масите и столовете и мърморейки си
под нос. Ецио почака дали няма да чуе нещо полезно, но мъжът каза само:
— Тази жена ми създава ужасни неприятности… Защо не си останах в конюшнята. Добре си
бях там. Повишение ли го наричат това? Всеки път, щом ми възложат задача, си слагам главата на
гилотината. И седне ли да се храни, трябва да опитвам проклетата й храна! — Той помълча и след
малко добави: — Ама че семейство!
***
Ецио не дочака да чуе последните думи. Прокрадна се през градината към покоите на папата и
понеже пред единствения вход имаше многобройна охрана, а той не искаше да привлича вниманието към себе си — не след дълго щяха да открият телата на стражите, които бе убил долу — откри
място, откъдето да се покатери незабелязано до един от главните прозорци на постройката. Предположението му, че оттам се открива гледка към кабинета на папата, се оказа правилно, а и широкият
външен перваз му позволяваше да се притаи отстрани. С острието на камата успя да открехне леко
прозореца, за да чува разговора в стаята.
Родриго — папа Александър VI — седеше сам до маса, върху която бе поставен огромен поднос с червени и жълти ябълки. Той ги намести нервно, когато вратата се отвори и Чезаре влезе без
предизвестие. Личеше, че е ядосан. Заговори рязко и без предисловия:
— Какво, по дяволите, става?
— Какво имаш предвид? — сдържано отвърна баща му.
— Знаеш много добре. Средствата ми са спрени и войниците ми — разпуснати.
— О! Е, след трагичната… кончина на банкера ти, Агостино Киджи пое задълженията му…
Чезаре се засмя невесело.
— Твоят банкер! Знаех си… А войниците ми?
— Понякога всеки изпитва финансови затруднения, момчето ми, дори онези, които разполагат
с армии и с несекваща амбиция.
— Ще наредиш ли на Киджи да ми отпусне средства или не?
— Не.
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— Ще видим!
Чезаре грабна гневно една ябълка от подноса. Ецио забеляза колко съсредоточено наблюдава
сина си папата.
— Киджи няма да ти съдейства — безизразно отбеляза той. — Твърде влиятелен е и няма как
да го пречупиш.
— В такъв случай — ухили се Чезаре — ще използвам райската Частица, за да получа своето.
Ще мина и без твоята помощ.
Той захапа ябълката с подла усмивка.
— Вече ми го обясни съвършено ясно — сухо вметна папата. — Между другото, знаеш, надявам се, че генерал Дьо Валоа е мъртъв.
Усмивката на Чезаре ненадейно се стопи.
— Не. Току-що пристигнах в Рим. — Гласът му прозвуча заплашително: — Ти ли…?
Папата разпери ръце.
— Защо ми е да го убивам? Да не би случайно да е заговорничил срещу мен с любимия ми
блестящ коварен син?
Чезаре отхапа отново от ябълката.
— Няма да търпя това! — изръмжа, дъвчейки.
— Всъщност го убиха асасините.
Чезаре преглътна с ококорени очи. После лицето му притъмня от гняв.
— Защо не ги спря?
— Нима бих могъл? Ти реши да нападнеш Монтериджони, не аз. Крайно време е да поемеш
отговорност за простъпките си. Ако не е твърде късно.
— Постъпките ми, искаш да кажеш — отвърна гордо Чезаре. — Въпреки постоянните ти опити да ме провалиш.
Младият мъж се обърна да си върви, но папата заобиколи масата и му препречи пътя към вратата.
— Никъде няма да ходиш — просъска Родриго. — В заблуда си. Райската частица е у мен.
— Лъжец! Махни се от пътя ми, стари глупако!
Папата поклати тъжно глава.
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— Дадох ти всичко, което ми беше по силите, но се оказа недостатъчно.
В този миг Лукреция влетя в стаята с разширени от ужас очи.
— Чезаре! — изпищя тя. — Внимавай! Той смята да те отрови!
Брат й застина. Погледна ябълката в ръката си и с каменно лице изплю парчето, което току-що
беше отхапал. Победоносното изражение на Родриго се стопи и в очите му просветна страх. Той се
отдалечи от сина си и застана зад масата.
— Искаш да ме отровиш? — изпепели го с поглед Чезаре.
— Ти… отказа да се вразумиш — изпелтечи папата.
Чезаре пристъпи напред с усмивка, много целенасочено, и заговори:
— Татко, скъпи татко. Нима не разбираш? Аз контролирам всичко. Всичко! Ако искам да живея, ще живея, въпреки стремежа ти да ме отстраниш. Получавам всичко, което пожелая!
Той приближи до папата и го стисна за яката, вдигайки отровната ябълка. — Пожелая ли да
умреш например, ти ще умреш!
Придърпа папата и натика ябълката в устата му, преди той да успее да я затвори. Притисна челюстта му и Родриго се замята и загъргори, неспособен да си поеме дъх. Падна, гърчейки се на пода, а двете му деца студено наблюдаваха предсмъртната му агония.
Без да губи време, Чезаре коленичи и претършува дрехата на баща си. Не откри нищо. Изправи се и се спусна към сестра си, която отстъпи назад.
— Трябва… трябва да потърсиш помощ. Отровата е в теб — извика тя.
— Не е достатъчно — изрева дрезгаво той. — Не съм глупак! Взех доза противоотрова, преди
да дойда. Знам каква коварна жаба беше татко и как би реагирал, ако сметне, че изземам властта му.
Каза, че райската частица е у него!
— Той… той… истина е!
Чезаре я зашлеви.
— Защо не съм известен?
— Беше далеч. Той… нареди да я преместим. Опасяваше се, че асасините…
Чезаре я удари отново.
— Заговорничила си с него!
— Не! Не! Мислех, че е изпратил пратеници да ти съобщят.
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— Лъжкиня!
— Казвам ти истината. Наистина смятах, че знаеш или че поне са те уведомили за стореното.
Той я зашлеви пак, този път по-силно. Тя се олюля и падна.
— Чезаре — задъхано промълви с уплашени очи. — Да не си полудял? Аз съм Лукреция. Твоята сестра. Твоята приятелка. И любовница. Твоята кралица.
Тя се изправи и вдигна плахо длани към лицето му, понечи да го погали. Чезаре обаче я стисна
за гърлото и я раздруса като териер, уловил пор.
— Проклета кучка! — Долепи яростно лицето си към нейното. — Казвай веднага къде е!
В гласа й прозвуча неверие, когато отговори, борейки се за глътка въздух:
— Ти… ти не си ме обичал?
Чезаре я пусна и пак я удари. Юмрукът му я улучи близо до окото.
— Къде е Ябълката? ЯБЪЛКАТА! — изкрещя той. — Казвай!
Тя се изплю в лицето му. Той я улови за ръката и я събори на пода, като я риташе и повтаряше
въпроса си. Ецио се напрегна, насилвайки се да не се меси — все пак трябваше да узнае отговора —
макар гледката да го отвращаваше.
— Добре. Добре — заекна тя най-сетне.
Той я вдигна на крака. Тя доближи устни до ухото му и прошепна нещо. Ецио кипна от гняв.
Доволен, Чезаре я отблъсна.
— Умно решение, сестричке.
Тя се опита да го прегърне, но той я бутна погнусено и излезе от стаята.
В същия миг Ецио влетя през прозореца и се приземи до Лукреция, която се бе свила безпомощно до стената. Той коленичи бързо до бездиханното тяло на Родриго и провери за пулс.
Нямаше.
— Requiescat in Pace — прошепна асасинът, стана и се изправи срещу Лукреция.
Тя му се усмихна горчиво и в очите й проблеснаха бледи искрици.
— Бил си тук? През цялото време?
Ецио кимна.
— Добре — каза тя. — Знам къде отиде кучият син.
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— Кажи ми.
— С удоволствие. Катедралата „Свети Петър“. Беседката в двора.
— Благодаря, мадона.
— Ецио?
— Да?
— Внимавай!
***
Ецио профуча по Пасето ди Борго, която свързваше Кастел Сант’Анджело с Ватикана. Прииска му се да беше довел неколцина от хората си или да разполагаше с време да си намери кон, но неотложността на мисията го окриляваше и стражите, които се изпречваха на пътя му, се разбягваха,
втрещени от главоломната му бързина.
Щом стигна Ватикана, Ецио тръгна към беседката в двора, където Лукреция твърдеше, че е
Ябълката. След смъртта на Родриго съществуваше реален шанс да изберат нов папа, неподвластен
на влиянието на Борджия, понеже на Съвета на кардиналите — с изключение на подкупените му
членове — вече му бе дошло до гуша да прекланя глава пред чуждестранната фамилия.
Ецио обаче трябваше непременно да спре Чезаре, преди той да вземе Ябълката и да се възползва от могъществото й, колкото и смътно да го разбира. Беше назрял моментът да си върне изгубеното и да нанесе съкрушителен удар върху врага. Сега или никога.
Дворът беше безлюден. Ецио забеляза, че по средата вместо фонтан се издигаше скулптура от
пясъчник на борова шишарка в каменна чаша върху колона, висока около десетина стъпки. Огледа
огрения от слънцето двор. Беше пуст, с прашен бял плочник, толкова ярък, че заслепяваше очите му.
Нямаше дори колонада, а по стените на околните сгради не се виждаха никакви орнаменти, макар да
различи редици от тесни прозорци, разположени нависоко, а долу — по една затворена врата от всяка страна. Необичайно аскетично място.
Погледна отново към каменната шишарка и приближи до нея. Вгледа се отблизо и забеляза
тесен процеп между върха на шишарката и основата й, който се виеше по цялото й протежение. Изкачи се по колоната и откри, че може да се задържи, вкопчил се с пръстите на краката си и с една
ръка. Прокара другата по ръба на шишарката, където се намираше процепът, и опипа внимателно за
грапавина, издаваща скрито резе или бутон.
Ето! Намери го! Натисна го леко и върхът на шишарката отскочи назад върху бронзовите си
панти, вградени здраво в мекия камък и подсилени с цимент. В центъра на разкрилата се кухина забеляза тъмнозелена кожена торба. Разхлаби вървите й и бледото сияние отвътре потвърди надеждите му — беше открил Ябълката!
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С разтуптяно сърце вдигна торбата — познаваше методите на Борджия и се опасяваше, че може би са поставили клопка, но се налагаше да рискува.
Къде, по дяволите, беше Чезаре? Тръгна преди него и несъмнено бе яздил дотук.
— Моя е! — извика студен, жесток глас зад гърба му.
Стиснал торбата, Ецио скочи леко на земята и се обърна към Чезаре, влетял преди миг от вратата в южната стена, последван от отряд телохранители. Те се разпръснаха из двора, обграждайки
Ецио.
„Разбира се — каза си Ецио, Чезаре не вярва в честните двубои и се е забавил, докато свика
подкрепление“.
— Изпреварих те — подразни го.
— Нищо не печелиш, Ецио Аудиторе. Отдавна си трън в очите ми. Но стига толкова! Сабята
ми ще сложи край на това!
Чезаре извади меч с обли предпазители за ръката и пристъпи към Ецио. В същия миг обаче лицето му посивя, той се хвана за корема и коленете му се подгънаха. „Очевидно противоотровата не е
била достатъчно силна“, помисли си Ецио с въздишка на облекчение.
— Стражи! — изломоти Чезаре, борейки се да остане на крака.
Войниците бяха десетима, петима въоръжени с мускети.
Ецио хукна към близката колона, привеждайки се и скачайки заради куршумите, които се забиваха по плочника и по стените. Измъкна отровните стрелички от колана, изскочи от прикритието
си, приближи към войниците с мускетите и започна да хвърля стрелите една по една. Хората на Чезаре не очакваха ответен удар и се спогледаха стъписано. Всички стрели на Ецио улучиха смъртоносно целите си. За секунди трима стражи паднаха повалени от отровата в остриетата.
Възвърнал си самообладанието, единият от войниците на Чезаре метна мускета си като тояга,
но Ецио се сниши и оръжието описа дъга над главата му. Той хвърли бързо останалите две стрелички и порази всички войници с мускети. Не му остана време да си прибере смъртоносните остриета,
както го беше посъветвал Леонардо.

Оливър Боудън
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