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  Търсената и четената, 
любимата и артистич-
ната авторка на двата 
романа „Живот в скали-
те”(2018) и „Пасиансът 
на архангелите”(2021) бе 
на 7.07.2022 година гост 
в град Добрич в Огледал-
ната зала „Нели Божкова” 
като част от програмата 
„Арт Будилник.Събуди се 
за култура.” Това бе пре-
миера на втората ѝ книга 
пред публиката на цени-
телите на богатствата на 
словото в града на Дора 
Габе, Йордан Йовков, 
Ивайло Петров, Петър 
Славински, Елка Няго-
лова, Камелия Кондова и 
други имена на магиче-
ската сила на словото.
     В творческия процес 
при тази наша поетеса, 
сценаристка, романист-
ка са водещи честността 
пред читателя, силата на 
чувствата на героите, ин-
терес към различни хора 
и съдби, извисяващата 
енергия на въздействие-
то чрез изкуството върху 
другия в нашето време на 
„счупени китайски вази”. 
В нашия водовъртеж на 
епохата вече светът е друг 
и се иска от художника 
да бъде силен като воля и 
характер, за да му повяр-
ват в това, което изпраща 
като съкровени писма до 
другия. 
  В своето слово, продъл-
жило близо деветдесет 
минути, което съдържаше 
и отговори на зададени-
те от публиката въпроси,  
гостенката ни бе до болка 
откровена, честна и ав-
тентична за моментите от 
своя индивидуален начин 
на раждането на творбата. 
След шестнадесет години, 
които отдава на счето-
водството, на работата с 
числата, чрез интуицията 
си започва да чувства сил-
ната енергия на думите. 
Те напират и избухват в 
нея като чути от друго не-
земно, небесно съзнание, 
което нашепва, реди нови 
и нови сентенции. Те не ѝ 
дават мира, сън, спокой-
ствие и вече заживява с 

Откровенията на Мария Лалева
тяхната значимост. Пред 
нея се ражда и гради нова, 
съвсем различна роля в 
живота. Така се раждат 
стиховете, откровенията, 
в които има натрупана 
лична болка, много стра-
дание и преживявания, но 
и нещо ново, красиво и 
непознато. Стават култу-
рен факт стихосбирките 
ѝ „Личен архив”, „Не съм 
ви ближна”, „Твоят днев-
ник за…” и „Благословете 
Юда.” Лириката е за нея 
„сгъстена тишина” (Дора 
Габе), „натрупани мълча-
ния”( Павел Матев) в по-
ставянето на трескавите 
въпроси за Бога и Човека, 
за Доброто и Злото, за Ии-
сус и Юда, за Живота и 
Смъртта, за съдбата и пра-
вото на свободен избор в 
живота.
 Писането на романа 
„Живот в скалите” върви 
дълго, трудно и мъчител-
но, защото е разголваща 
изповед, стига се до най-
дълбоките „глъбини” и 
„сгъстена тишина”   на 
душата, където сблъсъци-
те са челни, чувствата са 
съдбовни, а душата пла-
че за взаимност и любов. 
Чувства се стилистиката 
на лирическото начало с 
повишената изповедност, 
с необратимото сваляне 
на маската като на рент-
ген, за да се види същ-
ността на героите като 
оголена нервна система, 
без да има тъмни и скрити 
кътчета. Редят се вариан-
тите с историите на геро-
ите. Отделните файлове 
с историята на героите 
непрекъснато са подло-
жени на трансформации, 
защото събитията са две-
три, но „ехото”(П.Яворов) 
откънтява в душите на 
всички и се променят съд-
бите им. Аргументирано 
пред нас тя сподели как 
образът на „гевгелийска-
та вещица” баба Настасия 
от едва ли не страничен, 
малък образ започва не-
прекъснато да разширява 
своя обем и се превръща в 
метроном, който вярно бе-
лежи делата и постъпките 

на всички. Замисленият 
начален вариант за поре-
ден път се преобръща и 
всеки от персонажите за-
дължително придобива 
нови ракурси от светлини 
и сенки. В това голямо 
семейство от особняци 
хората се обичат, пома-
гат си, едни като майката 
Марина умират, а други-
те като Михаил и Луиза 
продължават започнатото, 
за да се стигне до новото 
поколение на Демира и 
Павел, на единството на 
кръста и полумесеца. От-
варят райските двери за 
друг и достоен начин на 
живот за хората с чисти 
души, които са опознали 
нестихващата борба меж-
ду доброто и злото. Пи-
сането на такъв роман не 
е радост и опиянение, не 
е светъл полет към слън-
цето, а е страдание, мъка 
и болка, което води до 
тоталното изчерпване на 
живителните сокове. При 
писателката идва дългото 
боледуване, за да се вър-
нат отново енергийните  
сили, затваря се една вра-
та, за да се отвори новата  
и се преминава към ново-
то пътешествие. Това са 
историите на Юстина и 
Виолета с техните две дъ-
щери Екатерина и Каша в 
„Пасиансът на архангели-
те.” 
   Вторият е далеч по-раз-
личен роман като модел 
и система на писане, има 
го опитът от „дневника за 
изгаряне” /Л.Левчев/ на 
първата успешна, търсе-
на, продавана, обсъждана 
и любима книга от хиляди 
читатели от различните 
възрасти. Сега вече раз-
казвачката обмисля вни-
мателно сюжетните линии 
с някои далечни препрат-
ки естетически мостове 
към традицията на хума-
ниста Йордан Йовков със 
сборниците „Ако можеха 
да говорят” и „Старопла-
нински легенди.”   Вече 
тя пресъздава както в пси-
хологически, но и в далеч 
по-епичен план събития-
та в отношенията между 

две сестри и заплетената 
история с корените им. 
Липсва това отворено и 
динамично асоциативно 
начало, което трудно се 
контролира, защото пул-
сациите на интуицията 
са трескави и променят 
динамиката на събития-
та. С далеч по-стегнатата 
композиция се постига 
произведението, което е 
не само на нивото на пър-
вия, на дебютния роман, 
но и има достатъчно нови 
постижения, което е до-
казателство за запазване 
на високата естетическа 
летва. Новото е в навли-
зането на вечната тема за 
отношенията  между чо-
века Петър и кучето Кора, 
другото измерение на бо-
жественото, този вечен 
мълчалив спътник, в чи-
ито очи е събрана болката 
на света.. Често пъти това 
е другото, алтернативното 
ни Аз, което ни показва 
кой е новият, истинският 
път, по който ще тръгнем, 
защото съдбата е в нас и 
ние я преодоляваме и вър-
вим по начертания ни път 
там, горе. Хвърлянето на 
картите, реденето на па-
сианса на архангелите е 
това безкрайно „пътуване 
към себе си”(Блага Дими-
трова), което правим до 
последния си миг, в тър-
сенето на светлината и на 
добро, на ангелите, които 
ни водят и помагат в изпи-
танията.
 Писателката откровено 
сподели, че не стотици-
те хиляди продадени ек-
земпляри от книгите я 
правят щастлива, а онзи 
от тях, който стига до 
читателка, която благода-
рение на първия ѝ роман 
преодолява тежката зави-
симост от алкохолизма, 
побеждава  тази страшна 
болест и спечелва отново 
дъщеря си. Това е силата 
на божествената енергия 
на словото на честната и 
истинската литература, 
която спасява, извисява и 
те прави достоен човек.  

Драгомил 
ГЕОРГИЕВ    

Роден 6 септември 1958 г. 
,София
Работи в сферата на мо-
нументалното изкуство .
За времето от 1982 до 
днес като творец е реали-
зирал 16 индивидуални 
изложби в Европа и Азия- 
Франция,Италия-Рим 
–водещ артист в Дните 
на българската култура, 
Германия, Австрия, Ки-
пър, Словения, Хърват-
ска, Естония, Киргизия, 
Португалия, Македония  
и над 800 арт-акции, из-
ложби и представяния в 
България . 
Носител е на редица на-
гради  вкл. и  на сребъ-
рен медал за принос към 
съврeменното изкуство.
Създател  и автор е на ев-
ропейския символ “Зевс 
и Европа” за национални 
и регионални медии / те-
левизии/ под егидата на 
френското правителство 
и ЕС.
Създател и автор  е на 
наградите  на десетки  
национални структури в 
сферата на икономиката, 
политиката и културата: 

Александър Пройнов – АПЕР реди 
изложба в „Двореца“ в Балчик

“Златната ракла”,  на на-
градата „Слава”, връчва-
на на най-успешна фирма 
от Германо-Българската 
индустриално-търговска 
камара, на Комисията за 
защита на конкуренци-
ята, Будител на година-
та на БНР-статуетката 
„АЗБУКИ”, на  награда-
та Топ-20 за българска 
музика на БНТ и БНР, 
на статуетката „Бялата 
птица” връчвана от БТА 
за дарителство, на НАП, 
МВР,МНО, литературни 
и поетични конкурси.
Учредител и автор е на 
награди  за спортна жур-
налистика – „Брадвите” в 
памет на спортните жур-
налисти братя Екскерови, 
юношеско и младежко 
творчество, читалищна 
дейност.
Дарител на десетки об-
ществено  политически 
и  народо полезни орга-
низации, училища, чита-
лища, сиропиталища и на 
индивидуални носители 
на национална гордост и 
българщина .
Определя се като асоци-

ативно символистичен 
–философски скулптор, 
носител на новия Рене-
санс.
Негови статуетки са при-
тежание на Ватикана – 
подарени на папа Йоан 
Павел  Втори  и Папа Бе-
недикт, на много световни 
музеи и частни колекции.
   Защо  поредната му 
творческа изява е точно в 
Балчик ? Творецът е лако-
ничен:
 „ За мен Балчик е връз-
ката с румънската кралска 
династия, която е ярък 
почитател на българското 
изобразително изкуство 
от 18 век насам. Моето 
докосване до поетиката 
и красотата на Двореца 
в Балчик, в съчетание 
с моето скулптуриране 
смятам, а и съм убеден, 
че ще донесе удоволствие 
и радост на гражданите и 
гостите на града и на това 
приказно място на брега 
на Черно море. Усеща-
нето ми за форма и знак 
ще допълнят природните 
и архитектурни достойн-
ства на Двореца.“
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 Уважаеми съратници на делото за съхраняване и  
разпространяване на българското културно-историческо наследство, 
 
От 24-26 август 2022 г. в град Балчик, България, ще се проведе осмото издание на Международния 
форум „Българско наследство”, който е известен с конференциите си по история, литература и 
етнология, с фолклорния конкурс и бляскавите гала концерти. Приоритет имат участниците от 
българската диаспора в Румъния, Украйна, Молдова и др., както и наследниците на насила преселените 
от Северна Добруджа българи от Силистренска и Добричка област. Те са запазили българския преселски 
фолклор, бранят го и го демонстрират на форуми и фестивали. 
Каним Ви с избран от Вас ансамбъл да участвате във форума. Организаторите Ви предлагат храноден 
/три пъти храна и нощувка/от 60 лв. в комплекс „Виктория”, за Ваша сметка. За деца под 12 г. цената е 
50 лв. Участието във Форумния фолклорен конкурс е безплатно.  
Надяваме се да се впишете успешно сред участниците и да създадете нови връзки за взаимни 
гостувания. 
 

Маруся КОСТОВА 
     Директор на МФ „Българско наследство, Балчик, България 
 
 
 
4 юли 2022 г. 
Гр.Балчик 

                                                                                
 

 Европейската комисия освобождава от 
мита и ДДС вноса на животоспасяващи 

стоки за украинците
Европейската коми-
сия прие решение, с 
което на държавите 
членки се дава въз-
можност временно 
да освободят от мита 
и ДДС вноса от тре-
ти държави на хра-
ни, одеяла, палатки, 
електрически гене-
ратори и друго живо-
тоспасяващо оборуд-
ване, предназначено 
за украинските граж-
дани, засегнати от 
войната. Тази мярка, 
която беше поискана 
от държавите член-
ки, ще се прилага 
със задна дата от 24 

февруари 2022 г. и 
ще бъде в сила до 31 
декември 2022 г.
Освобождаването от 
мито и ДДС се при-
лага за стоки, внесе-
ни от:
• Държавни орга-
низации (публични 
органи и публич-
ноправни органи, 
включително болни-
ци, правителствени 
организации, регио-
нални правителства, 
общини/градове и 
др.)
• Благотворителни 
или филантропни ор-
ганизации, одобрени 

от компетентните 
органи на държавите 
членки. 
Решението допълва 
новите правила за 
ДДС, приети през 
април, които позво-
ляват на държавите 
членки да разширят 
това освобождаване, 
така че да обхване 
вътрешните достав-
ки на стоки и ус-
луги, включително 
даренията, в полза 
на жертвите на бед-
ствия. 

ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО

Добрич

Нови правила за роуминга относно пътуващите в ЕС: 
„Роуминг като у дома“ за следващите 10 години

От 1 юли 2022 г., влиза в сила 
новият подобрен регламент от-
носно роуминга. С него се удъл-
жава до 2032 г. срокът на „Роу-
минг както у дома“ – схемата, 
благодарение на която пътува-
щите в ЕС и ЕИП могат да теле-
фонират, да изпращат текстови 
съобщения и да ползват интер-
нет в чужбина без допълнителни 
такси. Правилата обхващат:
По-висока скорост на мобилния 
интернет по време на пътуване
Оттук-нататък потребителите 
ще имат право на същото ка-
чество на мобилен интернет в 
чужбина, каквото получават у 
дома. Операторите, предоста-
вящи мобилни услуги, следва 
да гарантират, че потребите-
лите получават достъп до 4G 
мрежи или до по-напреднали-
те 5G мрежи, ако такива са на 
разположение в посещаваната 
от потребителите дестинация. 
Потребителите следва да могат 
да намерят информация за дос-
тъпността на мрежата в своите 
договори за мобилни услуги и 
на уебсайтовете на операторите.
Предотвратяване на неочаквани 
скрити такси

Когато потребителите пътуват 
със самолети или кораби, мо-
билните телефони могат авто-
матично да се свързват към бор-
довата мрежа, осигурявана от 
спътници. Ползването на услуги 
за мобилна връзка, предоставя-
ни от неназемни мрежи, може 
да е свързано с много високи 
допълнителни такси. Новите 
правила за роуминга задължават 
операторите да защитават свои-
те потребители и да ги уведо-
мяват, ако техните телефони се 
свързват към неназемни мрежи. 
Освен това операторите следва 
автоматично да прекъсват мо-
билните услуги, когато таксите 
на мобилните услуги през нена-
земни мрежи достигнат 50 EUR 
или друга предварително опре-
делена граница. Операторите 
могат да предлагат допълнител-
ни услуги, например възмож-
ност за отказ от ползване нароу-
минг на самолети и кораби. 
Повече информация за по-добър 
избор
Потребителите следва да могат 
да вземат информирани реше-
ния относно използването на 
услуги, които могат да доведат 

до допълнителни разходи. При 
пътувания в чужбина повиква-
нията към номера за обслужване 
на клиенти, застрахователни ус-
луги и услуги на авиокомпании, 
както и изпращането на тексто-
ви съобщения за участие в кон-
курси или събития могат да бъ-
дат по-скъпи отколкото у дома. 
Операторите трябва да гаранти-
рат, че предоставят на потреби-
телите информация за видовете 
телефонни номера, които могат 
да доведат до допълнителни раз-
ходи, когато потребителите на-
бират или получават достъп до 
такива номера от чужбина. Опе-
раторите следва да информират 
потребителите чрез автоматич-
ни SMS съобщения, изпращани 
при преминаване на границата 
към друга държава от ЕС, както 
и в договорите за услуги.
112 — Спешни повиквания при 
пътувания
Новите правила за роуминга 
гарантират, че гражданите по-
знават единния номер на ЕС за 
спешни повиквания 112, който 
могат да използват навсякъде в 
ЕС, за да се свържат със служ-
бите за спешна помощ. До юни 

2023 г. всички оператори следва 
да изпращат автоматични съоб-
щения до своите клиенти, които 
пътуват в чужбина, за да ги ин-
формират за наличните алтер-
нативни средства за свързване 
със службите за спешна помощ, 
например чрез текст или прило-
жения в реално време. Гражда-
ните, които не са в състояние да 
извършват гласови повиквания, 
могат да използват тези алтерна-
тивни средства.
По-ниски цени между операто-
рите, по-добри условия за по-
требителите
Новият регламент за роумин-
га определя по-ниски цени на 
едро и съответно разходи на 
операторите, използващи мрежи 
в чужбина, за да предоставят 
услуги на своите пътуващи в 
чужбина клиенти. Пределните 
цени на едро са определени на 
равнища, които гарантират, че 
операторите могат да понесат и 
да си възстановят разходите за 
предоставяне на роуминг услуги 
на потребителите на цени за въ-
трешния пазар. 
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