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   z Луксозни комплекси 
за възрастни хора 
били бъдещето 
на пазара за имоти

   z В България 
братушките можели 
директно да получават 
пенсиите си

   z Подобни проекти 
щели да стимулират 
развитието на 
позападнали райони

Таблети 
реформират 
училищата
••••	 на стр. ➐

Японският 
посланик 
бил фен 
на "морето"
••••	 на стр. ⓮

Още една 
такса за 
мъртъвците
••••	 на стр. ➌

Чистка на 
шефове по 
болници 
••••	 на стр. ➏

Гурбетчии 
вдъхват живот 
на Пчелник
••••	 на стр. ➒

••••	 на стр. ➍-➎

Приютяваме 
богати 

руски баби

ТЕМАТА 
ДНЕС
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Т Васа ГанчеВа

тв водещ

 “ Каква ли не ме изкараха. Алкохоличка. 
Някой да ме е виждал пияна? Като отида на 
коктейл, какво да държа в ръка - саксия ли?"

Ренета ИнджоВа
бивш министър-председател

 “ Някой ни внуши, че трудът не е 
престижен и от него не се забогатява."

Ексхибиционисти 
плъзнаха из Варна

видя репортер на "Поз-
вънете: ВестникЪт". Мъж 
от ромски произход беше 
забелязан да мастурбира 
и да реди нецензурни пред-
ложения към дами на бул. 
"Княз Борис" 89, вчера пре-
диобед. Ексхибиционис-
тът се движеше пеша от 
Спортна зала, посока цен-
търа. Свидетел на непри-
личното поведение подаде 
сигнал на тел. 112. Веднага 
обаждането беше препра-
тено към дежурните във 
Второ РУП. В това време 
мъжът се скри в една от 
пресечките. От полицията 
заявиха, че това е първият 
подобен сигнал за тази го-
дина. Вероятно пролетно-
то време и добрите усло-
вия за разходка са провоки-
рали ексхибициониста към 
подобни демонстрации. 
Очевидец на случката съ-
общи, че мастурбиращият 
е от ромски произход, ни-
сък, оплешивяващ. Облечен 
е с кожено яке, с две свет-
ли ленти на ръкавите.

Водолази 
почистваха 
морското дъно

във Варна. 12 водолази от 
клуб "Приятели на морето" 
се включиха във второто 
поред почистване на град-
ския плаж, което старти-
ра вчера във Варна под над-
слова "Щастливи за смет". 
Гмуркачите помагаха на де-
сетките доброволци, на-
гърбили се да почистят 
Южния плаж, като събират 
боклуците на 5 метра дъл-
бочина. 600 чувала баха оси-
гурени на всички желаещи 
да се включат в инициати-
вата на неправителстве-
ната организация Old Kids, 
а в самото начало в 12 часа 
вече 100 души се бяха запи-
сали като доброволци. Ми-
налата година участници-
те са били 400, а събраният 

боклук - 600 чувала. "Надява-
ме се тази година боклукът 
да е по-малко. Плажът из-
глежда по-чист, но пък има 
много фасове, за които раз-
даваме на хората специални 
торбички", разказа за "Поз-
вънете: ВестникЪт" Геор-
ги Тушев, основният орга-
низатор на почистването. 
В събирането на боклук от 
плажа се включиха и деца 
от дом "Гаврош" във Варна, 
а всичко необходимо за ор-
ганизацията е осигурено 
безвъзмездно от спонсори 
и общината.

212 души от Варна 
са се възползвали 

от безплатните прегле-
ди за глаукома, които бяха 
осигурени от Специализи-
раната очна болница. Ини-
циативата продължи от 
12 до 15 април. 40 души, 
които са се прегледали, са 
били с по-лоши показате-
ли и са насочени за по-на-
татъшни изследвания, съ-
общават от болничното 
заведение. В световен ма-
щаб средната заболевае-
мост от глаукома е 2%. Ре-
гистрирането на 40 болни 
не означава, че за България 
този процент е по-висок, 
отбелязват още от болни-
цата. Резултатът показ-
ва, че от прегледите на-
истина са се възползвали 
хора от рисковите групи, а 
скрийнингът е бил полезен 
за тях, съобщава управи-
телят на здравното заве-
дение д-р Руслан Тошев. По-
нататъшните изследва-
ния също са били безплат-
ни, защото минават по 
клинични пътеки, за които 
лечебното заведение има 
сключен договор. В първи-
те два дни след Великден-
ските празници са били 
прегледани и 150 деца от 
детските ясли. Предвиж-
да се да бъдат прегледани 
общо 1500 деца. Изследва-
нето се прави на място в 
детските заведения с пор-
тативен плюс оптикс апа-
рат и е напълно безболез-

нено, съобщават от болни-
цата. Тази апаратура дава 
насоки за състоянието на 
детските очи и след пре-
гледа малчуганите се на-
сочват за посещение при 
офталмолог от лечебното 
заведение.

27 катастрофи  
са станали

във Варна през почивни-
те дни, казаха за "Позвъ-
нете: ВестникЪт" от път-
на полиция. Ранени и заги-
нали хора при инциденти-
те няма. Някои от сблъсъ-
ците обаче са били тежки 
и са нанесени сериозни ма-
териални щети на колите, 
допълниха униформените. 
От пътна полиция преду-
преждават, че ще има за-
силено присъствие по ули-
ците на Варна и входове-
те и изходите на града. Ще 
се правят масови проверки 
за алкохол, скорост, пред-
пазни колани. Продължа-
ва и активното връчване 
на актове, съставени след 
снимки от камерите за ви-
деонаблюдение в морската 
столица. Униформените са 
започнали и кампания про-
тив неправилното парки-
ране в рамките на града.

Проектът за 
интегриран градски 
транспорт 

на Варна ще може да се 
подаде още през ноември. 
Това каза зам.-министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то Лиляна Павлова. По ду-
мите й средствата, кои-
то може да получи градът 
за развитие и модернизи-
ране на обществения си 
транспорт, може и да са 
повече от очакваните 40 
млн. лв. Конкретните ци-
фри зависели от преценка-
та и разработките на про-
ектантите.  Водим разго-
вори с Европейската банка 
за възстановяване и разви-
тие, Световната банка и 

Европейска инвестицион-
на банка за това как могат 
да подпомогнат България с 
модели за разпределение и 
организиране на средства-
та, предвидени за санира-
не на панелките от опера-
тивна програма "Регионал-
но развитие". В министер-
ството се надявали, че до 
юни ще могат да предло-
жат конкретния бенефи-
циент за 63-те млн. лв., а 
именно дирекция "Жилищ-
на политика". Целта е тя 
да разпределя грантове-
те по програмата. Пара-
лелно с това ще се обяви и 
обществена поръчка за из-
бор на фонд - мениджър на 
финансовия инженеринг.

Системи за ток  
от вятър и слънце

ще бъдат изследвани 
във варненския Технически 
университет, съобщи Да-
рик радио. Тестването на 
системи, които използват 
едновременно и вятър, и 
слънце като източници на 
енергия, е само част от 
мащабния проект, по кой-
то университетът ще по-
лучи близо 2 млн. евро от 
Европейската комисия. 
Парите са осигурени чрез 
Seventh framework program 
2007-2013, която подкрепя 
провеждането на върхови 
научни изследвания в но-
вовъзникващи области на 
познанието и стимулира 
най-добрите научни колек-
тиви в Европа да провеж-
дат съвместни научни из-
следвания в съвременни на-
правления. Една от основ-
ните цели на програмата 
е създаването на нова ге-
нерация талантливи млади 
учени, които да останат 
в Европа и да работят за 
постигането на конкурен-
тоспособна икономика, ба-
зирана на знанието и уме-
нията. Общият бюджет на 
проекта е 1 939 572 евро. 
От тях 1 730 752 идват от 
Европейската комисия, а 
208 820 евро е делът на на-
ционалното финансиране.

Бъди 
рЕПОрТЕр 

на 
"Позвънете: 
Вестникът"

Всеки ден срещаш 
нещо, което те сму-
щава или възхищава. 
Често го подмина-
ваш, защото си ми-
слиш, че никой няма 

да ти обърне 
внимание. 

ДОСЕГА!
Изпрати своя сиг-
нал за нередност 
на нашата редак-

ционна поща. Обади 
ни се по телефона. 
Ние ще бъдем тво-
ят инструмент за 
поправка на неспра-
ведливостите или 

ще покажем твоята 
позитивна новина. 
Можеш да ни изпра-

тиш и снимка. 

Очакваме темите, 
които те вълнуват, 

на:

052 91 23 10
0888 32 42 90

www.vestnikat.bg
news@vestnikat.bg
facebook.com/VestnikAt

 дупка на деня

дайджестът

Снимка Петко МоМчилов

Огромна дупка е зейнала на ул. "Васил 
Друмев" между Двореца на културата и 
спорта и Военноморското училище
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СНиМкАТА 

ДНЕС

Мечти по 
български

З аможните руски баби и дядовци 
искали да прекарат старините си 
у нас. Че всички бедни и социално 
слаби туристи са наши обичайни 

гости е ясно. Че чуждите инвеститори 
идват в България, защото работната 
ръка е най-евтина в Европейския съюз, 
си го знаем. Че купувачите на недви-
жими имоти ни предпочитаха, защото 
пазарът ни беше подценен, сами си го 
казваха. Ние ги търпим, така както 
търпим абсолютно всички гадости, 
които ни се случават години наред. Ама 
търпим си, защото такава ни е орисия-
та. А и не може цялата нация да забегне 
в чужбина. Все някакво население тряб-
ва да остане.

То бива търпение, ама това с руските 
старци вече прелива чашата. Поне да 
бяха американски беловласи. Не че има 
кой знае каква разлика. Ама по време на 
социализма търпяхме съветските ста-
рци,  които определяха националните ни 
приоритети. Всички виждаме докъде ни 
докараха. Сега да сменяме памперсите 
на техните синове и дъщери. При това 
в луксозни условия. Разбира се, че ще го 
направим. Ще го правим и ще се усмихва-
ме любезно. Защото трябва да преживя-
ваме. Защото сме се превърнали в нация 
на преживяващите.

Мечтите ни не са свързани с плани-
ране на времето, когато трябва да се 
отдадем на заслужен отдих и почивка. 
Мечтите ни в най-добрия случай се 
простират до там - просто да доживе-
ем пенсионна възраст.

позиция

Д
Е
Н
Я
Т

Възможно е на 
опечалените 
близки на по-
чинал човек да 
им се наложи да 

платят още една нова такса. 
Става въпрос за първия до-
кумент, въз основа на който 
се издава смъртен акт - съ-
общението за смърт. Ново-
то предложение, което беше 
обсъждано на научната кон-
ференция на семейните ле-
кари във Варна, е съобще-
ние за смърт да имат право 
да издават срещу заплащане 
лекари от поликлиниките. 
Повечето общопрактикува-
щи медици твърдят, че в мо-
мента цари хаос, не е регла-
ментирано чие е задължени-
ето за издаването на доку-
мента и подкрепят напълно 
новото предложение. Пред-
ставители на съдебна меди-
цина пък смятат, че лекар, 
който не е запознат с почи-
налия и със здравословните 
му проблеми приживе, труд-
но може да прецени за ня-
колко минути каква е при-
чината за смъртта.

Съобщението за смърт се 

издава от личния лекар или 
болнично заведение, зави-
си от това къде е настъпила. 
Съобщението се издава най-
рано 6 часа след настъпва-
не на смъртта, като лични-
ят лекар е длъжен да го из-
даде или при невъзможност 
да насочи към заместващ 
го лекар. Смъртният акт се 
издава въз основа на съоб-
щението до 48 часа от на-
стъпването на смърт. Това е 
нормативната уредба, коя-
то действа у нас в момента. 
Според джипита обаче все-
ки дипломиран лекар у нас 
има право да напише съоб-
щение за смърт.

"Обикновено различни-
те институции си прехвър-
лят топката и накрая сти-
гат винаги до личните ле-
кари. Бърза помощ пример-
но установява смъртта, но не 
издава необходимия доку-
мент, вика се джипито. Все-
ки гледа да прехвърли тази 
работа на друг. Парамедици-
те твърдят, че не е тяхна ра-
бота, обаче, ако се гледат ре-
ално нещата, след като паци-
ентът ми почине, той вече не 

ми е пациент. Така че анга-
жиментът, може да се каже, 
че не е и мой", каза за "Поз-
вънете: ВестникЪт" пред-
седателят на регионалното 
сдружение на семейните ле-
кари във Варна д-р Светлин 
Митев. Той допълни, че има 
още един много важен мо-
мент - неосигурените. Към 
тях никой не поемал анга-
жименит. "Проблемът е сло-
жен, но има решение. Прос-
то трябва нова нормативна 
уредба. Има предложение 
лекари от поликлиниките да 
имат право да издават подо-
бен документ, срещу опреде-
лена такса. Размерът на так-
сата все още не е обсъждан, 
но тя няма да е висока. Така 
семейните лекари няма да 
имат притеснения, че в по-
чивния им ден или ако от-
състват, няма да има кой 
да напише съобщението за 
смърт на техен пациент", до-

пълни д-р 
Митев.

"На мен лич-
но тази идея не 
ми харесва", ко-
ментира за "Позвънете: 
ВестникЪт" д-р Вилиам До-
ков, гл. асистент в катедра 
"Съдебна медицина" при 
Медицинския университет 
- Варна. Нелепо е да се иска 
допълнително заплащане за 
това, че лекар е извикан на 
адрес да си свърши работа-
та. Да не говорим, че има и 
друг важен момент - когато 
починалият не е бил паци-
ент на лекаря, не е бил леку-
ван от него и докторът няма 
представа от заболяванията 
му, как ще определи от как-
во е починал без аутопсия. 
При всички положения го-
ворим за естествена смърт и 
случаи, в които няма съмне-
ние за престъпление", обяс-
ни д-р Доков.

такса за 
мъртъвците

   z Джипита искат всички 
лекари да могат да 
издават съобщение 
за смърт по тарифа

   z Съдебните медици 
отхвърлят идеята 
за плащане, като я 
определят като нелепа

Още една

ЛИЛяна 
тРънкоВа
trankova@vestnikat.bg

Снимка Петко МоМчилов

Любители авиомоделисти 
се събраха по поляните на 
варненското село Звездица, за да 
се забавляват с моделите си на 
хеликоптери. Минисамолетите 
са оборудвани с двигатели с 
вътрешно горене и изпълняват 
сложни фигури в небето

ПЛамен енеВ
plamen@vestnikat.bg
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Заможни руски пенсио-
нери масово напират да 
идват в старчески до-
мове у нас. Възрастни-
те братушки искали да 

бъдат настанявани в шикозни спе-
циализирани комплекси, в които 

обаче да имат и подходящи развле-
чения. "България е изключително 
подходяща за целта страна, в коя-
то могат да се направят такива до-
мове за възрастни, защото е един-
ствената, с която Русия има меж-
дуправителствена спогодба за ди-

ректен превод на пенсиите", обяс-
ни пред "Позвънете: ВестникЪт" 
председателят на Международна-
та федерация за недвижими имо-
ти ФИАБЦИ Александър Романен-
ко. Той взе участие в Международ-
ната среща на архитектите от Чер-

Приютяваме богати
руски баби

   z Луксозни комплекси за 
възрастни хора били 
бъдещето на пазара за имоти

   z В България братушките 
можели директно да 
получават пенсиите си

   z Подобни проекти щели да 
стимулират развитието 
на позападнали райони

Скочиха срещу черноморска магистрала
Архитекти се надигнаха срещу новия проект за ма-

гистрала, опасваща Черно море, който беше предста-
вен на специализирания форум край Варна. Коригирани-
ят вариант предвижда трасето да следва плътно бре-
говата линия и през нашата територия да преминава 
през Бургас, Варна и Добрич. Така проектът, предста-
вен от председателя на Съюза на архитектите в Бъл-
гария (САБ) арх. Георги Бакалов, издърпва от вътреш-
ността на страната Черноморския транспортен пръс-
тен. 7140-километровото трасе беше заложено още 
през 2007 г. в подписания меморандум между страни-
те на Организацията за Черноморско икономическо съ-
трудничество и предвижда преминаването му през Ха-

сково. Младите архитекти, които Бакалов ангажирал в 
проект за общия пространствен модел на региона, оба-
че счели, че мястото на пръстена е по-близо до море-
то.

Това предизвика неодобрението на част от гилдия-
та, присъстваща на международната конференция, ан-
гажирана именно с планиране на развитието на реги-
она. Според председателя на регионалната колегия на 
САБ в Бургас арх. Владимир Милков е силно притесни-
телно намерението за изграждането на подобен път. 
Той отбеляза, че завършената автомагистрала "Чер-
но море" ще е достатъчна да обслужва пътникопото-
ка, за да се налага дублирането й с нов четирилентов 
път. "Кощунство е какъвто и да е скоростен път да пре-
сича Странджа", добави специалистът. Арх. Бакалов по-

бърза да му обясни, че не се предвижда дублиране, а 
използване и доразвиване на съществува-
щата инфраструктура. Това обаче не успя 
да успокои колегите му, според които би-
оразнообразието в района би било силно 
застрашено. Опита се да ги успокои зам.-
министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова, коя-
то отбеляза, че в тази насока е натрупан 
голям опит при изграждането на автома-
гистрала "Струма". "Знаем проблема с меч-
ките и пчеличките там, знаем и как да се 
справим с него. Ако трябва, ще сложим та-
бела за животните да преминават през 
тунела", коментира тя.
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Снимка Наталия Божидарова

Председателят на съюза на архитектите в България арх. 
Георги Бакалов, зам.-министърът на регионалното развитие 
Лиляна Павлова и кметът на Варна Кирил Йорданов бяха сред 
участниците на международния форум, посветен на идеите за 
устойчиво развитие на Черноморския регион
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Приютяваме богати
руски баби

десИсЛаВа 
максИмоВа
maximova@vestnikat.bg
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номорския регион, която се прове-
де край Варна. Руснаците се чувст-
вали изключително добре у нас за-
ради значително по-топлото вре-
ме, евтината издръжка и близкия 
език и култура. В родината им ос-
вен студената зима нямало и дър-
жавна политика за създаване на 
комфортни условия за възрастните 
хора. Ето защо България можела да 
се намести удобно в тази пазарна 
ниша и вместо да се строят вакан-
ционни имоти да се премине към 
изграждането на комплекси за въз-
растни хора. Те ще се различават от 
нашия стандарт за старчески домо-
ве по това, че ще предлагат всички 
удобства и лукс на обитателите си. 
Освен на покрив в тях пенсионери-
те ще могат да разчитат на подхо-
дящи развлечения - като лечебни 
SPA процедури, голф, танци, спор-

тове и т.н. За онези, които избе-
рат крайморските комплекси, пък 
били риболовът, яхтингът.

С продажбата на своето жили-
ще в Русия тамошните пенсионери 
можели да си позволят освен по-
купка на нов дом у нас, така и из-
дръжка поне за няколко години. 

"Не виждам смисъл да бягаме от 
тези пари, които ще се вливат ди-
ректно в икономиката ни", комен-
тира Антония Вирт, председател 
на ФИАБЦИ - България. Според нея 
подобни проекти биха стимулира-
ли и развитието на позападнали ра-
йони. С предлагането на допълни-

телни услуги, 
особено край 
лечебните ни мине-
рални извори вече ще можем да 
привлечем и по-платежоспособни 
чужденци, коменира Вирт. 

По думите на Романенко у нас 
имоти купува средната класа на 
Русия, предимно от Москва. Соб-
ствениците с адрес руската столи-
ца са над 50 на сто от всички ку-
пувачи. Следват ги гражданите на 
Санкт Петербург с 30-процентен 
дял, а едва 20 на сто от пазара се 
пада на жителите на останалите 
области на Русия.

Варна взима 1 млн. лв. за градоустройство
Министерството на регионалното развитие и благо-

устройството ще одобри проекта на Варна за интег-
рирано градско развитие. Информацията в аванс даде 
зам.-министърът на регионалното развитие и благо-
устройството Лиляна Павлова, която взе участие на 
международната среща на архитектите от Черномор-
ския регион, провела се през уикенда край Варна. Градът 
ще получи 1 млн. лв., за да набележи зоните за своето 
развитие. 

Павлова уточни, че са одобрени проектните предло-
жения на всички 36 кандидати. Вероятно през тази сед-
мица ще бъдат готови документите. След подписване 
на договорите общините ще трябва да изберат проек-
тантски екип от архитекти, градоустройствени и раз-
нообразни други специалисти, които да направят ана-
лиза на територията. От нея траба да се изберат само 
3 зони - за икономическа, за предоставяне на публични 
услуги и социална, в която да има съчетание на учили-
ща, малцинствени групи и т.н. "Когато утвърдим кон-
кретните зони, бенефициентите ще трябва да конкре-
тизират действията, които ще се предприемат в тях", 
обясни Павлова. Едва тогава трябвало да започне раз-
работването на конкретните идейни проекти. "Ако об-
щините са много стриктни и спазват графика си, те ще 

имат възможност не само да спрат до позицията, в коя-
то имат план за развитие с идейни проекти, но ще мо-
жем да им дадем пари да финансират реалната подго-
товка на тези проекти. Всичко това е цел при обявява-
нето на новия програмен период от 2013 г. общините да 
могат веднага да кандидатстват с готови предложе-
ния, а не както беше сега - да се правят хаотични уси-
лия", коментира зам.-министърът. 

По думите на Павлова целта на този план е да се по-
лучи интеграция между фондовете и програмите на Ев-
ропейския съюз. 

Зам.-министърът добави, че след като се набележат 
приоритетите за всеки един регион, ще може да се ра-
боти и по комплексната национална устройствена схе-
ма. По този начин ще може да се определи и къде какви 
са дейностите и приоритетите за развитие и финан-
сиране на инфраструктурата, каза още тя. 

Според председателя на Камарата на архитекти-
те в България арх. Петко Йовчев е крайно време минис-
терството да заложи именно на този подход за разви-
тие. "Голяма част от колегите отдавна чакат да се слу-
чи нещо на национално ниво, което да отпуши работа-
та по устройствените планове на територията", аргу-
ментира се Йовчев.
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Непредвидени 
чистки край 
морето отвя-
ха доста ше-
фове на го-

леми и малки болници и 
здравни структури във Ва-
рна само за няколко месеца 
през тази година. Предве-
стникът на тежките рокади 
се оказа уж невинна смяна 
в борда на директорите на 
МБАЛ "Св. Анна". Замисле-
на и осъществена от здрав-
ното министерство, като 
промяна в борда, тя доби 
местен привкус. То и няма-
ше как новите управници 
да оставят конците на вар-
ненския "Пирогов" да дър-
па доц. д-р Лидия Петкова, 
която бе близо до бившия 
председател на Общинския 
съвет във Варна Борислав 
Гуцанов. Така мястото на 
известния уролог доц. Пе-
ткова като ръководител на 
здравното заведение бе за-
ето от д-р Веселин Николов, 
коремен хирург в същата 
болница. Само дни преди 
Великден упорито се заго-
вори, че предстои нова смя-
на в борда на директори-
те на болницата. Поводът за 
подхващането на познатата 
тема бе отново предстоящо 
общо събрание на здравно-
то заведение и оповестения 
от здравното министерство 
дневен ред. В него пак е за-
легнала промяна в борда на 
директорите.

Всъщност няма да е 
нищо ново под слънце-
то, като се има пред-
вид, че за 6 месеца се 
смениха трима здрав-
ни министри. Носи се 
слух, че д-р Николов 
ще си отиде по реда, а 
на неговото мяс-
то ще дой-
де 

друг избраник на ГЕРБ. 
Дори се спряга името на 
проф. д-р Дико Бошнаков, 
който е в борда на болни-
цата. Мнозина смятат, че в 
тези приказки няма нищо 
вярно, защото ортопедът е 
в пенсионна възраст и едва 
ли ще е сред кандидатите 
за ветровития пост. Депу-
татът от ГЕРБ д-р Красимир 
Петров, който също рабо-
ти в Окръжна и взема при-
сърце всяка история около 
терена или имиджа на бол-
ницата, не смята, че ще има 
директорска смяна. "В Ми-
нистерството на здравео-
пазването не е обсъждан 
подобен въпрос. Мога да 
кажа, че и мен никой не ме 
е занимавал с него. Не е об-
съждан и в местната струк-
тура на ГЕРБ", каза депута-
тът за "Позвънете: Вестни-
кЪт".

След смяната на доц. Пет-
кова, в разгара на отпускар-
ския летен сезон, със скан-
дал махнаха от заемания 
дълги години пост директо-
ра на УМБАЛ "Св. Марина" 
проф. д-р Красимир Ива-
нов. Поводът бе пациент от 
Бургас с огнестрелна рана 

от криминалния 
контингент, 

обработен 
в болни-
цата. За 
него ни-
кой не ин-
формирал 
МВР и не 
било пода-
дено извес-

тие, какъв-
то бил ре-

дът. Случката се разиграла 
по време на отпуска на про-
фесора и съвсем скоро след 
като бе избран за пореден 
мандат за директор на най-
голямата болница в Северо-
източна България. Седми-
ци по-късно той бе реаби-
литиран донякъде, като бе 
включен в борда на дирек-
торите. Начело на УМБАЛ 
"Св. Марина" е доц. д-р Жа-
нета Георгиева, но мнози-
на смятат, че проф. Иванов 
и сега стои достатъчно бли-
зо до управлението на бол-
ницата. 

Повече от година с вре-
менен управител беше АГ 
болницата във Варна. И мо-
жеше да откара още доста 
време така, докато не дой-
де ред д-р Петър Атанасов 
да се пенсионира. Така об-
щинските съветници се ви-
дяха принудени да избе-
рат един от двамата пред-
ставили се най-добре - д-р 
Живко Ганчев или д-р Ра-
дослав Минков. По същото 
време в публичното прос-
транство гръмнаха сканда-
ли, свързани с името на д-р 
Ганчев, което наклони вез-
ните в полза на другия кан-
дидат. И въпреки слухове-
те, че зад кандидатурата на 
д-р Минков отново стои Гу-
цанов, д-р Минков пое упра-
влението на АГ. 

Тъкмо пластовете се бяха 
понаместили и в бранша 
сметнаха, че няма да има 
повече промени и се зада-
де нова. Макар и да беше до-
някъде очаквана - бивше-
то ХЕИ, популярно напосле-
дък като РИОКОЗ, се сли-
ва с Регионалния център 
по здравеопазване. И дока-
то се хвърляха зарове и се 
залагаше кой има по-дебе-
ли връзки, за да оглави но-
вата структура, и двама-
та доскорошни шефове - д-р 
Емил Ангелов на Регионал-
ната инспекция по опазва-
не и контрол на обществе-
ното здраве и д-р Веселин 
Балкански, директор на Ре-
гионалния център по здра-
веопазване, останаха на 
сухо. На д-р Балкански била 
предложена длъжността на 
заместник в новата струк-
тура, но той не приел. Вет-
ровитото директорско мяс-
то се зае от временно из-
пълняващ - д-р Светла Ста-

нева, а за мястото е обявен 
конкурс. От Министерство-
то на здравеопазването ка-
заха за "Позвънете: Вестни-
кЪт", че има подадени мол-
би за участие в конкурса, 
но точният им брой ще бъде 
оповестен след 4 май.

Само преди месец без 
шеф остана и здравната 

каса във Варна. Оказа се, че 
тук не духат политически 
ветрове, а д-р Марио Щили-
янов си е намерил по-добро 

поле за изява в чужбина. За 
овакантения от него горещ 
стол обаче още не е обявен 
конкурс.

Чистка 
на шефове 

по болници
   z Някои от промените 

станаха със скандал, 
други - тихомълком

   z Политически мотиви 
съзират варненци за 
оголените постове

сИЛВИя ПенеВа
s.peneva@vestnikat.bg

Снимки архив

Шефът на здравната каса - 
д-р Марио Щилиянов
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Въвеждането на 
таблети в учи-
лищата е една 
от възможност-
ите за осъщест-

вяване на реформа в обра-
зователната система. Ус-
тройството би могло да бъде 
много полезно за подготв-
ката на всеки един ученик, 
смята проф. Татяна Дронзи-
на, преподавател по поли-
тология в Софийския уни-
верситет, която се включи в 
конференция за развитие-
то на българското образо-
вание във Варна. В момен-
та един обикновен таблет 
струва 100 евро или 116 до-
лара. „Според прогнозите 
до три години цената му ще 
падне до 35 евро и ще ста-
не съвсем достъпна. Тога-
ва повечето от родители-
те биха могли да си го поз-
волят. Затова е необходи-
мо деца и учители да се под-
готвят за употребата на ми-
никомпютрите”, посъветва 
проф. Дронзина. Според нея 
е крайно време да се преми-
не от компютърния кабинет 
към компютъра в класната 
стая. „Непрекъснато се го-
вори за иновативно обуче-
ние, нови технологии, мул-
тимедии. Стига сме ги па-
зили, да ги извадим навън”, 

апелира още преподавате-
лят от Алма матер. 

Тя оцени като като много 
добра инициативата на об-
разователното министер-
ство за предоставяне на без-
платни учебници, но под-
черта, че така или иначе се 
върви в посока на пълно въ-
веждане на дигитални. И в 
момента има много добре 
разработени теми и учебни 
материали в образовател-
ни сайтове. Подготвянето 
им би трябвало да бъде цел 

на учителите, смята проф. 
Дронзина. Tя информира и 
че в училищата в останали-
те европейски страни има 
складове, в които се съхра-
няват създадени от препода-
ватели образователни про-
дукти. „Това не е кой знае 
колко сложно. Бихме мог-
ли да го направим и в бъл-
гарските учебни заведения”, 
даде още една идея универ-
ситетският преподавател. 

Голям пропуск в образова-
телната система била и лип-

сата на официални елек-
тронни адреси на училища-
та. Повечето техни предста-
вители ползват в работата си 
лични електронни пощи, а 
би трябвало всяко едно учи-
лище да има официален ад-
рес, категорична е проф. 
Дронзина. Така те можели да 
водят кореспонденция с ин-
ституции и организации, а 
не да се разчита на личния e-
mail на определен служител.  

Българските училища не 
са особено активни по ус-

вояването на европейски 
средства и взаимстването 
на добри европейски прак-
тики, бе друг пропуск, оч-
ертан по време на конфе-
ренцията под наслов „Евро-
па 2020 и българските об-
разователни измерения”. 
Впечатлението е, че ако 
школата кандидатстват, то 
става въпрос за малки про-
екти. Едва ли има българ-
ско училище, което да е ус-
воило 1,5 милиона евро, ка-
квито възможности има, 

съгласиха се участни-
ци във форума. 

Като много важна за-
дача бе очертано и пови-
шаването на самочувстви-
ето на българските учите-
ли. Към момента всеки вто-
ри преподавател няма ква-
лификационна степен. В 
тази връзка бе припомнено 
за една от най-новите ини-
циативи на просветното ве-
домство, свързана с пови-
шаването квалификация-
та на учителите. Тези, кои-
то не владеят чужди езици 
и нямат компютърна гра-
мотност, ще могат да изли-
зат в отпуск от един месец 
до една година, за да се ог-
рамотяват. Целта е да бъ-
дат обхванати най-вече мла-
ди преподаватели до 35 го-
дини, които да се запознаят 
със съвременните педагоги-
чески практики. След реа-
лизиране на обученията, за 
които е осигурено европей-
ско финансиране, се пред-
полага, че младите учители 
ще могат да разчитат на по-
високи заплати.

Лобират за професионалното обучение
В концепцията за новия закон за училищното образование 

да намерят място и въпросите на професионалното обучение, 
настояват от Съюза на българските учители (СБУ), който 
вече е депозирал официално предложение в просветното ве-
домство. В момента на практика връзката с професионално-
то образование напълно липсва в документа, отбеляза във Ва-
рна председателят на СБУ Янка Такева, която изрази надежди-
те си за корекция на концепцията. 

При изготвянето на стратегически документи за образо-

ванието да се питат най-вече учителите и синдикатите. Това 
препоръча от своя страна преподавателят по политология в 
Софийския и Великотърновския университет проф. Тодор Та-
нев, според когото профсъюзът трябва да има не само защит-
на, но и стратегическа функция.

В момента в България има около 260 документа, които се на-
ричат стратегии, а 90% от тях нямат никаква стратегическа 
стойност, изтъкна политологът. Причината за това била, че 
се правят от хора, които не са специалисти.

реформират 
уЧилищата

   z До три години цената  
на устройството щяла 
да стане достъпна

   z Предлагат школски 
складове за създадени 
от учители продукти

мИЛена 
РадойчеВа
radoicheva@vestnikat.bg

Таблети

Снимка canstockphoto
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Автентична траур-
на плоча може да 
бъде видяна в дво-
ра на най-старата 
джамия във Варна 

– тази в старата градска част. Ка-
менният блок е поставен от лява-
та страна на храма, а на лицевата 
му страна са изобразени кошни-
ци с цветя. Той обаче не се използ-
ва по предназначение поради лип-
са на къпалня в джамията. При по-
гребение върху плочата се поста-
вя ковчегът, като преди това тяло-
то трябва да бъде измито в храм, 
след което се чете последната мо-
литва. Траурни плочи има и в дру-
гите две джамии в морската сто-
лица - до лятно кино "Тракия" и в 
кв. "Аспарухово". Те обаче не при-
тежават автентичните орнаменти, 
каза за „Позвънете: ВестникЪт” 
заместник-мюфтията на Добрич и 
правен съветник на варненското 
Мюсюлманско настоятелство Ра-
сим Расим.

Джамията, носеща името "Хай-
рие", което означава добрина, 
трудно може да бъде разпозната. 
На пръв поглед тя не се различа-
ва кой знае колко от старите по-
западнали къщи в града. Вътреш-
ността й обаче прави впечатление 
с чистота, подреденост и хармо-
ния. „Хайрие” е строена през 1835 
г. от Дилявер паша. До нея било 
вдигнато и турско училище, кое-
то вече не съществува. Има ма-
лък купол в ниската част. Предпо-
лага се, че преди време е имала и 
минаре, тъй като във вътрешна-
та част може да бъде видян отвор 
към него. Над входната врата е по-
ставена мраморна плоча с надпис 
на арабски и турски език, прикан-
ващ в храма. На нея е изписано и 
че през 1926 г. варненското Мю-

сюлманско настоятелство е извър-
шило ремонтни дейности.

В дясната част на храма се на-
мира помещение за измиване пре-
ди молитва, а в лявата е настанен 
офисът на настоятелството. Мо-
литвеният салон е квадратен, като 
в десния му край е изграден дър-
вен минбер - високо място, от кое-
то имамът дава наставления по 
време на петъчни и байрямски мо-
литви. В средата е михрамът, от-
където се водят молитвите. На 
втория етаж е обособено помеще-
ние за жените. В джамията могат 
да се видят и покрити с кожа дър-
вени кръгове, върху които са из-
писани имената на Аллах, проро-
ка Мохамед и четирите праведни 
халифа. 

В храма могат да се съберат око-
ло 250 мюсюлмани, информира 
правният съветник на мюфтий-
ството. По думите му петъчните 
молитви се посещават от около 70 
души, а по време на байрямски-
те джамията се пълни, като кили-
ми се разстилат и в двора. Спаз-
ват се и обредна и ежедневна пет-
кратна молитва. Молба към Ал-
лах може да се отправи навсякъ-
де, стига мястото да е чисто и да се 
намери посоката към Мека, казва 
Расим. Обяснява, че в религията 
са залегнали шест основни прин-
ципа – вярата в Аллах, в неговите 
ангели, в пророците, които е из-
пратил, в писанията, в съдния ден 
и в съдбата. 

Задължително за мюсюлманите 
е постенето по време на свещения 
за тях месец Рамазан, започващ 
от 1 август. В продължение на 30 
дни от 

изгрев до залез слънце вярващи-
те трябва да се въздържат от яде-
не, пиене и полови отношения. На 

27-ия ден се отбеляз-
ва Свещената нощ на 
могъществото, която 
се счита за по-добра от 
1000 месеца. 

Дълг на вярващите в исляма е и 
правенето на милостиня, която ос-
вен пари, може да бъде и добра дума. 
Мюсюлманите трябва да направят и 
поклонение на светите места Мека и 
Медина в Саудитска Арабия. 

Най-големият грях е вярата в 
други неща освен Аллах. Недопус-
тими са и оскърбяването на роди-
телите, незаконната печалба, под-
купът, хазартните игри, клевета-
та, спекулантството, прелюбодея-
нието. 

Няма разцепление  
сред мюсюлманите

Мюсюлманите във Варна са напълно единни. 
Има едно настоятелство, което е регистрира-
но в съда, категоричен бе зам.-мюфтията на До-
брич Расим Расим, който показа документи от 
съда в подкрепа на изказването си. Той катего-
рично отхвърли цитираните от медиите твърде-
ния, че джамиите във Варна са неподдържани, 

а по подовете има- ло кал. Хората, които 
претенди- рат, че са легитимни, ня-

м а т понятие от религия. Те 
не се подкрепят от на-
селението и тримата 

имами във Варна, каза 
още Расим. Той подчерта, 
че не би постъпил по тех-
ния начин и не би търсил 
медийна изява.
Във Варненско, а и в цяла-

та страна няма радикален ислям, 
засегна друга щекотлива тема правни-
ят съветник на настоятелството във 
Варна. Той посочи, че е чел много вни-
мателно доклада на ДАНС, който също 
доказвал, че в България няма радикални 
ислямисти. Мюсюлманите във Варна 
пък сами преценявали кога децата им 
да започнат да изучават религията. 
Срещали се и бащи, които водели със 
себе си на молитва 4-5-годишни деца. 
Ако имало повече желаещи, се сфор-
мирали детски  летни курсове, кои-
то обикновено течали два месеца. 

без траурни 
молитви 

   z 70 богомолци  
посреща всеки петък  
най-старата джамия

   z Дълг на мюсюлманите 
е правенето  
на милостиня

мИЛена 
РадойчеВа
radoicheva@vestnikat.bg

в „Хайрие” 

Снимки Наталия Божидарова
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Само за две-три години 
работа в чужбина гас-
тарбайтери са скола-
сали да вдигнат нови 
къщи в село Пчелник. 

Близо половината от жителите му 
са от ромското малцинство. "Доп-
реди година имаше цели семей-
ства, които работеха в Испания, 
Италия, Австрия и Франция", каза 
кметицата на долночифлишкото 
село Лиляна Петкова. Сега обаче 
навън работели около тридесети-
на души. Някои фамилии явно са 
"дръпнали" напред, след като зара-
ботили в чужбина. Само допреди 
няколко месеца къщата на Вели-

ка Иванова е приличала по-скоро 
на коптор, сега обаче цялата фа-
милия с три-четири дребни деца 
се е преместила в нова къща с алу-
миниева дограма. "А, снахата пра-
ти пари от Франция, та се оправи-
хме", разказва бабата. Пред нова-
та къща малката Мега пере в ле-
ген дрехите на бебето, което е лег-
нало да спи за следобед. Съселя-

ни на семейството разказват, че 
майката от години е на гурбет във 
Франция. Те упорито разказвали, 
че майката работела във фабрика 
за свирки във Франция, но малци-
на вярват на тази версия. Сега же-
ната се върнала за празниците и 
вероятно щяла да замине пак. По 
този почин в Пчелник са вдигна-
ти не една и две къщи. Около три-
десетина са новите домове, спре-
тнати по модерен маниер, благо-
дарение на заработените в чужби-
на пари.

Не навсякъде в тази част на ма-
халата нещата са толкове добре. 
В някои от къщите времето ся-
каш е замряло отпреди век-два. 
По същата улица в ромската ма-
хала в една от къщите мизерия-
та си личи от улицата. Счупените 
прозорци на къщата са запушени с 
овехтели палта и якета, които на-
половина стърчат навън. Спътни-
ците ни ни предупреждават да не 
стъпваме във вадата, която тече 
пред къщата, защото това е "кана-
лизацията" на дома. Млада жена 
ни посреща пред къщата. Каза, 
че е останала у дома днес заради 
едното от децата, което май нещо 
не било добре. Иначе тя и мъжът 
й ходели на работа към Горското 
в Горен чифлик. Питаме дали мо-
жем да надникнем вътре. "А, то не 
е оправено, ама за какво ви е. Как-
во ще снимате, то на нищо не при-
лича", казва Тодорка Тодорова. 
Пробваме да влезем, ама един от 
наследниците на къщата - Тошко, 
се е барикадирал вътре и е пуснал 
резето. Майка му вика настойчи-
во, ама на него не му се чува. Все 
пак успяваме да влезем в къщата, 
където е трудно да повярваш, че 
в една стая живеят петима души. 
Скована от дъски маса, на която 
още стои нераздигнато ядене. Сте-
ните от години не за виждала ма-
зане и не реват, ами направо кре-
щят за варосване. Най-малки-
ят наследник на фамилията Дим-
чо се крие зад единия дирек на къ-
щата. В двора е същата натурия, 

както и в жилището. Семейството 
има и момиче на 12 години.

"Вода вътре няма, ама в дво-
ра имаме", обяснява жената. До 
чешмата е скована кочина, в коя-
то има и обитател - 
малко прасенце. 
Та при него ми 
се видя по-уют-
но, отколкото в 
помещенията, 
където живее-
ше семейство-
то. Оказа се, 
че къщата 
не е под 
наем, а 

е на ро-
дители-
те на главата на 
семейството Геор-
ги. Като цяло фа-
милията мислела 
да се мести по-надо-
лу в селото, към цен-
търа. Едва ли обаче ус-
ловията вкъщи са таки-

ва по тази причина. Някол- ко 
крачки по-нагоре млада жена 
простира пране. Покрай нея щъ-
пука малко момиченце. Батко-
то бил на градина, а бащата Геор-
ги Ангелов бил на работа - прода-
вал дърва. Няколко преки по-на-
долу млада жена пере. През отво-
рената врата се вижда пръстеният 
под и метнато одеяло вместо пер-
де. Няколко дребни деца щъкат 
наоколо. Макар да се усмихва-
ше любезно, жената не ни допус-
на до стаите, които обитават. От-
далеч обаче личеше, че картинка-
та е идентична с тази в къщата на 
Тодорови.

Това е начин на живот, така 
искат, така живеят. Но не 

при всички фамилии е 
така. В другата махала, 

където също живе-
ят хора от малцин-

ството има бога-
ти къщи, под-

редени с вкус, 
в които хиги-
ената е на ви-
сота, обяснява 
кметицата на 
селото. 

Р
Е
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О
Н
Ъ
Т

вдъхват живот 
на ПЧелник

   z Семейства нехаят 
как живеят, глезят 
повече добичетата си

   z В китното варненско 
селце пчеларството 
вече е западащ занаят

сИЛВИя  
ПенеВа
s.peneva@vestnikat.bg

Гурбетчии

Снимки Наталия Божидарова

Магаре пред училището в село Пчелник 

Тук живее фамилията на Тодорови, 

а в близост е кочината на прасето им
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Готвените промени в За-
кона за лекарствени-
те продукти в хуманна-
та медицина, касаещи 
продажбата на козме-

тика от нефармацевти, са иници-
ирани от големите фирми, стават 
под давлението на веригите. Това 
заяви за „Позвънете: ВестникЪт" 
Светла Дамянова - председател на 
Регионалната фармацевтична ко-
легия в Добрич. От 9 до 27 май в 
цялата страна стъпаловидно ще 
се проведат ефективни протестни 
действия. „Около 10 май колегия-
та в Добрич ще се събере във връз-
ка с протестите. Вероятно ще из-
лезем с някаква декларация или 
решение", каза Дамянова. Шефка-
та на колегията е категорична, че 
е недопустимо в аптеките козме-
тични продукти да бъдат прода-
вани от хора, които нямат ценз. 
„Това, според мен, го правят го-
лемите фирми, които назначават 
козметични консултанти, за кои-
то не е задължително образовани-
ето. А защо помощник-фармаце-
втите нямат право да работят в ап-
тека без да имат магистратура?", 
пита председателката на коле-
гията. Тя обясни, че осигуровки-

те на помощник-фармацевтите се 
много по-големи от тези за хора-
та без образование. „От икономи-
ческа гледна точка е много по-из-
годно тези, които продават козме-
тика, да нямат ценз", категорична 
е Дамянова. Според фармацевтка-
та, влизането на такива хора в ап-
теките няма да е в интерес на па-

циента, може дори да доведе и до 
изкушения - те да продават и ле-
карства.

"За пореден път при обсъжда-
нето на Закона за лекарствените 
продукти в медицината има неза-
читане на съсловните организа-
ции", сподели Светла Дамянова. 
По думите й не се обръща никак-

во внимание на организациите, 
мнението им не се взема предвид. 
„Държавата ни задължава да чле-
нуваме в тях, но защо - след като 
никой не ни обръща внимание?", 
пита шефката на фармацевтична-
та колегия в Добрич. И допълва: 
„Местните колегии казваме - В Со-
фия нищо не правят. А какво да 

правят, след като 
никой не зачита 
мнението им". Като 
пример фармацевтка-
та посочи и новите до-
говори на аптеките със здравната 
каса. Тя разказа, че е била сформи-
рана специална комисия предста-
вители на Българския фармацев-
тичен съюз, която е трябвало да 
участва в преговорите. Това обаче 
не се случило.

„Стига вече с тези промени в За-
кона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина! Почудиха 
се вече какво да правят - през два-
три месеца и нещо се сменя", въз-
мущава се фармацевтката. И обяс-
ни, че според една от готвените 
промени аптеките преминават от 
Министерството на здравеопазва-
нето към Изпълнителната аген-
ция по лекарствените средства. 
„Пак ще ни накарат да се пререги-
стрираме", допълва Светла Дамя-
нова.

измененията са обсъдени 
със съсловните организации

Проектът за изменение на Закона за лекарствени-
те продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) е обсъден 
с всички съсловни организации на фармацевтите, про-
изводителите на медикаменти и пациентските орга-
низации. Това се казва в официално съобщение на сай-
та на Министерството на здравеопазването. В него се 
посочва, че са проведени поредица от срещи между ръ-
ководството на МЗ и Асоциацията на научноизследо-
вателските фармацевтични производители, Българска 
генерична фармацевтична асоциация, Български фар-
мацевтичен съюз и пациентските организации. „Голяма 

част от постъпилите предложения и коментари са от-
разени в проекта за изменение на закона", категорични 
са от здравното ведомство.

Промените в ЗЛПХМ, които наскоро бяха приети от 
Министерския съвет, не водят до фундаментални про-
мени в лекарствената политика на страната, съобща-
ват още от МЗ. И допълват, че още в края на миналата 
година министерството е заявило, че допълнителни, 
по-значими, промени ще се направят след приемането 
на дългосрочна стратегия в областта на лекарствена-
та политика.

Министерството 

скоЧиха 
срещу веригите

   z Аптекарите ще протестират заради 
продажбата на козметика от нефармацевти

   z От съсловните организации смятат, че 
мнението им не се взема под внимание

мИма 
ИЛИеВа
ilieva@vestnikat.bg

Фармацевти
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Камбоджански войници пазят границата с Тайланд, където в последните 

няколко дни възникна напрежение. Тайландските военни твърдят, 

че 10 техни войници са изчезнали. Конфликтът е следствие на 

неразбирателство относно точната позиция на границата

Снимки БГНеС

Площадът на Ватикана бе претъпкан от хиляди вярващи, които 

присъстваха на церемонията по обявяването на папа Йоан Павел Втори 

за блажен. Процедурата е последната стъпка преди обявяването му за 

светец

Привърженици на Комунистическата партия на Русия маршируват по 

време на демонстрация по повод Деня на труда

Свещеникът рокер Том Хешлер, който е и президент на клуба 

"Gospelriders" даде традиционната си благословия на колегите си в 

Швейцария. Около 4000 рокери участваха в тазгодишното събитие

Пътнически автобус бе запален в южния пакистански град Карачи. По 

данни на Съвета за човешки права за последната година там са убити 

най-малко 237 души

светът в снимки

Убит автокрадец, ра-
нен полицай и два 
намерени крадени 
автомобила е равно-
сметката на полицей-

ската операция под кодовото на-
именование "Хиените", проведе-
на в нощта срещу неделя, съобща-
ва bnews.bg.

По думите на вътрешния ми-
нистър при операцията е разбита 
изключително опасна престъпна 
група, която се е специализирала 
в кражба на автомобили от марка-
та БМВ и то само джипове. По опе-
ративни данни на седмица банда-
та е отнемала между 5 и 7 луксоз-
ни возила, уточни Цветанов.

Автокрадците били заловени, 
след като първо откраднали пред 

великотърновски хотел джип БМВ 
Х5 с румънска регистрация, каза 
вътрешният министър Цветанов 
пред Фокус. След това продължи-
ли за Пловдив, където пред друг 
хотел свили втори джип, този път 
с русенска регистрация. Поели по 
автомагистрала "Тракия" и укри-
ли откраднатите возила в лозята 
на Виноградец, недалеч от разкло-
нението Велинград-Церово. Точ-
но в този район полицаите извър-
шили съответните заградителни 
мероприятия. При излизането на 
двата джипа, единият се завъртял 
и се върнал в гористата местност, 
а другият тръгнал директно срещу 
полицейския автомобил, не спрял 
и ударил полицейската кола. "По-
лицията е отправила предупреж-

дение за спиране, при което шо-
фьорът се насочва към тях. Поли-
цаите стрелят във въздуха, стре-
лят в гумите, но колата не спира, 
преминава покрай тях, при което 
закача един полицай, който е леко 
ранен в крака. Автомобилът про-
дължава и след около километър 
преследване, пропада в дере. При 
огледа, който е извършен от поли-
цаите, е открито едно лице, прос-
треляно и починало.", разказа Цве-
танов подробности по операцията.

В колата е намерен компютър 
за разкодиране на защитата на ав-
томобили, с който е извършена 
кражбата, както и оригиналните 
румънски регистрационни номе-
ра, които били подменени с пло-
вдивски.

50% скок на цените 
 за половин година

През втората половина на април се регистри-
ра ново увеличение на цените на храните, съобща-
ват от Държавната комисия по стоковите борси 
и тържищата, цитирани от БНР.

През изминалия месец цената на захарта пос-
къпва с 2,4 на сто.С около 5-6 процента скача цена-
та на кравето сирене и между 1 и 3 процента пос-
къпват месните произведения. Цените на повече-
то плодове и зеленчуци са по-високи през април в 
сравнение с март. Най-голям ръст бележат цени-
те на оранжерийните домати - 18 на сто, порто-
калите - 17 на сто, и ябълките - 15 на сто. За една 

година експертите регистрират покачване на це-
ната на олиото с 45%, на брашното с 53 % и на за-
харта с 56%.

В интервала 20 - 30 процента е поскъпването на 
годишна база на лещата, млечните произведения, 
рибата и пилешкото месо. Спрямо април 2010 годи-
на се отчита ръст от около 70 - 80 на сто на цена-
та на картофите и чесъна. Ябълките и зелето са 
поскъпнали на годишна база с около 40 на сто.

Покачване на цените на годишна база в интер-
вала 7-11 на сто има при бананите, портокалите 
и морковите.

Спипаха българска яхта 
с 300 кила кокаин

Българска яхта, натоварена с 
повече от 300 кг кокаин, е била 
задържана в морето край Фран-
ция при съвместна операция на 
българските и френските вла-
сти.

Източници от МВР, цитирани 
от Дарик, уточняват, че екипа-
жът на яхтата се състои от два-
ма български граждани. Те не са 

познати на българската полиция 
и нямат криминални досиета. 
Ставало въпрос за канал за тра-
фик на най-скъпия вид наркотик 
от Латинска Америка за Европа, 
в който участват и българи.

Според пазарните цени на 
наркотика заловеното количе-
ство кокаин на борда на българ-
ската яхта е на стойност над 1 

млн. лева. Преди време бяха за-
държани други две наши яхти, 
след като на борда им бе наме-
рено голямо количество кока-
ин. Рекорда постави българи-
нът Стоян Манов от Елхово, кой-
то беше заловен близо до Канар-
ските острови на борда на ката-
маран с три тона от белия пра-
шец.

автокрадец  
застрелян

   z Ранен е полицай, 
участвал в 
преследването

   z Спипана е група, 
крала само  
луксозни коли

10 родни богаташи  
плащат 4,5 млн. лв. данък

Близо 4,5 милиона лева данък 
върху доходите на физически-
те лица ще внесат в хазната 
десетимата българи, деклари-
рали най-висок доход от 2010 г., 
съобщиха от приходната аген-
ция.

Сумата от годишните да-
нъчни основи - общите им при-
ходи, намалени с осигурителни-
те вноски и признатите разхо-
ди, на тези данъкоплатци възли-
за на 46,4 млн. лв. Доходите им 

са от дейности, свързани с по-
купко-продажба на акции и дяло-
ве, предоставяне на финансови, 
консултантски, адвокатски ус-
луги и други.

Данъчната агенция припом-
ня, че 2 май е последният срок 
за подаване на данъчните де-
кларации за облагане на до-
ходите без санкции. До 2 май 
трябва да се внесе и дължими-
ят данък за довнасяне по де-
кларациите за доходите.

при операция
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стефка костадИноВа
председател на БОк

 “ Името Иван Славков значи 
спорт. Често ми даваше бащински 
съвети. Не ми е спестявал критики и 
съм му благодарна." 

дИмИтъР БоРИсоВ
собственик на ЦСка

 “ Нормално е в края на мач да се 
отпускаме. Както хората казват, 
българска му работа."

антон РадушеВ
зам.-председател на СкТм „комфорт"

 “ Много се радвам за победата 
ни с 4:3 над „Дунав". Най-ценна е 
победата на Детелина Михайлова, 
която взе реванш от Сибел 
Исмаилова."

Талантлив, постоянен и без-
компромисен пред против-
никовия вратар. Това е мла-
дата надежда на „Спартак 
1918“ Пламен Иванов. В по-

следния мач на варненци през уикенда 
срещу „Девня“ 18-годишният футболист 
затвърди доброто си представяне и реа-
лизира две попадения във вратата на „Де-
вня“. „Радвам се, че отбелязах и съм дово-
лен, че благодарение на моите попадения 
отборът е победил. Когато тренираш и се 
готвиш за мачовете сериозно влизат го-
ловете“, сподели пред „Позвънете: Вест-
никЪт“ Иванов. С доброто си представя-
не младокът започна да си изгражда мно-
го привлекателно прозвище варненския 
Меси. „Харесва ми, че хората ме сравня-
ват с Меси, но не смятам, че съм на не-
говото ниво или съм близко, за да стиг-

на до неговите възможности. Той е го-
лям футболист и на този етап мога само 
да мечтая да го настигна по умения“, каза 
скромно голмайсторът, който е юноша 
на „соколите“ от първи клас. Освен че иг-
рае в школата на „Спартак“, Пламен Ива-
нов е фен на отбора и доскоро е бил част 
от агитката на тима. Той е ходил дори на 
голяма част от гостуванията на клуба, 
за да подкрепя своите идоли. „Пътувал 
съм доста, за да подкрепям клуба, който 
ми е на сърце. В едно дерби срещу „Черно 
море“ дори се сбихме двете агитки и ста-
на голямо меле“, заяви Иванов. 

Той коментира също и представянето 
на „Спартак 1918“ в момента. „Мисля, че 
сме добър отбор и се представяме отлич-
но на този етап. В „Б“ група ще ни бъде 
по-трудно, защото конкуренцията е по-
голяма, но мисля, че ще влезем в най-ви-
сокото ниво на българския футбол и ще 
се затвърдим в средата на таблицата“, до-
пълни талантът.

След „Спартак“ в сърцето на Пламен 
Иванов е отборът на ЦСКА. „Надявам се 
да се развивам като футболист и някой 
ден да заиграя в другия любим мой клуб 
ЦСКА. Ако нещата вървят, след това мога 
да си уредя и трансфер в чужбина, но все 

меси 
меЧтае 
за цска

Варненският

   z Пламен Иванов 
се е бил с фенове 
на „Черно море“ 
по време на 
варненското дерби

нИкоЛай 
каРакоЛеВ
karakolev@vestnikat.bg

още ми е рано да ми-
сля затова. Сега съм 
в „Спартак“ и се раздавам за 
родния си клуб“, категоричен 
бе Пламен.

Той добави, че любимият му футболист 
е Иван Бандаловски, а предпочитаният му 
клуб в чужбина е „Милан“.

   z Иван Бандаловски 
е любимият 
футболист на 
младата надежда 
на „соколите“
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Снимка БГНеС

„Арсенал" победи с 1:0 
„Манчестър Юнайтед" пред 
близо 60 000 зрители на 
„Емирейтс”. Така „топчиите" 
завързаха борбата за 
титлата в Англия, след 
като само три точки 
делят „червените дяволи" 
от втория "Челси" във 
временното класиране. 
Единственото попадение в 
мача бе дело на Аарън Рамзи 
в 56-ата минута 

Снимка Наталия 
БОжидарОва

"Черно море" загуби с 0:1 
при домакинството си на 

"Литекс" с 0:1. Попадението 
за оранжевите отбеляза 
Георги Миланов в 61-ата 
минута след пас от Дока 

Мадурейра
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   z Доналд Коул го 
прескочи и спечели 
конкурса за забивки 
в Мача на звездите

Уникално шоу бе 
представено от най-
добрите баскетбо-
листи в България по 
време на осмото из-

дание на HDI Мача на звездите, 
който се проведе в зала „Диана“ 
в Ямбол през уикенда. Над 2000 
зрители изгледаха победата на 
„ВестникЪт“ над „Рекламист“ със 
128:126. Двата състава бяха раз-
делени на българи и чужденци. 
Тимът на легионерите от „Вест-
никЪт“ бе воден от тандема Кон-
стантин Папазов - Любомир Мин-
чев. В българския тим „Рекла-
мист“ наставници бяха любиме-
цът на местната публика Иван Чо-
лаков и националния слекционер 
Росен Барчовски. Най-резултатен 
в мача с 30 точки и най-полезен бе 
играчът на „Левски“ Аарън Хар-
пър, а призът "Георги Глушков“, 
който се дава за най-добър млад 
играч, отиде при центъра на „Ям-
бол“ Николай Върбанов, който за-
писа 19 точки и 16 борби. Най-ре-
зултатен пък за „Рекламист“ бе 
Божидар Аврамов с 24 точки. 

Конкурсът за забивки беше 
най-атрактивната част, където 
Доналд Коул-Дончо прескочи 
мотор и мощно заби. На фина-
ла той спори с миналогодишния 
шампион Станислав Цонков, кой-
то също направи атрактивна за-
бивка, като заби и вкара ръка-
та си до лакътя в коша. На-
градата бе на името на по-
койния шеф на баскетбо-
ла Михаил Михов. Купата на 
Дончо бе връчена от съпру-
гата на Михов Ева Михова.

Конкурсът за тройки-
те пък бе спечелен от Мар-
тин Дурчев от „Ямбол“. На фи-
нала той спори със състезателя 
на „Евроинс Черно море“ Алек-
сандър Янев. Дурчев вкара 6 пъти, 
а капитанът на „моряците" вед-

нъж по-малко. Победи-
телят не успя да се зарад-
ва напълно, като се кон-
тузи в края на двубоя. Той 
е имал проблем в глезена, 
където е възобновил стара 
травма.

Освен атрактивните 
конкурси, атракция за 
публиката бе и бале-
тът „Флауърс“, кой-
то забавлява зри-
телите по време на 
паузите на шоуто. 
В една от почивки-
те обаче освен бале-
та на полето влязо-
ха за танци 
и игра-

чите на 
„Вест-
никЪт“ 

заедно с техния треньор Кон-
стантин Папазов.

Той и Доналд Коул дори бяха 
се накичили с лилави перуки.

Тити сътвори още една атрак-
ция за публиката, след като с по-

мощта на Бруно Шундов и Нико-
лай Върбанов направи забивка.

Както винаги зрелищен бе и 
Арън Харпър, който взе приза 
MVP. Лидерът на „Левски“ за по-
реден път доказа, че е един от 
най-добрите играчи в баскет-
болното ни първенство. „Чувст-
вам се страхотно. Приятно 
ми е, че зарадвахме фенове-

те в зала „Диана“ с нашите из-
пълнения. "Левски" винаги иг-
рае трудно в Ямбол и не вина-
ги е приеман с отворени обятия, 
но днес ни беше много приятно. 
Забавлявах се", сподели звездата 
на "Левски". Харпър коментира 
също върнатия формат да се иг-
рае чужденци срещу българи, 

а не смесени отбори. „Мисля, 
че така би трябвало да бъде. 

Българите се справиха от-
лично, беше хубаво, а и 
ние получихме възмож-
ност да се видим с други-
те американци в Бълга-
рия. Сега е време да се 
връщаме обратно към 

работата, и да се гот-
вим за плейофите,” 
завърши Харпър.
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дончо знаел, че ще спечели
Победителят в конкурса за забивки Доналд Коул-Дончо 

е усещал, че ще спечели, ако направи номера с мотора, кой-
то бе атракцията на финала. Това сподели самият той 
след осмото издание на HDI Мача на звездите по баскет-
бол. „Това е хубав номер. Пазех го за края и знаех, че с него 
ще спечеля конкурса, така че казах на момчето – хайде, 
вкарай мотора и ще спечелим, а мачът също стана добър. 
Аз вече две години съм в България и тук много ми харесва. 
Съперниците са добри и ми е удоволствие да играем заед-
но. Определено беше приятно преживяване. За пръв път, 
когато съм в Ямбол, имаше овации към мен. Това е много 
специално чувство и благодаря на публиката“, каза Коул. 

Победителят в другия конкурс при тройките Мартин 
Дурчев пък сподели, че е спечелил с голяма доза късмет. 

„Наистина късметът беше много важен. Това е стрелба 
от тройките и се разчита малко или много на шанс. Аз 
обичам да стрелям точно по този начин с лек фалц. Пра-
вя го и на мачове. Това е мое обработено движение“, раз-
каза пред „Позвънете: ВестникЪт“ Дурчев.

Ники Върбанов заяви, че е много доволен от приза „Геор-
ги Глушков“, който се дава за най-прогресиращ млад играч. 
„Аз вече не съм чак толкова млад, но за мен това си оста-
ва голямо признание. Тренирам, давам всичко от себе си и 
това е признание за всичко това. Фактът, че го връчва 
самият Георги Глушков, го прави още по-значим. Харесва 
ми идеята на организаторите за разделяне на отборите 
на българи и чужденци. Всичко беше на голямо ниво“, каза 
центърът на „Ямбол“.

мотор 
взриви 

„диана“
зала

   z „ВестникЪт“ завоюва 
победата в дербито, 
треньорът им Папазов 
сложи лилава перука

нИкоЛай 
каРакоЛеВ
karakolev@vestnikat.bg

Балет „Флауърс" забавляваше публиката през паузите в мача

Снимки Петко МоМчилов

Божидар Аврамов бе най-резултатен за българския тим „Рекламист"

Тити Папазов прави забивка по време на атрактивния конкурс

Арън Харпър бе избран за MVP в мача

Мартин Дурчев спечели конкурса за тройки

мачът в снимки
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изгонили го 
от „Тича”
От няколко години Ди-

митър Боснов не е стъп-
вал на „Тича”, разкри сами-
ят той. Причината е, че 
се отнесли изключител-
но грубо към него, когато 
преди време решил да по-
сети клубния стадион на 
„Черно море”. „Един ден се 
разходих до стадиона, ис-
ках да го разгледам. Да 
видя до колко се е проме-
нил, какви са сега услови-
ята. Да видя в какво със-
тояние са съблекалните. 
Едно време като ползва-
хме „Тича” за тренировки 
имаше само едно бойлерче 
от 300 литра, което се за-
гряваше с дърва. Беше ми 
любопитно. Един от хора-
та на стадиона обаче ме 
посрещна много грубо. За-
почна да се кара и да вика 
„ти къв си, кво търсиш 
тука”. Не ме остави да му 
обясня. Добре, че се наме-
си домакинът (б.а. Николай 
Пачков). Той ме позна и му 
каза, че съм една от леген-
дите на клуба. От тогава 
обаче не съм стъпвал на 
стадиона, макар да имам 
пропуск”, разказа бивши-
ят защитник на „моря-
ците”.

Той сподели, че в мо-
мента не гледа мачо-
ве на отбора и не следи 
представянето му. „По 
времето на Кольо Спа-
сов племенникът ми се 
беше върнал от САЩ 
и ме взе със себе си на 
един мач с „Левски”. 
Ама стана много гроз-
на среща, биха се нещо 
на терена. Феновете 
и те скачат, викат. 
Просто няма какво да 
се види”, допълни Ди-
митър Боснов.с
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За отбора на „Чер-
но море” от 60-
те години на ми-
налия век се го-
вори като за 

най-силния в клубната ис-
тория след Втората светов-
на война. Тогава „моряци-
те” не постигат кой знае 
какви успехи в родното пър-
венство, но футболът, който 
играят, е наистина зашеме-
тяващ. Поради тази причи-
на „Юрий Гагарин” се пръс-
ка по шевовете във всеки 
мач, а футболистите, кои-
то тогава са на терена, впо-
следствие се превръщат в 
клубни легенди. Един от 
най-големите в онзи състав 
на „Черно море”, воден от 
легендарния Иван Моканов, 
е железният защитник Ди-
митър Боснов, който изкар-
ва общо 15 сезона в отбора.

Показателен за футбола, 
който практикуват „моря-
ците” по онова време, е фа-
ктът, че японският посла-
ник в София и неговата дъ-
щеря били върли привърже-
ници на тима. Поради тази 
причина се осъществява и 
знаменитото турне на „Чер-
но море” в Страната на 
изгряващото слънце 
през 1966 г. „Като 
дойде поканата, 
искаха да пра-
щат национал-
ния ни от-
бор, ЦСКА 
или „Лев-
ски”. По-
слани-
кът оба-
че от-
се-

че, че или заминава „Чер-
но море”, или никой и така 
отидохме ние. Той идва-
ше да ни гледа на всеки наш 
мач в София. Играхме с три 
от гарнитурите на Япония – 
взехме две победи с 4:0 и 1:0 
и направихме едно равен-
ство 0:0”, разказа пред „Поз-
вънете: ВестникЪт” Боснов. 
В тези години „моряците” се 
отличават с те-
хнична и из-
ключи-
телно 

коректна игра. За това и че-
тири години печелят купата 
за спортсменство.

Боснов, който е родом от 
Сливен, идва в „Черно море” 
през 1955 г. от ЦСКА, къде-
то играе една година в мла-
дежкия отбор на „армейци-
те”. „Треньорът Крум Янев 
искаше да остана, но София 
просто не бе за мен. Градът 
изобщо не ми хареса – шу-

мен, голям. Тогава ме из-
пратиха в „Черно 

море”, а за ЦСКА 
замина Георги 
Димитров-Чер-

вения. През 
първите го-
дини играх 
като десен 
бек, а след 
завръща-
нето на 
Иван Ва-
силев ми-
нах от-
ляво”, 
сподели 
още бив-

ши-

ят футболист, който днес е 
на 78 години.

Той бе категоричен, че за 
него най-паметни остават 
международните мачове, 
които играе „Черно море”. 
Тогава всяко лято „моряци-
те” провеждат по около 10 
срещи със силни чуждес-
транни отбори. „Много го-
леми мачове се играха тука”, 
отсече Боснов. В кариера-
та си бранителят се е изпра-
вял срещу футболисти като 
Валери Лобановски и Йо-
хан Кройф. „Няма да забравя 
как победихме с 4:3 „Спарта” 
(Прага) с един куп нацио-
нали в състава си. А по това 
време Чехословакия игра 
финал на световното пър-
венство в Чили с Бразилия. 
За победата над „Аякс” мно-
го се е говорело, няма какво 
сега да коментирам. Турне-
то ни в Англия също бе неве-
роятно”, заяви още Боснов. 
Именно той бележи гола за 
паметната победа с 1:0 на 
Острова над „Нотингам”. 

По неговите думи, сила-
та на онзи „Черно море” 

се крие в това, 
че съставът 

почти не 
се про-

меня 

цели 10 години. „Общо взе-
то, едно първенство го из-
карвахме 12-13 футболи-
сти. Бяхме натрупали сери-
озен опит, а в състава рядко 
влизаха нови играчи. Най-
много по 1-2 на сезон и то 
главно от школата”, уточни 
Боснов.

Той разкри, че голямата 
му мъка е фактът, че в мо-
мента в „Черно море” не за-
читат традициите. Боснов 
даде за пример екипа, с кой-
то играят сега „моряци-
те”. „Никога досега в исто-
рията отборът не е имал та-
кива фланелки с хоризон-
тално райе. Винаги, кога-
то е имало раирани еки-
пи, те са били вертикални. 
Още от времето на „Тича”, 
макар тогава цветовете да 
са били бяло и червено. Ос-
вен това се чудя, защо мах-
наха годината на основа-
ване 1913 от емблемата на 
клуба. Какви са тези чети-
ри звезди, какво означават 
те? Традициите трябва да 
се зачитат, а не да се погаз-
ват с лека ръка. В последно 
време забелязвам, че софи-
янци правят всякакви опи-
ти да се изкарат основатели 
на футбола в България. Ето, 
вижте ги „Левски”. Изкара-
ха някакво знаме от 1911 г. 
и претендират, че са първи-
ят клуб у нас. Ама това не е 
вярно. Първият клуб е вар-
ненският „Спортист”, който 
е основан още през 1909 г. 

Трябва да се борим 
за тези неща и да 
не оставяме на софиян-
ци да променят историята. 
Футболът се заражда първо 
във Варна”, завърши Дими-
тър Боснов. 

 
Димитър Боснов е роден през 1933 г. в 
Сливен. Започва кариерата си в мест-
ния отбор, където за 5 сезона играе в 
около 180 срещи в „Б” група. През 1954 
г. отива в ЦСКА, а сезон по-късно се мес-
ти в „Черно море”. Носи екипа на „моря-
ците” от 1955 г. до 1970 г. Изиграва 343 
мача в „А” група и около 50 във втория 
ешелон. Общо в кариерата си има близо 
700 срещи.

Визитка

Посланик 
бил фен 

на „морето”

   z В „Черно море” не пазят 
традициите, смята 
легендарният Димитър 
Боснов

   z Избрал „моряците” пред 
ЦСКА, тъй като София 
не му харесала като 
град

Японският

йоРдан 
фотеВ
fotev@vestnikat.bg
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ОВЕН
Днес взимайте самосто-
ятелни решения, отнася-
щи се както до работа-
та, така и до личния ви 

живот. Не се старайте да запълва-
те празнотите и да ги замествате с 
нещо неефективно, защото вместо 
търсения от вас позитивен ефект е 
твърде възможно той да е неблаго-
приятен.  

ТЕЛЕЦ
Бъдете информирани и 
точни, както винаги ще 
бъдете на подходящото 
място и ще успявате в де-

лата си. Не си губете времето с чо-
век, мислещ за друг или друга.  

БЛИЗНАЦИ
Вслушвайте се в интуи-
цията си, днес тя е най-
верният ви съветник. Не 
ви липсва увереност, но 

за предпочитане е да не проявява-
те излишна инициатива и активност.   

РАК
Ако днес предпочетете 
уединението, ще си спес-
тите редица проблеми, 
излизането от които ще 

бъде трудно. Положителното ми-
слене и ограничените контакти ще 
ви помогнат да решите важни про-
блеми.   

ЛЪВ
Днес ще успеете да си 
спестите думи, за кои-
то може да съжалявате. 
Взимайте самостоятел-

ни решения, като не пренебрегвате 
интуицията си. Действате с размах 
и се старайте да се концентрирате 
върху най-главното.  

ДЕВА
Не пренебрегвайте съве-
тите, дадени ви от бли-
зък, приятел или интим-
ната половинка.Изясне-

те пред себе си позициите по кон-
кретен въпрос и когато му дойде 
времето ги заявете. 

ВЕЗНИ
Днес изразете уваже-
нието си към някого, но 
без да се обвързвате с 
нови ангажименти. Ог-

ласяването на истина ще ви напра-
ви доволни, незнанието на която е 
хвърляло сянка на съмнение върху 
работата ви. 

СКОРПИОН
Някои от вас ще пътуват, 
служебно или по лични 
дела, заради което вре-
мето ви ще премине в 

по-динамичен ход. Възможно е да 
се обадят хронични болежки и това 
да отнеме от силите ви.  

СТРЕЛЕЦ
Днес правилните ви из-
води ще ви избавят от 
неприятности в профе-
сионалната сфера. Пос-

тарайте се да концентрирате уси-
лията си върху дейностите, които ви 
осигуряват, а и в бъдеще ще ви но-
сят отличен доход.   

КОЗИРОГ
Пазете се, почивайте си 
повече и мислете за ху-
бавите неща, които ви 
предстоят. Действията 

ви ще станат по-успешни и печелив-
ши, ако ги синхронизирате с парт-
ньорите ви, като не изтъквате по-
знанията и превъзходството си на 
всяка цена.

ВОДОЛЕЙ
Вслушвайте се в мнени-
ето на близките си, при-
емайте съвети, не под-
ценявайте конкурентите 

и избягвайте инициативите. Имайте 
предвид, че трябва да правите по-
малко разходи.   

РИБИ
Интуицията ще ви помог-
не по-лесно да прозре-
те кое е добро и кое не. 
Ако не се чувствате сил-

ни в аргументацията си по спорен 
въпрос, не избързвайте с изявлени-
ята си, а запазете неутралитет и не 
се старайте да привличате внимани-
ето на другите. 
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арена Гранд мол

Love.net
digital: 22:40; 35mm:12:10, 14:30, 16:45, 
19:00, 21:15

12:10, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 22:40

Адвокатът с линкълна
12:20, 14:50, 17:20, 19:45, 22:10

Бързи и яростни 5: Удар в Рио 
Предпремиера

14:00, 16:40, 19:20, 22:00

Ергени за седмица 
Предпремиера

13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20

Жена назаем
11:20, 13:40, 16:00, 18:30, 20:50, 23:10

Приключенията на Сами
11:00, 13:00, 15:00

Рио
11:40, 13:50, 16:15, 18:20, 20:30

Тор: Богът на 
гръмотевиците 

Премиера
11:00, 13:20, 15:40, 17:00, 18:00, 19:20, 
20:20, 21:40, 22:50

арена мол варна

Love.net
11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:20, 22:30

Бързи и яростни 5: Удар в Рио 
Предпремиера

11:50, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40

Високо напрежение
12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:10

Първичен код
12:00, 14:00, 16:00, 18:10, 20:10, 22:10

Рио
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 
17:30, 19:40, 21:45

Ритуалът
11:40, 14:15, 16:45, 19:10, 21:30

Тор: Богът на 
гръмотевиците 

Премиера
12:30, 14:50, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 
21:50, 23:00

Българан

ПЛОЩАД СИНЕВА
3 май от 19.00 часа

ДЕТЕКТОР 
НА ЛЪЖАТА

9 и 10 май от 19.30 часа

ИНТИМНИ БЕСЕДИ 
ПО ОНЗИ ВЪПРОС

12 май от 19.30 часа

ЕЛЕКТРА
13 и 14 май от 19.30 часа

МАРИУС КУРКИНСКИ - 
БЪЛГАРСКИ РАЗКАЗИ

15 май от 19.30 часа

ОМАЙНА НОЩ
16 май от 17.00 и 20.00 часа

БАЛКАНСКИ
 АРИСТОКРАТИ

17 май от 17.30 и 19.30 часа

ГОСПОЖА СТИХИЙНО 
БЕДСТВИЕ

18 май от 19.30 часа

БЕЗУМНАТА ЛЕЙДИ ДЖУЛИ
19 май от 19.30 часа

КАМЕН ДОНЕВ - ЗА 
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

30 и 31 май от 19.30 часа

МАРШРУТКА
21 юни от 19.30 часа

ТРИМАТА МУСКЕТАРИ
22 и 23 юни от 20.00 часа

ВРАЖАЛЕЦ
17 юли от 21.00 часа

МАРШРУТКА
21 юни от 19.30 часа

държавен
куклен театър

Възгледите 
на един пън

12 май 2011 - 19:00

Красавицата и Звяра
19 май 2011 - 19:00

Боливуд
26 май 2011 - 19:00

драматичен театър
”Стоян Бъчваров”

ОСНОВНА СЦЕНА
ГЛЕДНА ТОЧКА ИЛИ РЪБОВЕТЕ 

НА КРЪГА
4.05 от 19:00 часа  

АЗ, ТЕАТЪРЪТ
10.05 от 19:00 часа  

ДАМСКИ ШИВАЧ
11.05 от 19:00 часа 

ГОЛЕМАНОВ
17.05 от 19:00 часа

СЦЕНА ФИЛИАЛ
ЩУРОТИИ

03.05 - 19:00 часа

ЩУРОТИИ
11.05 - 19:00 часа

СТРАСТИ 
ПОД БРЯСТОВЕТЕ

12.05 - 19:00 часа

ФАУСТ
13.05 - 19:00 часа

ЩУРОТИИ
16.05 - 19:00 часа

БРЕМЕН
18.05. - 18:00 часа

ФАУСТ
25.05 - 19:00 часа

ГЛЕДНА ТОЧКА 
ИЛИ РЪБОВЕТЕ НА КРЪГА

26.05 - 19:00 часа

държавна опера варна

Магьосникът от Оз
02.05.2011 - 18:00

Жени Захариева – Рецитал
04.05.2011 - 19:00

кино

театър

опера

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
уеб дизайн на персонални и корпоративни сайтове | 

 поддръжка | оптимизация за търсачки (SEO) |

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
визитки | флаери | брошури | плакати | менюта | 

каталози | папки | книги | календари | 

СУВЕНИРНА РЕКЛАМА
календари | химикали | фланелки | шапки | чаши |  

 плакети | торбички | тефтери | чанти | 

ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА
имиджова фотография | радио и тв клипове |  

3D анимации | филми | рекламни репортажи | 

ВЪНШНА РЕКЛАМА
печат на хартия и винил | билбордове и ситилайтове |  

табели | надписи | обемни букви | конструкции | 

МЕДИА КУПУВАНЕ
кампании с вестникарска, радио и тв реклама | 
маркетингови стратегии | интернет позиции | 

052/912 916 
ww.reklamist.bg
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Да, именният ден на Касиков̀ Ът не е така попу-
лярен, както са празниците, посветени на имена-
та Иван, Никола, Йордан, Димитър и Георги. Но 
това не значи, че Борисовците и Боряните нямат 
имен ден! Имат, при това на прекрасната днеш-
на дата – 2 май, когато Българската православна 
църква чества деня на Свети Княз Борис I. 

Да е жив и здрав дядо ми Борко (89-годишен), 
който (опрял се на прочутата си скромност) ви-
наги е твърдял, че не съм кръстен на него, а 
именно на Покръстителя на българите.

Същият онзи Борис, който докарва учениците 

на Кирил и Методий в България и дава Азбуката на 
руснаци, монголци, украинци… Християнска вяра 
плюс азбука, за да има богослужения на наш – бъл-
гарски език, а не на гръцки, както е искал злият па-
триарх Фотий! Безспорно Борис е един наистина ве-
лик владетел, при това със значение не само в родна-
та, но и за световната история! 

За това нека в този ден си спомним за един от най-
важните и мъдри царе на България  и  да поздравим 
всички наши приятели, носещи името: Борис, Бо-
рислав, Борислава, Боряна, Борко и Борил.

Ние пък ще почерпим!

Ако Америка и светЪт имат своя Хю Хефнър, то България има своя Иван Славков. 
За огромно мое съжаление – вече не! 

Вчера, малко преди да навърши 71-годишна възраст, бившият №1 на българския 
олимпийски спорт, бившият №1 на българския футбол и бившият зет на Тодор 
Живков си отиде от този свят.  Отиде си най-забавният, най-щурият, най-духови-
тият… Един мъж, на който думата „бивш” просто не му подхожда. 

Да, Батето имаше своите прегрешения! Но никой, дори скандалът с рушветите в 
Международния олимпийски комитет не успя да накара Касиков̀ Ът да спре да изпит-
ва единствено симпатии към Славков. Просто защото той бе непоправим симпатя-
га. Как да не го обича човек? Днес в негова памет публикуваме:

Батето – The very best
"Доброто прекарване е винаги там, къде-

то съм. Скучно ми е там, където ме няма."
"Абе, не ме занимавайте с глупости." – 

казано в отговор на въпроса "Кога ще от-
говорите на обвиненията от Би Би Си?”

"Не аз се ожених по сметка за Людмила 
Живкова, а тя за мен, за да получи софий-
ско жителство - нали баща й е от Правец."

"Аз съм доволен от всичко в живота си. 
Включително и от това, че лежах в за-
твора."

"Лично на мен 
бракът ми харес-
ва. Аз съм се женил 
три пъти."

"Не ми говоре-
те за САЩ. Такава 
държава за мен не 
съществува. Аз за-
крих САЩ, те вече 
са само военен по-
лигон и производ-
ствено предприя-
тие."

"Като стана пре-
зидент, парламен-
тът ще се състои 
само от мен и още 
един. Няма да хар-
чим пари. Ще бъде 
само един стол и 
той ще бъде с дис-
танционно упра-
вление."

"Симеон (пре-
миерът Сакско-
бургготски) е ри-
цар, попаднал като 
кръстоносец в не-
позната страна. 
Като Никифор.”

"Трябва да бъде 

написано с главни букви, че в България се 
влиза или с ятаган от Анадола, или с танк 
от Прусия. А не с недомлъвки. Аз уволня-
вам през месец. Без да имам друга сила ос-
вен морал."

"Когато предупреждавах, че не трябва 
да се навираме там и да играем по свирка-
та на американците, никой не ме слушаше 
и ми се подиграваха. А когато обстрелваха 

базата ни всяка нощ, всич-
ки ми дойдоха на 
самолетоносача.”

"Няма смисъл да 
наливаме още вря-
ща смола в сър-
цата на арабите. 
Всичко в тази вой-
на е фалшиво." (по 
повод войната в 
Ирак)

"Вие що си гу-
бите времето с 
футбол, бе? Ка-
къв хубав Вин-
пром имате с ра-
кия и вино, а си 
трошите крака-
та с топка. Я да се 
поправите!" - към 
футболистите на 
Поморие.

"Вижте какъв 
финал само. Има-
ше бой, голове, 
жълти и черве-
ни картони, дузпа. 
Става за цветна 
телевизия."(След 
финала за купата 
на България "Лев-
ски" - ЦСКА 2:1 
през 2005 г.)

НАША ГОРДОСТ

фейсбуки

КонКурсЪт

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!

комикс

Сбогом, Бате!

Елеонора 
Кежова, 25 г.
Ели е студентка 
в Национална 
спортна академия 
и тренира 
художествена 
гимнастика. През 
свободното си 
време обича да 
гледа филми, но 
често посещава 
и баскетболните 
мачове на "Лукойл 
Академик". Защо 
ли?!

"МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В ЛИТРИ 
БЕНЗИН: БЪЛГАРИЯ - 98 литра, ГЕР-
МАНИЯ - 846 литра, САЩ - 1230 ли-
тра, Гърция - 560 литра "

Silvia Nedelcheva
Касиков`Ът: Айде сега сметни за-

платите пак, ама този път в ракия!

Един ден хората ще видят, че око-
ло тялото на човека има една обвив-
ка. Докато тя съществува, човек е 
здрав, защото тя регулира топлина-
та на организма. Под влияние на ло-
шия живот тази обвивка се разкъс-
ва и външните влияния причиняват 
болести. Тази магнетична обвивка 
обвива всички вътрешни органи и 
клетки на човека - Беинса Дуно

Mariana P. Dekova

"Доброто прекарване е винаги 
там, където съм. Скучно ми е там, 
където ме няма." Един от най-голе-
мите ми любимци си отиде, почивай 
в мир!

Alexander Sotirov

Перфектнaтa женa е умнa, зaбaв-
нa, слaдкa u е БРЮНЕТКА! 

Лозанова Николета
Касиков`Ът: Каза Николета, която 

стана Playmate на годината точно с 
русата си коса…

"Вестникът" мачка в мача на звез-
дите!

Николай Караколев
Касиков`Ът: А Караколев  мачка в 

нощните клубове на Ямбол…

Ujasno e gadno kogato ti si mislish 
edno, a drugite te razbirat razlichno!

Damqna Stoycheva

Когато четем, РАЗБИРАМЕ неща-
та, но когато ги НАПРАВИМ, това 
е вече ПРЕЖИВЯВAНЕ – разликата е 
огромна.

Lyubomir Pelev

Имам нужда от много сериозно 
разпускане.

Victor Kassikoff
Касиков`Ът: Не ти трябва, брат! 

После така боли глава…

Честит имен ден на Борис и Боряна!


