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"Стара 
планина" 
изчезна
••••	 на стр. ➏

••••	 на стр. ➍-➎

"Черно море" 
печели 
150 бона 
от бразилец
••••	 на стр. ⓬

Махат 
проститутките 
до лятото
••••	 на стр. ➐

Закриха 
родилното 
в Провадия
••••	 на стр. ➑

Най-вредните 
женски 
професии
••••	 на стр. ➒

Варненци 
съдят главния 
прокурор
••••	 на стр. ➌

   z Около 200 души на 
денонощие търсят 
спешно медици 
в болниците

   z Варненци 
без осигуровки 
директно отиват 
в "Св. Анна"

   z Често се стигало 
до скандали 
с подпийнали 
пациенти

НеосигуреНи 
пълНят 

спешНото
ТЕМАТА 
ДНЕС
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Т Недим ГеНджев

бивш главен мюфтия

 “ Касим, не си бъркай гагата, където не 
трябва, че толкова неща ще ти извадя, че ще 
избягаш чак в Диарбекир."

Бойко Борисов
министър-председател

 “ Днес в България да си престъпник 
означава огромно медийно време, голямо 
внимание от журналистите за това, че си 
ограбил, убил или каквото и да е било."

Бляскав петзвезден 
бал

за 60 деца в тежко соци-
ално положение от Варна и 
градове от Североизточ-
на България организира На-
ционалното сдружение на 
сираците, съобщи негови-
ят председател Слави Ми-
хайлов пред журналисти. 
Абитуриентите ще полу-
чат като подарък козмети-
ка и красиви бални тоале-
ти, шити специално за тях 
от фирма в Асеновград. За 
патрон на събитието орга-
низаторите са избрали де-
путатката от Варна Дани-
ела Петрова, председател 
на комисията по култура, 
гражданско общество и ме-
дии в Народното събрание. 
Варненските ученици са 19, 
трима от които са от гим-
назията по туризъм, 9 от 
Спортното училище и 7 от 
Морската гимназия. Деца-
та са предложени от учи-
лищните настоятелства. 
Избрани са зрелостници в 
много тежко социално по-
ложение, от многодетни 
семейства, сираци и полу-
сираци. 8 от варненските 
абитуриенти вече са зая-
вили желание да продължат 
образованието си, каза Ми-
хайлов. Националният съ-
вет на Българския футбо-
лен съюз ще осигури обув-
ки за учениците от спорт-
ното училище.

Компания от Варна 
ще получи 213 585 лв.

за да нареже на скрап 
собствения си риболовен 
кораб, съобщиха от Изпъл-
нителната агенция по ри-
барство и аквакултури. Су-
мата се дава като безвъз-
мездна финансова помощ. 
Това е вторият договор за 
унищожаване на кораби по 
мярка 1.1 „Постоянно пре-
кратяване на риболовните 
дейности”. Мярката е от-
ворена за 2 години и пре-
доставя премии за рибари, 
решили да преустановят 
риболовна дейност на ня-

кой или на всичките си ко-
раби, за нарязването им за 
скрап или пренасочването 
им за други дейности, раз-
лични от риболов - за нуж-
дите на туризма, за създа-
ване на кораб-музей, за обу-
чение или пренасочване на 
риболовния кораб за създа-
ване на изкуствени рифове. 
Безвъзмездната финансова 
помощ се предоставя за ри-
боловни кораби, които са на 
възраст не по-малка от 10 
години, регистрирани като 
действащи такива за по-
следните две години, имат 
риболовна дейност най-
малко 50 дни годишно за по-
следните две години и пла-
ват в акваторията на Чер-
но море под български флаг.

Група обирджии, 
задигнали 560

мастербокса цигари на 
стойност над един милион 
лева, са задържани в събо-
та, съобщиха от пресцен-
търа на МВР. Сигналът бил 
получен в ОД МВР-Варна в 
4,30 часа сутринта на 7 ап-
рил. Инцидентът станал на 
паркинг в складова база в 
Северна промишлена зона. 
Отишлите на място за ог-
лед дежурна оперативна 
група, експерти и служи-
тели на сектор "Криминал-
на полиция" открили в без-
помощно състояние трима 
служители на склада - охра-
нител, пазач и шофьор, кои-
то разказали, че маскира-
ни лица пренатоварили ци-
гарите в товарен автомо-
бил, с който изчезнали в не-
известна посока. На 30 ап-
рил варненските и софий-
ските криминалисти задър-
жали в столицата 7 лица, 
съпричастни към престъ-
плението, всичките крими-
нално проявени, допълват 
от пресцентъра. Те са кон-
воирани до Варна и са в ар-
еста за 72 часа. Намерен е 
и камионът, с който са пре-
возени откраднатите ци-
гари. На 1 май е претърсен 
склад в столичния квартал 
"Суха река", където са наме-
рени 558 мастербокса от 

откраднатите цигари.

Двама строители, 
обрали хазяина си

са осъдени на пробация, 
съобщиха от Районния съд. 
35-годишният П. Бонев от 
Горна Оряховица и съучаст-
никът му А. Атанасов на 34 
години от Свищов били на-
ети от варненско семей-
ство за ремонт в къщата 
им. Сумата била уговоре-
на предварително, а мъже-
те можели да спят на ман-
сарден етаж от жилище-
то без да плащат наем. На 
22 август миналата година 
работата приключила, но 
Бонев и Атанасов поискали 
от семейството по-голя-
ма сума от договорената. 
След като не я получили, на 
следващия ден сутринта 
влезли в къщата, натовари-
ли в кола бойлер, шкаф, мо-
ноблок и мивка и избягали. 

Новородено 
момченце е 
починало

миналия вторник, ден 
след като се появило на бял 
свят. Бащата на пеленаче-
то е подал жалба в Окръжна 
прокуратура - Варна, къде-
то е образувано досъдебно 
производство срещу неиз-
вестен извършител. Близ-
ки до разследването обяс-
ниха, че се работи по хипо-
теза за лекарска грешка, но 
успоредно с това се прове-
рява и версията за естест-
вена смърт. Бебето проп-
лакало в МБАЛ "Св. Анна" във 
Варна на 25 април, но заради 
проблеми с дишането е било 
изпратено за лечение в спе-
циализираната акушеро-ги-
некологична болница. Родил-
ката е била приета по спеш-
ност, каза пред репортер 
на "Позвънете: ВестникЪт" 
д-р Петър Свраков, който е 
бил дежурен по това време. 
Той извършил секцио, но се 
наложила дихателна реани-
мация за бебето, тъй като 
белите му дробове не функ-
ционирали. Според медика, 

дробчетата на момченце-
то не могли да се разгър-
нат. Тъй като интензивен 
сектор има само в АГ болни-
цата, детето било изпра-
тено там. 24 часа след по-
явата си то починало. Д-р 
Свраков е категоричен, че 
по време на операцията не 
е имало проблеми. Детето 
било първо за семейство-
то и е от желана бремен-
ност. Майката е наблюда-
вала бременността си, но 
докато не излязат резул-
татите от аутопсията, 
причините за смъртта ос-
тават неясни, заяви д-р 
Свраков. Момченцето е ро-
дено доносено. По време на 
бременността майката не 
е страдала от заболявания, 
уточни началникът на от-
делението за недоносени в 
АГ д-р Виолета Черноокова.

6 са българските 
заглавия 

в основната програма на 
тазгодишното, 19-о изда-
ние на Международния те-
атрален фестивал "Варнен-
ско лято", съобщиха органи-
заторите. Сред тях са два 
спектакъла под режисура-
та на Мариус Куркински - 
"Български разкази по про-
изведения на Ангел Кара-
лийчев" и "Отворена брач-
на двойка" на ДТ "Н. О. Ма-
салитинов" и на Театър 199. 
Във фестивала участват 
и млади творци като Васи-
лена Радева и Младен Алек-
сиев с пиесите "Карнавал.
COM" и "Под контрол". Дру-
гите два спектакъла са 
"Зимна приказка" на СФУМА-
ТО и "Суматоха" на Театър 
"София". Опитал съм се да 
откроя художествените 
постижения през този се-
зон, заяви селекционерът 
на "Варненско лято" Асен 
Терзиев.  В основната про-
грама са включени 9 чужди 
постановки - от Румъния, 
Великобритания, Австрия, 
Франция, Белгия, Дания и 
Германия, допълни изпълни-
телният директор на "Вар-
ненско лято" Николай Йор-
данов.

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 Наталия Божидарова

Ул. "Тодор Икономов" във Варна не 
прави изключение от общия пейзаж. 
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СНиМкАТА 

ДНЕС

Кой сега е 
номер едно... 
престъпник?

Кой е най-големият престъпник в държава-
та? На този въпрос сигурно са се опит-
вали да отговорят доста анализатори, 
ченгета, криминолози и всякакви специали-

сти, свързани с вътрешната сигурност. Универ-
сално определение до сега никой не беше открил. 
Премиерът Бойко Борисов обаче успя да забие 
всички експерти и прозря критерия, по който да 
се нареди класацията за баш престъпници. Най-
големите са онези, за които се пише най-много 
в медиите, отсече министър-председателят. 
С присъщата си духовитост премиерът заяви, 
че днес в България да си престъпник означава да 
пишат за теб по много, да те интервюират и 
да ти отделят внимание за това, че си "ограбил, 
убил или направил каквото и да е било".

Да тръгнем по логиката на премиера. За да 
се определи кой е най-големият престъпник в 
държавата, би трябвало тогава да се види кой 
най-често присъства в медийното простран-
ство. Така задачата става от лесна по-лесна. 
Дори и децата в детската градина могат да се 
справят с нея, защото от премиера-фокусник с 
лентички във всеки джоб по-чест гост в ефира 
или на страниците на вестниците няма. Кой 
сега е номер едно... престъпник, г-н министър-
председател?

позиция

Д
Е
Н
Я
Т

Варненски неправителстве-
ни организации са заве-
ли иск срещу главния про-
курор на републиката Бо-
рис Велчев. Те съдят пър-

вия обвинител на държавата, защото 
не им дал исканата информация, свър-
зана със сделката по продажба на 122 
дка за "Алея първа". Сдружение за оп-
тимизиране на правосъдието и ад-
министрацията (СОПА) и Обединено 
гражданско сдружение (ОГС) взели на 
мушката си Велчев, защото на надлеж-
но подаденото им искане по Закона за 
достъп до информация той дал мъл-
чалив отговор. Това обяви вчера зам.-
председателят на ОГС Кънчо Бонев.

Той уточни, че жалбата във Върхо-
вен административен съд е заведе-
на през март. В нея е посочено, че чрез 
Варненската апелативна прокуратура 
организациите са поискали в начало-
то на февруари отговори на три въпро-
са, свързани със сделката в Приморски 
парк. Главният прокурор не е отгово-

рил в нормативния срок и това е при-
чината да се образува дело срещу него.

По думите на варненския адвокат 
Петър Обретенов гражданските сдру-
жения са изключително ограничени 
в достъпа си до обществена информа-
ция. Той обясни, че при наличието на 
сигнал от тяхна страна за сделката в 
Приморски парк, прокуратурата се се-
зирала от публикации в медиите. Тя 
дори и не ги е информирала за реше-
нията си, което е причината сдруже-
нията да изпуснат сроковете за обжал-
ване.

Обретенов обърна голямо влияние 
на факта, че сертификатът за инвести-
тор клас А, на база на който се прода-
де теренът на "Холдинг Варна", е изда-
ден само 10 дни преди да влязат в сила 
промените в Закона за насърчаване на 
инвестициите. С тях е отпаднала въз-
можността за преференциална покуп-
ка на терена, на който ще се реализира 
инвестицията. Според юриста Агенци-
ята за насърчаване на инвестициите в 

България изобщо не е 
имала нормативно ос-
нование да издава сер-
тификат на "Холдинг 
Варна". Той припомни, 
че по това време земята е била 
изключителна държавна собственост. 
Като такава е било недопустимо едно 
частно дружество да прави планове за 
развитието на терен, който норматив-
но не би трябвало да има как да при-
добие. "Със същия успех "Холдинг Ва-
рна" могат да си направят и проект за 
пътека на Луната", коментира Обре-
тенов. Преобразуването на собстве-
ността става две години след издава-
нето на сертификата и то без санкция 
на Министерския съвет, отбеляза още 
юристът.

съдят главНия 
прокурор

Варненци

   z Борис Велчев разгневил 
обществените 
организации с мълчанието 
си по казуса "Алея първа"

   z Сертификатът на 
"Холдинг Варна" за 
инвеститор клас А бил 
издаден неправомерно

десислава 
максимова
maximova@vestnikat.bg

десислава 
максимова
maximova@vestnikat.bg

Снимка Наталия Божидарова

Яхтсмени започнаха пускането 
на вода на яхтите на Морска 
гара във Варна
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20-30 на сто 
от пациен-
тите, които 
чакат ред за 
медицин-

ски преглед в Спешния център на 
МБАЛ "Св. Анна" във Варна, са без 
здравни осигуровки, научи "Поз-
вънете: ВестникЪт". Тези хора ня-
мат семеен лекар, а и не разпола-
гат с пари, за да платят на част-
но. "Около 25 на сто от пациенти-
те, които идват при нас, наисти-
на са неосигурени. Това ни нато-
варва, защото вместо да обърнем 
внимание на тези, които наистина 
имат спешна нужда от нашата по-
мощ, ние трябва да преглеждаме и 
тях. Но не можем да откажем, това 
ни е работата", каза началникът на 

Спешното отделение в Окръжна 
болница д-р Калоян Бакалов. Ми-
нистерство на здравеопазването 
плаща на здравните заведения по 
20 лева за всеки преминал паци-
ент, независимо дали е осигурен. 
Това е и една от причините лека-
рите да не връщат дори и хора без 
здравни осигуровки.

Според д-р Бакалов е традиция 
българинът да търпи на болката 
през работната седмица. За да не 
отсъства от работа, не търси и се-
мейния си лекар. Предпочита в съ-
бота и неделя, когато не е на рабо-
та, да отскочи до спешните каби-
нети да го прегледат. Това според 
наблюденията на лекарите става-
ло все по-честа практика. "Обиж-
дат се, когато ги питаме дали имат 

домашен лекар, а ние прос-
то искаме да сме наясно какво 
става оттук нататък и има ли кой 
да наблюдава този човек. Знаем, 
че повечето от тях не са осигуре-
ни. Други пък бързат много и са 
гневни, а ние трябва да си свър-
шим работата. И никой не иска да 
му умира пациент", допълва д-р 
Бакалов. Всеки си цени времето, 
но хората не се съобразяват с това, 
че при нас трябва да идват случаи, 
които наистина не търпят отлага-
не, казва още лекарят. Твърде чес-

Снимки Наталия Божидарова

силвиЯ 
ПеНева
s.peneva@vestnikat.bg

НеосигуреНи

   z Около 200 души на 
денонощие търсят 
спешно медици 
в болниците

   z Варненци без 
осигуровки 
директно отиват 
в "Св. Анна"

   z Често се стигало 
до скандали 
с подпийнали 
пациенти

Един ден в Спешното

Пациентите - от рани с нож  до повръщане с температура

Във фоайето на Спешното на МБАЛ "Св. Анна" 
е пълно с хора - деца и възрастни с угри-
жени физиономии. Изключение като че 

ли правят две по-мургави жени, които не прием-
ат толкова трагично присъствието си в болницата. 
Оказва се, че са от Игнатиево. "Вече 3 часа става ча-
кам. Имам болки в гърдите, ама не ме преглеждат. 
Чакам тука", казва Стефка Аврамова, но през ця-
лото време се смее. Заедно с нея на дивана в обно-
веното Спешно ни слуша и се подсмихва Марияна 
Станчева. Двете май са етърви. Покрай тях под-
смърча момченце на 1-2 години. И то било болно 
и заради него били тук, освен заради жените, но и 
неговият ред не бил дошъл. "Има лекари на село, но 
не ги харесваме", казва Марияна. Малко по-късно 
обаче и двете казват, че нямат здравни осигуровки 
и не работят. Заедно с тях в Спешното са и двамата 
им мъже, за авторитет. Само десетина минути по-
късно атрактивната група от Игнатиево е изчезна-
ла от фоайето. 

В чакалнята чака мъж с окървавена, но бинто-
вана ръка. Докато се опитвал да разцепи дърва за 
печката, ножът се отплеснал и човекът се поряз-
ал доста дълбоко. Жена му опитала да го превър-
же, доколкото може. Притесненията на Светлан и 
Светла Желязкови са, че са оставили децата сами у 
дома. В просторното фоайе на Спешното вече поч-

ти няма свободни места, въпреки че е след 21 часа. 
Няколко деца на различна възраст търпеливо ча-
кат. Яница Георгиева се спънала, докато слизала 
по стълбите от училището в Долни чифлик. Баба 
й, която я придружава, смята, че е възможно кра-
кът й да е счупен. В час по физическо е пострадал 
и Иван Митков от Старо Оряхово. Баща му го дока-
рал дотук, защото се съмняват, че кракът е счупен. 
Виолета Богомилова е очевидно притеснена, защо-
то чака от 20 минути, а синът й е с температура и 
повръщане. Не разчита на неотложния кабинет, за-
щото иска да направят снимка на малчугана, кой-
то е на 3 г. и наистина изглежда зле.

Близо час са чакали и студентки първи курс по 
медицина. За тях организацията е добра, защото 
на приятелката им Надя Халид за това време са ус-
пели да направят всички изследвания и да мине 
и преглед при АГ специалист, докато се установи, 
че става дума за апандисит. "Беше пълно тук само 
допреди 15 мин. Едни са доволни, други не, но смя-
там че обслужването е на ниво", казва приятелка-
та на Надя Деяна Велкова. През това време поли-
цейски автомобил ескортира линейка. Явно карат 
затворник и го вкарват директно през служебния 
вход. Две мургави жени пърхат около него и гово-
рят нещо на ромски, а от думите на медицинския 
персонал става ясно, че е редовен "клиент".
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то се стигало и до скандали с по-
страдали подпийнали пациенти, 
придружавани от близки или при-
ятели. Понякога заради тях се е 
налагало да викат и полиция.

Често разправии възниквали 
с пациенти или родители, кои-
то изчаквали по-дълго пред ка-
бинетите. От многогодишната си 
практика лекарите са наясно, че 
тези, които нямат оплаквания и 
търпеливо чакат, обикновено са 
по-тежки като случаи. На рецеп-
цията в бившата Окръжна всеки 
си казва болката, а дежурна меди-
цинска сестра отсява най-спеш-
ните случаи. Невинаги успява. 
Има пациенти, които чакат и по 
час-два, за да бъдат прегледани. 
Когато линейката кара пострадал 

от катастрофа или пациент в теж-
ко състояние, тези, които са във 
фоайето трябва да чакат. "Няма 
как да се даде предимство на па-
циент на 30 г. с температура пред 
друг, който е по-спешен. Не зна-
ем с колко времеви ресурс разпо-
лагаме. Трябва да се назначат ла-
бораторни изследвания и то бър-
зо, защото понякога става дума за 
оцеляване в рамките на минути", 
допълва шефът на Спешното. 

Всяко денонощие оттук мина-
ват от 120 до 150 души. Най-нато-
варени са събота и неделя. Около 
една четвърт от пациентите оста-
ват на лечение в болницата. Най-
често това са хора с травми, счуп-
вания, пострадали от катастрофи. 
През деня има поне два пъти пове-

че пациенти в сравнение с нощни-
те часове, казват медиците. Има 
дни обаче, в които върволицата от 
пострадали няма край. 

Около 70 на сто от търсещите 
спешна помощ в МБАЛ "Св. Мари-
на"- известна като Терапията, са 
със сърдечно-съдови заболявания, 
инфаркти и инсулти, казва начал-
никът на спешното отделение д-р 
Веселина Георгиева. Средно на 
ден се обслужват 50-60 души, а в 
дните на грипна епидемия, как-
то е било тази зима, стигали до 80. 
И в двете спешни звена обаче от-
читат прекомерно нарастване на 
случаите при тях през лятото. То-
гава в Окръжна случаите нара-
стват почти двойно, а в Терапията 
- с над 30 на сто.

Час и половина 
за смяна на катетър

Мъж на инвалидна количка търпеливо чака за преглед във фоайето на 
спешните кабинети в Окръжна. Личи си, че е от доста време тук. Ангел Бе-
ков е с диабет. Преди седмица му сменили катетъра, но явно не бил поста-
вен както трябва. А и от месец имал рани, които не заздравявали. "Живе-
ем в кв. "Левски". Дотук идваме пеш, аз го бутам, 3-4 километра. От 4 месе-
ца е с катетър. Два пъти ходихме в Урологичното отделение да го сменят, 
но ни казаха, че не е тяхна работа. Затова вече идваме тук. Чакаме около 
час и половина всеки път като дойдем. Искахме консулт с лекар от Уроло-
гичното, защото тук всички били с обща медицина. Отидох сама да помо-
ля някой лекар да слезе, защото ни казаха, че няма дежурен уролог. Обеща-
ха ми и сега чакаме. Изписаха го болен и всеки вдига рамене. Никой не каз-
ва кой трябва да поеме грижата за здравето му", казва дъщеря му Силвия 
Ангелова.

Баща й е на 54 години, с първа група ТЕЛК, а проблемите с медицинското 
му обслужване идват веднага след изписването му от болница. "Уж всич-
ко е безплатно за пациенти в неговото положение, но навсякъде ти искат 
пари", допълва дъщерята и се чуди защо плащат осигуровки, след като дори 
за да го свалят до линейката й искали да намери носачи. Аналогичен слу-
чай разказва позната, на която от неотложния кабинет във "Владиславо-
во" й препоръчали да потърсят специалист за смяна на катетър в Спешно-
то на Окръжна. 

пълНят 
спешНото

Пациентите - от рани с нож  до повръщане с температура
Притеснени жени чакат пред Спешното в Те-

рапията. Докарали са майка си на 74 години от 
Блъсково с тежък инсулт. Станало й лошо, изме-
рили й кръвното и викнали Бърза помощ, коя-
то чакали час, но в Спешното отделение на Тера-
пията обслужването станало много бързо. "Току-
що мина на скенер, чакаме да ни кажат какво точ-
но се случва. Дясната й страна е парализирана, 
не може да говори. Очакваме да я оставят за лече-
ние", каза дъщерята Валентина Кири-
лова.

"Два-три месеца не могат да разберат 
какво й има на жената. Разтакаваха ни 
напред-назад от Окръжна до Терапия-
та и пак при семейния лекар", гневи се 
млад мъж от Суворово. Най-напред ка-
зали, че жена му е болна от бъбреци, 
после, че е жлъчка, докато накрая изра-
зили съмнения за хепатит. Така поред-
ният случай за разгадаване е пред вра-
тите на Спешния център в Терапията. 
Хората не пожелаха да си кажат имена-
та, а младата жена, видимо притесне-
на, стоеше притихнала в очакване на по-
редните резултати. Към тях се присъе-
дини и друг варненец, който от един по 
обяд до 17,30 чакал да настанят тъща му, 

която била със сърдечно-съдов проблем. Ядовете 
му започнали още със спирането на таксито пред 
болницата. "Единият от пазачите се развика да не 
спирам тук. Тя е с патерици, трябва да взема бага-
жа и да освободя таксито. Скарахме се. Вместо да 
ни помагат, се чудят как да усложняват ситуация-
та. Да сложат една табела, че е Спешно отделение 
и хората да знаят да не спират", ядосва се младият 
мъж.
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Каймата, произведе-
на по стандарта "Ста-
ра планина", изчез-
на от витрините на 
варненските мага-

зини. Това установи репортерска 
проверка на "Позвънете: Вестни-
кЪт" във връзка с месечното на-
блюдение на цените на основните 
хранителни стоки. Заради силно 
спадналия интерес към стандар-
тизирания продукт, който беше 
въведен преди няколко месеца, 
производството му е силно огра-
ничено, а в някои магазини е на-
пълно изтеглен.

Стойностите на продуктите от 
кошницата на "Позвънете: Вестни-
кЪт" не бележат съществено изме-
нение за изтеклия месец. Без да се 
отчита влиянието на стандарти-

зираната кайма, може да се напра-
ви извод, че животът на варнен-
ци е поскъпнал с 4,33% за послед-
ния месец. За едно напълване на 
потребителската кошница на кли-
ентите на веригите на дребно вече 
трябва да добавят допълнител-
ни 3,56 лв. над сумата, която им е 
била необходима през март.

Най-сериозно колебание през 
март има в стойностите на млеч-
ните продукти. Само за месец 
кашкавалът по магазините е пос-
къпнал с 33,61%. Ако през март 
килограм от най-евтиния кашка-

вал "Витоша" е можел да се наме-
ри на цена от 11,90 лв., в края на 
април неговата цена е вече е с 4 
лв. отгоре. Сериозно повишение 
се наблюдава и в цената на пряс-
ното мляко. Ако до преди месец за 
литър са били достатъчни 0,77 лв., 
сега то се търгува на цена не по-
ниска от 0,97 лв. Повишение се на-
блюдава и при киселото мляко.

С наближаване на лятото свин-
ското месо продължава да поев-
тинява. Цената на свинския бут е 
паднала с 60 стотинки, като сега 
килограм може да се намери в тър-

говската мрежа и за 8,29 лв. Крем-
виршите и каймата, които не са 
произведени по стандарт, запаз-
ват своите стойности. Запазва се 
цената на насипните храни. 

Не се оправдава очакването с 
наближаването на пролетта да 
паднат цените на оранжерийни-
те зеленчуци. Дори напротив. На-

блюдава се 
ръст, макар 
и незначителен - око-
ло 10-15% в стойността на краста-
виците и доматите. Повишава се 
и цената на картофите. Леко пада 
цената на цитрусите, като порто-
калите са по-евтини с малко над 
20%.

СТОКА ЦенА мАрТ ЦенА Април изменение
зАХАр 2,19 1,99 -9,13% -0,2

ФАСУл 1,99 1,99 0,00% 0

Ориз 1,59 1,59 0,00% 0

леЩА 1,99 1,99 0,00% 0

БрАШнО 0,79 0,79 0,00% 0

ОлиО 2,79 2,79 0,00% 0

ЯЙЦА 0,17 0,17 0,00% 0

КАШКАВАл 11,9 15,9 33,61% 4

Сирене 4,5 4,5 0,00% 0

мАСлО (125 г) 1,55 1,55 0,00% 0

прЯСнО млЯКО 0,77 0,97 25,97% 0,2

КиСелО млЯКО 0,44 0,49 11,36% 0,05

СКУмриЯ 4,49 3,99 -11,14% -0,5

СВинСКО меСО 8,89 8,29 -6,75% -0,6

пиле 3,69 3,79 2,71% 0,1

КренВирШи 4,5 4,5 0,00% 0

КАЙмА 5,49 5,49 0,00% 0

КАЙмА  Сп 7,38 0 0,00% 0

БАнАни 2,59 2,59 0,00% 0

пОрТОКАли 1,49 1,19 -20,13% -0,3

КАрТОФи 1,44 1,59 10,42% 0,15

ДОмАТи 2,49 2,89 16,06% 0,4

КрАСТАВиЦи 2,29 2,49 8,73% 0,2

ВАФли 0,6 0,6 0,00% 0

ХлЯБ 0,67 0,73 8,96% 0,06

рАКиЯ 5,85 5,85 0,00% 0

ОБЩО: 82,53 78,71 4,31% 3,56

„стара плаНиНа“ 

изчезНа
   z Свинското месо продължава 

да поевтинява
   z Цената на оранжерийните 

зеленчуци расте

десислава 
максимова
maximova@vestnikat.bg

Кошницата на сем. Иванови

Семейство Иванови е четиричленно - с две 
малки деца. Общият им месечен бюджет 
не бива да надхвърля 1201 лв. От тях 240 

лв. са майчинските и 70 лв. детските, които Ста-
нимира получава. Останалото идва от заплата-
та на Димитър, който до преди месец работи като 
дърводелец в мебелна фабрика. През април той 
вече е на нова работа - в предприятие за произ-
водство на сладолед и млечни изделия. И този ме-
сец обаче семейството разчита на дохода от пре-
дишната работа, от където Димитър получава по-
следната си заплата.

През април отново основната част от приходите 
на семейството отиват за храна. Главен приори-
тет е погасяването на сметките за комунални ус-
луги. Сериозен проблем за бюджета на фамилия-
та през април е повредата в семейния автомобил. 
Понеже Димитър не може да се справи сам с от-
страняването на проблема, се налага да се полз-
ват услугите на майстор. Ремонтът заедно с ре-
зервните части са коствали на семейството 230 
лв. Заради Великденските празници Иванови са 
отделили и малко пари за празнична украса. 

Тя е коставала на семейния бюджет 16 лв.

Приходи разходи
април Март април Март

Остатък 91 лв.

Заплата 800 лв. 800 лв. Комунални услуги 273 лв. 302 лв.

Майчински 240 лв. 240 лв. Транспорт 64 лв. 77 лв.

Детски 70 лв. 70 лв. Лекарства 0 лв. 25 лв.

Храна 594 лв. 573 лв.

Дрехи 0 лв. 63 лв.

Развлечения 16 лв. 35 лв.

Други 230 лв. 0 лв.

Салдо: 24 лв.
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Махат 
проститутките

до лятото
   z В центъра на Варна са чести 

домните кражби и хулиганските 
прояви, твърди шефът на Първо 
РПУ Атанас Михов

   z Над 30 търговци на цигари 
без бандерол са задържали 
от началото на годината 
полицаите от районното

Инспектор Михов, смятате ли, че 
имате достатъчно опит да ръко-
водите Първо РУП?

Да. Мисля, че ще се справя.

Досегашната Ви работа, като 
шеф на РУП-Девня, научи ли Ви на 
онова, което трябва да знае ше-
фът на едно от най-тежките ра-
йонни управления в град като Ва-
рна?

Не смятам, че РУП-Девня е 
леко районно управление. То 
обслужва територията на 
три общини: Девня, Суво-
рово и Вълчи дол, в кои-
то има голям промиш-
лен комплекс с между-
народно участие, прис-
танище. Преди да 
отида в Девня, през 
2004 година, 7 години 
бях началник на РУП-
Аксаково. Смятам, 
че 14-годишният 
ми опит като ръ-
ководител на по-
лицейски управле-
ния ме е научил на 
необходимото, за 
да ръководя едно от 
най-тежките район-
ни управления в ОДП-
Варна. 

От кого се учихте и на кого се въз-
хищавате?

Като оперативен работник 
съм се учил от по-старите 
ми колеги, най-вече от Янчо 
Янкушев, на когото вина-
ги съм се възхищавал. На 
умението му да получа-
ва и отработва получена-
та информация. Това е по-
лицай, за когото нямаше 
почивен ден, нямаше ден и 
нощ. На територията, коя-
то обслужвахме по крими-
нална линия с него, нямаше 

нито едно по-значимо пре-
стъпление или каквото и да е 
събитие, за което той да ня-
маше информация за евенту-
алните извършители.

Кои са най-честите престъпле-
ния, които стават в района на 
Първо РУП?

Основните и най-чести са 
кражбите и грабежите. В по-
следно време бележат ръст 
домните кражби. Краде се най-
вече злато, пари и лесно пре-
носима техника. Не малък брой 
са и кражбите на вещи и части 
от моторни превозни сред-
ства - акумулатори, CD-та и 
вещи, оставени в автомобила.

А ще се преборите ли с търговия-
та на цигари без бандерол?

Борбата с нерегламентирана-
та продажба на акцизни сто-
ки включва много институ-
ции. Включително  и нашата - 
Първо РУП. Периодично се из-
вършват проверки, като от 
началото на годината имаме 
над 30 задържани търговци на 
цигари без бандерол. Всички са 
предадени на прокуратурата.

Проблемът с проституцията в 
района, като че ли е един от най-
сериозните, поддържате ли това 
мнение?

Акциите срещу проститу-
цията в района на Първо РУП 
стартираха в началото на го-
дината, но все още централ-
ната част на града не е то-
тално изчистена от "нощни 
пеперуди". Продължават ак-
циите срещу упражняващите 
най-древната професия. От 

началото на февруари вече 
има 4 случая с осъдителна 
присъда. 

До началото на актив-
ния туристически се-
зон по бул. "Вл. Варнен-
чик", край варненска-
та автогара и в гра-
динката край площада 
няма да остане нито 
една проститутка. Съ-
щото е положението 
и с хулиганските про-
яви в района. Те са кон-
центрирани в централ-
ния район, защото по-

вечето институ-
ции и увеселител-
ни заведения са съ-
средоточени имен-
но там.  
Насищането с повече 
патрули, най-вече пеши, в 
централната част на града, до 
някъде ще ограничи този вид 
престъпления. Гражданите по-
често трябва да виждат на 
възловите места униформени. 
Това създава сигурност и спо-
койствие и при необходимост 
винаги могат да потърсят по-
мощта на полицая.

Справихте ли се с джебчийките?
Откакто се появиха новите 
молове, джебчийките се на-
сочиха към тях. Особено през 
студените зимни дни. Борба-
та с джебчийството е мно-
го трудна, граничеща с изку-
ство. Не всеки полицай има 
нужната подготовка с часо-
ве да проследява група джеб-
чийки, за да бъде тя заловена 
в момент на кражба. Необхо-
дим е висок професионализъм 
и много опит.

Кои са приоритетите, по които 
работите?

Неразкритите престъпления, 
по които трябва да се работи 
усърдно и упорито, са краж-
бите от домовете на граж-
даните. Но най-тежката за-
дача е голямото текучест-
во в полицията, а от там рес-
пективно и в районното. Със-
тавът на Първо РУП е сравни-
телно млад с малко опит. Има 
и изключения, разбира се. Най-
сериозният проблем е имен-
но липсата на опит. Но това 
е преодолимо. Стига човек да 
има желание за работа, всич-
ко се постига, а моите служи-
тели имат необходимата мо-
тивация да се развиват и усъ-
вършенстват.

 
Дипломиран филолог оглави преди месеци Първо РУП във Варна. 
Макар че едно от първите му професионални поприща е препода-
вателската дейност в Руското училище и в школото в Игнати-
ево, главен инспектор Атанас Михов днес вече е горд служител на 
МВР. Той е роден в Провадия на 21 юни 1965 г. След като се дипло-
мира като учител, завършва Национална сигурност в Академи-
ята на МВР. В системата влиза от 1992 г. Започва работа като 
инспектор в Детска педагогическа стая. Кариерата му продължа-
ва като оперативен работник, на по-късен етап командва РУП-Ак-
саково. Не след дълго поема РУП-Девня, а в средата на м.г. стана 
ясно, че именно той ще ръководи Първо РУП във Варна, след като 
бившият му шеф Тодор Иванов стана началник на звеното за бор-
ба с организираната престъпност във Варна.

визитка

лилЯНа 
ТръНкова
trankova@vestnikat.bg
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Е динственото родилно 
отделение извън Ва-
рна, в което се раж-
даха бебета, от вчера 
хлопна кепенци. Бъ-

дещите майки, които разчитаха 
на болницата в Провадия, вече 
внимателно ще трябва да пре-
смятат колко време им е нужно, 
за да не се появят бебетата им на 
път за Варна. "От началото на ме-
сец май родилното отделение се 
разформирова, заради липсата 
на пари, на кадри и по още куп 
други причини", каза за "Позвъ-
нете: ВестникЪт" директорът на 
МБАЛ "Царица Йоанна" в Прова-
дия д-р Ангел Иванов. Акушеро-
гинекологичното отделение ос-
танало само с клиничната пъте-
ка за раждане, а всички хирур-
гични, които били по-добре пла-
тени, останали извън обсега на 
дейност на болницата със сключ-
ването на новия рамков договор 
с Районната здравна каса във Ва-
рна. "Хирургичните пътеки от-
паднаха централно. Имахме ка-
дри и специалисти, но те напус-
наха. Неблагополучията тръгна-
ха от архитектурно-строителни-
те изисквания за залите, в кои-
то се извършваха хирургични-
те интервенции. Впоследствие 
се оказа, че същите тези поме-
щения по тези причини не отго-
варят и на санитарно-хигиенни-
те изисквания на Регионална-
та здравна инспекция във Варна. 
Оттам не издадоха разрешител-
но за работа. Така гинекология-
та остана без клинични пътеки. 
Само с една пътека за раждане 
няма как да се поддържа ниво-
то", допълни още д-р Иванов. Ос-
вен това, болницата като общин-
ска е здравно заведение с ком-

петентност от първо ниво по въ-
ведените нови критерии. За по-
вечето от клиничните пътеки се 
изисквало по-високо от това рав-
нище - поне второ ниво, което 
направило невъзможно изпълне-
нието на повечето от хирургич-
ните АГ пътеки.  

След прекратяването на аку-
шеро-гинекологичните опера-
ции се оказва, че само с ражда-
нията, които за година тук са 
около 350, тоест по едно на ден, 
отделението не може да се из-
държа. "Като няма пари и хората 
като не получават заплати, няма 
как да се получат нещата. Начал-
никът на родилното отделение 
д-р Петя Желязкова се пенсиони-
ра. Единият колега бе ангажи-
ран веднага с трудов договор във 
Варна, а други двама от лекари-
те отидоха да работят в Бърза по-
мощ", каза още д-р Иванов. Най-
добрите специалисти от това, а и 
от другите отделения на болни-
цата за повече пари си намерили 
работа в морската столица. 

Три пъти по-малко са клинич-
ните пътеки, които ще изпълня-
ва тази година общинската мно-
гопрофилна болница. Докато 
през миналата година тук са ра-
ботили по 74 клинични пътеки, 
в момента те са сведени до едва 
27. Постъпленията в здравното 
заведение за месец през мина-
лата година са били 107 000 лв. 
С помощ от общината връзвали 
бюджета, защото само фонд "Ра-
ботна заплата" надхвърлял 100 
000 лева. Схемата за прехвърля-
нето на болни от Провадия към 
Варна започнала още от минала-
та година, когато се оказало, че 
за лечението на доста заболява-
ния болницата няма разрешение 

да работи. Фаталното орязва-
не на клиничните пътеки дове-
ло и до рязък спад в приходите. 
Месечният лимит за тази година 
вече е 88 000 лв., което обрича 
болницата на мизерно съществу-
ване, допълват оттам. 

От ръководството на здрав-
ното заведение смятат, че след 
акушеро-гинекологичното от-
деление и други ще последват 
съдбата му. "Не искам да прог-
нозирам и да бъда лош пророк, 
но предполагам, че вътрешно-
то отделение ще бъде следващо-
то, което е възможно да бъде за-
крито. В тази ситуация, с това 
финансиране и с налагането на 
все по-малки лимити от здрав-
ната каса е невъзможно да се 
поддържат съществуваващите 
5-6 отделения", допълни д-р Ан-
гел Иванов. По-големите скеп-
тици дори правят неприятните 
прогнози, че МБАЛ "Царица Йо-
анна" вероятно ще спре работа-
та си преди края на тази годи-
на заради невъзможността да 
функционира при тези условия. 
"За издръжката на апаратурата 
също има разходи, които няма 
откъде да се покрият. Само або-
наментната поддръжка на ске-
нера за месец е 800 лв. Изис-
кванията са и за поддръжката 
на доста допълнителен персо-
нал, освен медицинския", каза 
д-р Иво Гочев, който е замест-
ник на излезлия в момента в от-
пуск директор на МБАЛ "Цари-
ца Йоанна".

закриха 
родилНото

в Провадия
   z Лошите хигиенни 

условия са причина 
за затваряне  
на отделението

   z Директорът  
прогнозира фалит  
на още звена  
в болницата

силвиЯ  
ПеНева
s.peneva@vestnikat.bg

18-годишна родилка 
издъхна

 Млада майка от Снежина едва 
дочака бебето й да направи 40 дни 
и почина. 18-годишната Йорданка 
Атанасова постъпила в родилното 
отделение на болницата в Прова-
дия час преди полунощ на 15 март. 
На 18 март родила доносено моми-
ченце, а два дни по-късно била изпи-
сана в добро здраве, каза зам.-ди-
ректорът на болницата д-р Иво Го-
чев. След 5 дни родилката отново 
потърсила медицинска помощ, за-
щото била с температура. Жена-
та била прегледана, назначили й из-
следвания. Те не били направени в 
същия ден, заради късния час и за-
ради липсата на пари, според род-
нините й. Три пъти по ред търсили 
Бърза помощ. Младата майка обаче 
отказвала да й бъде направен пре-
глед от акушер-гинеколог. Втория 

път с линейка е откарана в АГ-то, 
но останала едва денонощие в бол-
ницата и пак се прибрала у дома. 
При третото посещение в Бър-
за помощ в Провадия лекарите за-
подозрели, че родилката е разви-
ла психически проблем, защото се 
държала неадекватно и се наложи-
ло да търсят помощ, за да я усми-
рят. Дни по-късно е приета в реани-
мацията на Окръжна болница във 
Варна. "Жената е приета със се-
псис и с тежка пневмония. Доколко-
то стана ясно, самата тя не е ис-
кала да бъде лекувана с антибиоти-
ци, имало е проблем с консултите с 
АГ специалист", каза директорът 
на болницата д-р Веселин Николов. 
Младата жена починала във Варна в 
средата на миналата седмица след 
сепсис и тежка бронхопневмония.
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Още от детството 
си сме научени, че 
"всички професии 
са нужни, всички 
професии са важни". 

Въпреки това някои са вредни как-
то за здравето, така и за психика-
та ни. От време на време сайтовете 
за работа публикуват рейтинги на 
най-вредните, най-опасните, най-
стресовите професии. Passion.ru 
анализира тези рейтинги и прави 
свой списък на най-популярните 
женски професии, вредни за здра-
вето на дамите.

Учителка
Първа в списъка е много нужна-

та, много благородна и много вред-
на за здравето и психиката профе-
сия на учителя. Главното профе-
сионално заболяване на учителя - 
това е ангината: с годините, пора-
ди необходимостта постоянно да 
говори, надвиквайки шума в клас-
ната стая, тя става хронична. Ос-
вен това, според изследването, 
проведено от Националния център 
за гласа и Американския инсти-
тут за физика, при учителите (осо-
бено при жените) рискът да загу-
бят гласа си и възникване на други 
проблеми в тази връзка, е 32 пъти 
повече, отколкото при представи-
тели на други професии (включи-
телно и певците!). Към проблеми-
те се добавя и постоянният стрес. 
Съвременните ученици поголовно 
се смятат за деца-индиго и се дър-
жат по този начин, т.е. абсолютно 
не уважават учителя и игнорират 
всичко, което той говори. Напри-
мер, един от тези ученици се жал-
вал в Мрежата, че учителката му 
забранила да слуша музика в час 
и пита как да се справи с тази под-
ла учителка. Но нещата могат да 
изглеждат и по-зле. Преди година 
Британската асоциация на препо-
давателите и лекторите публикува 
отчет, в който се говори, че всеки 
четвърти учител се сблъсква с на-
силие от страна на ученици.

лекарка
Професията на лекаря също не 

може да се отнесе към списъка на 
безопасните. Например, хирурзите 
са принудени постоянно да стоят 
прави, което води до голям риск от 
развитие на варикоза. Също така 
много лекари страдат от алергии 
към лекарствени препарати и де-
зинфекционни средства. А за сто-
матолозите, акушерките и меди-
цинските сестри пък са характер-
ни проблеми с гръбначния стълб - 
тъй като те са принудени поняко-
га с часове да стоят в една и съща 
поза, в повечето случаи неудобна. 
Разбира се, не трябва да се забра-
вя и рискът да се заразиш с нещо от 
пациента.

Фризьорка
Бихме казали забележителна 

професия - фризьорка: всеки ден 
създаваш красота. Но и тук има 
доста подводни камъни. Да запо-
чнем със здравето - на представи-
телите на тази професия се нала-
га ежедневно да работят с химиче-
ски средства, които могат да пре-
дизвикат силни алергии. Оттук и 
различни заболявания на диха-

телните пътища. Освен това, спо-
ред изследване, проведено през 
1982 г. от Калифорнийския уни-
верситет, от постоянния контакт 
с химически вещества, заболевае-
мостта от миелом сруед фризьор-
ите е 4 пъти по-голяма, отколкото 
при всички останали. Разбира се, 
може да се предположи, че новите, 
съвременни бои са по-безопасни в 
сравнение с тези, които са използ-
вани преди години, но дали ситу-
ацията се е променила кардинал-
но? Изследвания, направени мно-
го по-късно, показват, че жени, ра-
ботещи с бои, много по-често от 
представителки на други профе-
сии заболяват от рак на гърдата и 
много по-често се обръщат към ле-
кар заради проблеми с гръбначния 
стълб, артрит и варикоза.

СтюардеСа
Не само мъжете, а и жените меч-

таят за небето. Професията на стю-
ардесата е съпроводена от множе-
ство опасности за здравето й. На 
първо място, отново това е вари-
коза, на второ - постоянната смяна 
на налягането влияе на притока на 
кръв и може да предизвика обра-
зуване на тромби, а разклащането 
на самолета и постоянната вибра-
ция могат да доведат например до 
спукване на киста или образуване-
то на тумори. Заради това стюарде-
сите и стареят по-бързо, отколко-
то представителките на други про-
фесии: в частност много бързо ста-
рее кожата заради сухия въздух на 
борда, който не надвишава 40% 
при норма 65-75%.

СпортиСтка
Спортът е безумно полезен за 

здравето, но ако го практикуваш 
прекалено, може да нанесе вре-
ди. Много спортистки, за да под-
държат супер ниво, са принуде-
ни да работят на предела на свои-
те възможности като чупят рекор-
ди за издръжливост. В последни-
те десетилетия натоварването на 
жените-спортистки нараства по-
стоянно и ако по-рано се смяташе, 
че раждането при тях протича по-
лесно, вече не е така. Изследвани-
ята сочат, че при професионални-
те спортистки много често се сре-
ща безплодие, маскулинизация 
и нарушение на менструалната 
функция. Според някои данни при 
спортистките сериозни проблеми 
със здравето възникват 4 пъти по-
често, отколкото при нормални-
те жени.

актриСа
Тази привлекателна за много мо-

мичета професия е съпроводена от 
голямо количество стрес. На първо 
място това е ненормалният рабо-
тен ден, постоянното претоварва-
не и нестабилност: днес има рабо-
та, а утре - не. Това е изтощително 
и много актриси започват да се бо-
рят със стреса с помощта на цига-
ри, алкохол и понякога наркотици. 
Още един проблем за дамите с тази 
професия е нарушеният режим на 
хранене, който възниква заради 
необходимостта постоянно да от-
говаряш на стандартите за красо-
та. Според изследвания, проведени 
през 1991/92 г., проблеми с хране-

нето преди всичко имат актрисите, 
моделите и някои спортистки.

продавач-конСУлтант
Професията на продавач-кон-

султанта бихме могли да наречем 
лека, ако не беше нужно през ця-
лото време да си на крак. При това 
често се случва да си с неудобни 
обувки на високи токчета, тъй като 
съблюдаваш дрескод. Понякога 
на продавачите е забранено да ся-
дат през целия работен ден. Това 
натоварва много краката и може 
да доведе до развитие на варико-
за. А това заболяване е не само не-
естетично, но и опасно, и поняко-
га единственият начин на лечение 
е премахване на вени. Очевидно 
тази опасност грози и представи-
телки на други професии, които са 
принудени да прекарат прави це-
лия работен ден.

Сервитьорка
Както и продавачката, серви-

тьорката по цял ден е на крака, за-
това разбира се първата опасност 
и за нейното здраве е варикозата. 
А втората - това е цигареният дим. 
В повечето заведения посетители-
те активно "димят" и обслужващи-
ят персонал е принуден да диша 
този дим в течение на целия рабо-
тен ден, а както е известно, пасив-
ното пушене е вредно, колкото и 
активното. Именно затова в някои 
страни вече забраниха пушенето 
на обществени места. Според при-
знания на някои лекари, след прие-
мане на този закон хората действи-
телно заболяват по-малко. Същест-
вува даже понятие "синдром на 
сервитьора" - от постоянното пре-
биваване в задимени помещения 
представителките на тази профе-
сия сутрин изпитват тия "приятни" 
усещания като закоравелите пуша-
чи и за облекчение на състояние-
то им усещат нужда или да запалят 
цигара, или да попаднат отново в 
димно помещение.

ръководител
Повечето хора прекрасно раз-

бират, че за да бъдеш ръководи-
тел не е лесно и е огромна отговор-
ност. Известно е също, че сред тези, 
които са на ръководни длъжнос-
ти, много силно са разпростране-
ни болестите на сърцето. Тук мо-
жем да добавим хроничната умо-
ра и състояние на постояннно на-
прежение. Съгласно рейтинговата 
класация на Careercast.com, ръко-
водител е втората по ниво на стрес 
професия (на първо място е пожар-
никарят).

Освен това жената-ръководител 
често е подложена на допълнителен 
стрес заради това, че е необходимо 
непрестанно да се доказва пред мъ-
жете, че с нищо не е по-лоша в рабо-
тата си от тях. Така жените-ръково-
дителки често страдат от сексуал-
ни разстройства, обикновено пият 
и пушат много.

оФиС-СътрУдник
 Колко хубаво, мислят си мнози-

на, да се устроиш удобно в някой 
офис, а не да си подложен на стрес 
като учителките, спортистките, 
продавачките и т.н.

Ще побързаме да ви разочарова-
ме: офис-сътрудниците имат също 

много проблеми със здравето, пре-
дизвикани от работата - едва ли не 
повече, отколкото при представите-
лите на другите професии.

На първо място, тунелният синд-
ром, ако постоянно седите зад ком-
пютъра и ползвате мишка. На вто-
ро - проблеми със зрението, на тре-
то - изкривяване на гръбначния 
стълб (наблюдава се при всеки вто-
ри офис-сътрудник. На четвърто 
място влошаване работата на хра-
носмилателната система, веноз-
на, лимфната и други системи, кое-
то се дължи на заседнал начин на 
живот.

ЖУрналиСтка
Според мнозина професията на 

журналиста е много лесна, но раз-
лични изследвания сочат, че това 
не отговаря на действителност-
та. Резултатите от проучване на 
SuperJob.ru, в рамките на което са 
изследвани 7400 души, 44% от жур-
налистите се намират в състояние 
на постоянен стрес.

Всичко това се обяснява с ненор-
мирания работен ден и информа-
ционното претоварване.

най-вредната проФеСия
Практически всички опасности, 

свързани със споменатите по-горе 
професии, могат да се неутрализи-
рат: например, офис-сътрудници-
те могат да се занимават със спорт 
или да правят специални упражне-
ния на работното си място, а учи-
телите могат да тренират гласовите 
си връзки.

но
има една професия, която е най-

вредна за психиката, отколкото 
всички останали, взети заедно, - 
това е мразената професия. Рабо-
та, която не носи удоволствие, бав-
но разяжда психиката, където на 
заден план винаги присъства чув-
ство на неудовлетвореност и недо-
волство от живота.

Това потвърждават, например, 
учени от Австралийския национа-
лен университет. Съгласно данните 
от техните изследвания, нехарес-
ваната работа вреди на психиката 
много повече отколкото безработи-
цата. Така че, по-добре любима, но 
вредна професия, отколкото неха-
ресвана, но проста и безопасна.
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Най-вредНите  
жеНски професии

   z Учителската работа 
води негативната 
класация при 
представителките 
на нежния пол

   z Нехаресваната 
работа вреди  
на психиката много 
повече, отколкото 
безработицата
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М алка британ-
ска общност 
са си зафор-
мили засели-
лите се в об-

щина Генерал Тошево подани-
ци на кралицата. Хората, избра-
ли родината ни, за да изживе-
ят спокойно старините си, често 
имат срещи с кмета на общината 
Димитър Михайлов, като поста-
вят пред него проблемите, с кои-
то се сблъскват у нас. На една от 
последните си срещи с кмета на 
добруджанската община за-
селниците споделили с него 
трудностите си по процеду-
рите за издаване на лични 
документи на чужди граж-
дани. Сред несгодите, които 
срещат у нас, поданиците на 
Нейно Величество поставят 
на първо място сблъсъка им 
с липсата на служител, кой-
то да разбира езика им. Освен 
езиковата бариера британци-
те недоумяват и защо са твър-
де сложни и бавни процедури-
те по издаване на карта на по-
стоянно пребиваващ в Бълга-
рия чужденец. Често живее-

щите по селата чужденци питат 
кмета как да попълнят данъчни-
те си декларации и какви са раз-
мерът и срокът за плащането на 
налозите за имотите им и коли-
те им у нас. Сред редовни-

те проблеми, поставяни при сре-
щите, са и тези, свързани с водо-
подаването и състоянието на пъ-
тищата в общината и областта, 
както и енергоподава-

нето.
За да си бъдат взаимно полез-

ни, те дори са си направнили и 
поддържат свой 

инфосайт под име-
то “Тошевска три-
буна”, където има 
полезна информация 
за това в какви сро-
кове и какви данъци се плащат 
в държавата ни, кои са важните 
телефони – на полиция, пожарна 
и единния номер 112. Може да се 
намери още информация за до-
бър майстор при повреда на ко-
лата, човек, който да поддържа 
градината и двора на къщата и 
други. 

Британската общност отбе-
лязва също и събития в община-
та в сайта си, като откриване-
то на новопостроената църква в 
село Средина. Посочена е и по-
лезна информация за това как-
во трябва да направи човек, за да 
оцелее, когато е сам и има сърде-
чен пристъп. Районът на община 
Генерал Тошево бе сред първи-
те в Добруджа, в които британци 
си купиха имоти. Някои от тях 
ги препродадоха, но други из-
браха селата Малина, Чернооко-
во, Средина, Пастир и други, за 
да живеят. В момента на тери-
торията на община Генерал То-
шево живеят освен британци, 
холандци, румънци и руснаци. 
Някои от чужденците, които са 
със статут на постоянно преби-
ваващи, имат свои фирми, пре-
димно в сферата на услугите.

От кметството заявиха, че 
към момента има регистрира-
ни в Бюрото по труда в Гене-
рал Тошево, като разчитат на 
нашенската трудова борса да 
си намерят работа.Р

Е
ги

О
Н
Ъ
Т

Т ошевските британци си по-
магат, като на сайта дори е 
показано как може да се смет-

не данъкът на колата. Посочен е 
телефон на лекар, като е написано 
изрично, че той говори английски. 
Сред полезната информация, сти-
га човек да може да се разбере, са 
и продажби на различни вещи. Алан 
пък предлага ръчно изработени 
маси, като дори има снимки на про-
дукцията. В рубрика "Календар" 
британците отбелязват както 
техните си сбирки, така и празни-
ците в страната ни. Малките англичанчета прекарват  

много време в библиотеката в Генерал Тошево

Снимки toshevotribune.webs.com

На британския сайт чужденците 
публикуват снимки, с които показват 
как прекарват свободното си време

„тошевска 
  трибуНа“

   z Англичани, живеещи 
в добруджанската 
община, пуснаха сайт 
за общността

   z Често поданиците 
на Нейно Величество 
дирят кмета за 
съдействие

мима 
илиева
ilieva@vestnikat.bg

Британци направиха
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Повече от 100 активисти поискаха свободата на арестувани китайски 

артисти на протест в парка "Виктория" в Хонконг

Снимки БГНеС

Кутре от породата Джак Ръсел териер седи в обувка в поле край 

германския град Брайзен. Кученцата от тази порода са от 25 до 30 

сантиметра и тежат не повече от пет килограма

Войници от пакистанската армия охраняват двора на къщата, където 

е бил убит лидерът на "Ал Кайда" Осама бен Ладен. Терорист номер 

едно в света е ликвидиран при ръководена от американски специални 

сили операция

Южноафриканско семейство от покрайнините на Кейптаун остана 

без колибата си вследствие на пожар. Пламъците погълнаха около 1500 

незаконни жилища в Масифумелеле

Оцеляла от концентрационен лагер еврейка се включи в годишното 

възпоменание на жертвите на холокоста в Йерусалим

светът в снимки

Приватизират "Терем"

До края на годината ще 
бъдат приватизирани 
държавните дялове във 

военните заводи "Арсенал" и 
"Терем", съобщи изпълнител-
ният директор на Агенцията за 
приватизация и следпривати-
зационен контрол (АПСК) Емил 
Караниколов, цитиран от Всеки 
ден. Разговорите с консултан-
тите за тяхната продажба са на-
преднали, уточни той. Процеду-
рите обаче ще бъдат малко по-
дълги, защото има необходимост 
от повече предварителни проуч-
вания поради особения режим 
на търговия с военна продукция. 
Едновременно с това продължа-
ва и процедурата по продажба на 
ВМЗ- Сопот. През следващата сед-

мица ще започне изборът на ин-
вестиционен посредник за про-
дажба на държавните дялове в 
електроразпределителните дру-
жества на ЧЕЗ и ЕВН.

Сега е най-добрият момент за 
продаване на "Булгартабак", тъй 
като в момента предприятието е 
печелившо, каза още Каранико-
лов. "Основните цели пред аген-
цията са да запази и развие дей-
ността на дружеството, да гаран-
тира местата на работниците, да 
гарантира изкупуване на българ-
ски тютюн, както и това от сдел-
ката да влязат средства в държав-
ния бюджет", каза той. В процеду-
рата ще се допуснат да участват 
само сериозни стратегически и 
финансови инвеститори.

Българите също ще бъ-
дат на прицела на "Ал 
Кайда", макар да са 
част от "задната ко-
лона". Това заяви ара-

бистът проф. Владимир Чуков, ци-
тиран от dariknews.net. Той из-
тъкна, че е трудно да се прогнози-
ра каква ще бъде отмъстителната 
тактика на терористичната орга-
низация. Важно било обаче да се 
знае, че повечето от жертвите на 
терористите са мюсюлмани, а не 
християни. Арабистът припомни, 

че най-големите 
удари по Европа 
от страна на "Ал 
Кайда" са били 
през 2003 и 
2005 година - в 
Испания и Ве-

ликобрита-
ния. 

"Спящите клетки са навсякъде. 
Много трудно е да предвидим до-
къде ще бъдат мобилизирани, до-
къде ще бъдат готови да нанесат 
своите отмъстителни удари. Пред-
полагам, че на този етап се счита, 
че западните интереси в Арабския 
свят ще бъдат първата мишена за 
подобен тип реакции", каза Чуков.

Смъртта на Осама бин Ладен е 
"психологически край на най-кър-
вавата страница в съвременна-
та американска история. Начало-
то е на 11 септември 2001 г. Почти 
10 години по-късно главният ви-
новник беше убит. Беше реализи-
рано възмездие", посочи експер-
тът. Според него обаче не може да 
става въпрос за ликвидация на "Ал 
Кайда". Проф. Чуков не изключи 
осъществяването на съответно от-
мъщение след убийството на ли-
дера на организацията.

"Когато един такъв лидер като 
Осама бин Ладен бъде убит, особе-
но убит, а не умрял, той става като 
фетиш за неговите последователи 
и няма да е чудно, ако стане дори 
малко по-тежка оперативната об-
становка в света", каза пък експер-
тът по сигурността Иван Бояджи-
ев. По думите му България също е 

в тази схема на терористите, тъй 
като отдавна вече работи срещу 
тях. "Ето сега и в Либия изпрати-
хме кораб. Колкото и да е непри-
ятно да се говори, че ние не участ-
ваме във войната, щом като има-
ме кораб там, това е косвено учас-
тие. Това казаха и самите терори-
сти още миналата година: всич-
ки държави, които поддържат на-
шите врагове, които за нас са уж 
приятели, са в обсега на нашите 
действия, независимо дали участ-
ват пряко във войната, във воен-
ните действия или не", каза още 
експертът. 

Говорейки конкретно за Бъл-
гария той каза, че покрай тези 
действия като участие в контин-
генти в разни войни, сега и в Ли-
бия, те ни откриха, те изобщо не 
се сещаха за нас, не знаеха кои сме 
ние. Не знаеха, че има България. 
Сега от известно време според мен 
се усеща напрежение в световната 
практика, каза експертът. Трябва 
да се живее спокойно, да се вземат 
мерки и е нужно повишено внима-
ние, препоръча Бояджиев. Той по-
твърди, че знае, че се взимат съот-
ветните мерки, без да уточни как-
ви. 

Алергия мъчи всеки четвърти
Алергиите мъчат 30% от българите, като половина-

та от засегнатите са деца. Жителите на градовете 
прихващат заболяването по-често от тези на село, ка-
тегоричен е акад. Богдан Петрунов от Националния ин-
ститут по заразни и паразитни болести. "Не по-малко 
от 15-20 000 души годишно са новите диагностицира-
ни в България", отбеляза експертът, цитиран от bnews.
bg. По думите му всяка алергия може да се появи по вся-
ко време. На първо място сред факторите, допринася-
щи за появата на алергии, е въздушното замърсяване. 
Доказано е, че въглеродният и серният двуокис, както 
и азотът увреждат черния дроб, но и засилват алерги-
зацията. Тютюнопушенето също рязко увеличава ри-
ска от развитието на алергични заболявания. Повиша-
ването на радиационния фон уврежда имунната систе-
ма, което засилва възможността да се развие алергия.

"Изкуствените оцветители, консерванти и стабили-
затори, които се съдържат в храните, са не на последно 
място сред причините за алергизиране на организма", 

твърди акад. Петрунов. Астмата е най-тежкото алер-
гично заболяване. Обикновено алергичното заболяване 
в детска възраст започва с атопичен дерматит, сър-
беж на кожата и обриви, преминава в по-изразена храни-
телна алергия, в алергична хрема и най-накрая - в брон-
хиална астма.

Дихателната алергия може да започне с алергич-
на хрема, която е сезонна или целогодишна. Сезонна е 
сенната хрема, която се проявява април - юни. Тежка-
та бронхиална астма започва с кашлица, затруднено ди-
шане, обща физическа умора, пристъпи на задух, особе-
но вечер. Това състояние се овладява с лекарства. Алер-
гичният шок е сериозно състояние, което може да се 
развие най-често при лекарствена алергия - при болни с 
висока чувствителност към пеницилин и различни дру-
ги антибиотици, както и към контрастното вещество, 
което се прилага при рентгенови снимки. Ужилване от 
пчели и оси, инжектиране на змийски серум или такъв 
против тетанус също може да провокира шок.

и българия 
е МишеНа
на терористите

   z Трудно е да се 
прогнозира каква ще 
бъде отмъстителната 
тактика на "Ал Кайда"

   z В страната ни се 
взимат нужните 
мерки, смята експерт 
по сигурността

проф. владиМир чуков



ВТОРНИК • 3 май 2011 г. • Брой 65

w
w
w
.v
es

tn
ik
at

.b
g

ГеорГи Градев
футболен мениджър

 “ Дали ще изхвърлят "Калиакра" 
зависи от това как се е събудил Боби 
Михайлов."

димиТър димиТров
треньор

 “ Ако поема "Левски", няма да 
бъда пионка."

ХрисТо йовов
футболист на "Левски"

 “ Не можем да станем 
шампиони, с "Литекс" ще играем за 
чест."

В "Черно море" 
очевидно про-
веждат дос-
та далновидна 
трансферна по-

литика, тъй като са на път 
да реализират сериозна пе-
чалба от Марко Тиаго. Към 
бразилския защитник го-
лям интерес проявява АЕЛ 
(Лимасол), съобщиха ме-
дии от острова на Афроди-
та. В същия клуб през мина-
лото лято бе продаден Ели 
Маркес. Според информаци-
ите, кипърците вече са влез-
ли в контакт с ръководство-
то на "моряците" и се очак-
ва трансферът да бъде осъ-
ществен след края на сезо-
на. На този етап обаче не е 
ясно дали Тиаго има жела-
ние да отиде в Кипър, тъй 
като съвсем скоро неговият 
сънародник Маркес се раз-
дели с клуба, оплаквайки се 
от условията там.

Ако сделката се реали-
зира, в касата на "Черно 
море" ще влязат между 80 

и 100 000 евро. Това пък от 
своя страна означава, че на 
"Тича" ще регистрират чис-
та печалба от близо 150 000 
лева за едногодишния пре-
стой на Тиаго в клуба. Бра-
зилецът бе привлечен в 
"Черно море" през май мина-
лата година от португалския 
втородивизионен "Фреамун-
де". Тогава обаче, варненци 
не платиха нито лев за него, 
тъй като той дойде със ста-
тута на свободен агент, а до-
сега е получил под форма-
та на заплати около 60 000 
лева. Тиаго демонстрира до-
бра форма, откакто прис-
тигна във Варна и бързо се 
утвърди в титулярния със-
тав на "Черно море". Ма-
кар да играе като ляв кра-
ен бранител, той се разписа 
на два пъти досега през сезо-
на. Още в първия кръг Мар-
ко отбеляза на "Пирин", а ос-
вен това наказа и "Миньор" 
(Перник). 

В същото време наставни-
кът на "моряците" Стефан 

Генов изрази 
притеснение от-
носно здравослов-
ното състояние 
на централния за-
щитник Александър 
Александров преди госту-
ването на "Славия". Как-
то е известно, бранителят 
се контузи на последната 
тренировка преди среща-
та с "Литекс" и не попадна 
в групата срещу оранжеви-
те. "Сашо има разтежение 
на коленни връзки. Лошото 
е, че няма много време до 
мача със "Славия" и не знам 
дали ще успее да се възста-
нови", коментира Генов. По 
всяка вероятност Алексан-
дров няма да излезе на ста-
диона в "Овча купел", а от-
ново като титуляр ще играе 
младият Росен Колев.

   z Кипърският 
АЕЛ преговаря 
за Марко Тиаго

   z Защитникът отива 
в Лимасол след края 
на сезона

йордаН 
ФоТев
fotev@vestnikat.bg

„черНо Море“ 
печели 150 боНа 

от бразилец
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Снимки БГНеС

"Маями Хийт" удари "Бостън 
Селтикс" с 99:90 в първи 
мач от полуфиналната 
плейофна серия на 
Източната конференция 
в NBA

"Фламенго" спечели 
първенството "Кариока" 
в щата Рио де Жанейро, 

след победа с 3:1 след 
изпълнение на дузпи 

срещу "Васко да Гама"
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След като в "Спартак 
1918" на прак-
тика си оси-
гуриха за-
връща-

нето в професионал-
ния футбол, сега цел-
та пред "соколите" е 
да вземат Купата на 
Аматьорската футбол-
на лига (АФЛ). Всички 
в тима са амбицирани да 
вдигнат трофея, независимо 
че за него спорят само аматьор-
ски клубове. "Всеки успех, постиг-
нат с труд и усилия, е важен. Ние 
не подценяваме този турнир, ма-
кар в него да не участват отбори-
те с професионален статут", отсе-
че спортно-техническият дирек-
тор на "Спартак 1918" Живко Гос-
подинов. 

Ако евентуално варненци стиг-
нат до купата, то тя ще бъде пър-
ва официална за тях от 76 годи-
ни насам. За последно "соколи-
те" печелят трофей през 1935 г., 
когато слагат във витрината си 
купа "Варна". Това е приз, кой-
то се разиграва между тимовете 
от морската столица преди Вто-
рата световна война. Синьо-бели-
те го печелят общо четири пъти, 
като при последния си бият с 3:1 
"Тича". Иначе от тогава досега 
"Спартак" взема още три купи, но 
в приятелски турнири, които ня-
мат официален характер. През 
1979 г. триумфират на "Варнен-
ско лято", през 2000 г. на "Сан Пе-
легрино", а през 2008 г. на "Албе-
на къп". На финала на "Варненско 
лято" на 29 юли преди почти 32 го-
дини "соколите" побеждават с 1:0 

"Тракия" (Пловдив). В началото на 
този век пък те печелят единстве-
ното издание на "Сан Пелегрино", 
като освен тях в надпреварата се 
включват националните отбори 

на България, Македония и Азер-
байджан. На финала варненци 
бият с 3:2 "трикольорите", като 
любопитното е, че един от голо-

вете за загубилите бележи Ди-
митър Бербатов.

Наставникът на "Спартак 
1918" Димитър Трен-

дафилов също като 
Живко Господи-

нов бе категори-
чен, че срамен 
трофей няма. "В 
крайна смет-
ка не можем да 
променим фа-
кта, че клубът 
стигна до това 
ниво. Така 
или иначе, 
бяхме прину-
дени да изка-
раме един се-

зон при ама-
тьорите. Не ми-

сля, че евентуално 
ако спечелим тази 

купа, тя ще ни напом-
ня за това. Пребива-
ването ни във "В" гру-
па ще остане в истори-
ята и ние не можем да 
го скрием. Можем оба-
че да докажем, че все 
пак сме били най-до-

бри сред всички ама-
тьори, а това ще стане 
само, ако вдигнем Ку-
пата на АФЛ. Искаме да 

спечелим всичко", 
коментира Трендафи-
лов пред "Позвънете: 
ВестникЪт".

В утрешния полуфинал на над-
преварата "Спартак 1918" се изпра-
вя срещу "Ботев" (Козлодуй) на ста-
дион "Георги Бенковски" в Бяла, Ру-
сенско. "Ще подходим отговорно 
и сериозно, както го направихме 
във всички мачове дотук. Ние учим 
младите футболисти да играят във 
всяка среща за авторитета на клу-
ба и за своя собствен. Целта разби-
ра се е да отстраним противника, 
а на финала вече всичко е възмож-
но да се случи", каза Живко Госпо-
динов. Треньорът Трендафилов за-
яви, че вече е успял да се запознае 
със съперника и е наясно със сил-
ните и слабите му страни. "Самият 
факт, че са на второ място в Северо-
западната "В" група е красноречив, 
че не са слаб отбор. Имат няколко 
опитни играчи като Страти Илиев 
и Слави Костенски. Ние обаче ще 
опитаме да използваме слабостите 
им и да ги отстраним. Аз съм опти-
мист, както преди всеки мач. Раз-
бира се, че отново ще играят мла-
дите - Пламен Иванов, Георги Ди-
митров, Станислав Желязков, Ми-
хаел Михалев. Досега в турнира те 
се представиха страхотно", споде-
ли младият специалист. Той изра-
зи надежда, че ще може да използва 
Генади Луго, който през миналата 
седмица лекува контузия. 

"Феърплей" 
триумфира 
в турнира 

през 2000 г.
Купата на Аматьорската фут-

болна лига вече е печелена от вар-
ненски отбор. През 2000 г. в тур-
нира триумфира "Феърплей" на 
Иван Петров. Финалът тогава се 
играе на стадион "Славия", а вар-
ненци побеждават "Сиера" (Дими-
тровград). 

Турнирът, в който участват 
само аматьорски клубове, се про-
вежда за първи път през сезон 
1994/95 г., когато е спечелен от 
"Септември" (Симитли). Другите 
носители на купата са "Ловико" 
(Сухиндол), "Кремиковци", "Родопа" 
(Смолян), "Видима-Раковски", "Си-
ера", "Янтра" (Габрово), "Поморие", 
"Дунав" (Русе), "Хасково", "Черно-
морец" (Бургас), "Малеш" (Микре-
во), "Ком-Миньор" (Берковица) и 
"Равда".

Преди да достигнат до полуфи-
нала с "Ботев" (Козлодуй), "Спар-
так 1918" отстрани „Девня” (4:0), 
„Черноморец” (Бяла) (1:0), фенския 
„Спартак” (3:1), „Устрем” (Карама-
ните) (4:1), „Рапид” (Дивдядово) 
(1:0) и „Две могили” (6:5 след дуз-
пи, 2:2 в редовното време). Ако 
елиминират козлодуйци, на фина-
ла "соколите" ще срещнат един 
измежду "Нефтохимик" (Бургас) 
и "Перун" (Кресна). Все още не е 
ясно къде ще се проведе мачът 
за титлата, като е възможно да 
бъде на националния стадион "Ва-
сил Левски".

„спартак“ Напред 
 къМ първа купа

от 76 години
   z "Соколите" амбицирани 

да вземат трофея на 
аматьорската футболна лига

   z Отборът за последно 
вдига купа "Варна" 
през далечната 1935 г.

йордаН  
ФоТев
fotev@vestnikat.bgСпоред 

Трендафилов 
няма срамен 

трофей

Димитър Трендафилов
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Боян се пази  
от травми 

Един от най-опитните в националния отбор Боян Йорданов си по-
жела да се опази от контузии, а другите неща сами щели да се наре-
дят. „Започваме с подготовката във Варна. Дано да умеем да се за-

пазим здрави. Все пак ни очаква много работа. Чисто здравословно се 
чувствам добре. Нямам никакви проблеми. Мисля, че това е най-важно-

то в този момент. Изискванията и очакванията към българския нацио-
нален отбор са винаги много високи. Както феновете, така и ние сме си 
поставили високи цели. Надявам се да се опазим от настинки и конту-
зии, защото това е най-важното. От там нататък всичко е много уси-

лия и работа в залата. Разбира се важен е и късметът“, сподели пред 
„Позвънете: ВестникЪт“ Йорданов. Той коментира и очакванията 

си за мачовете в Световната лига. „Аз винаги съм бил на мнение, 
че е важно да има силна конкуренция, за да можем да се развива-
ме и ние самите. Полезно е за нас като индивидуалности и раз-
бира се за националния отбор", допълни Боян.

„Настроението винаги е добро в националния отбор. Ние 
имаме добър колектив и се познаваме от доста време. Тази го-
дина има и нови момчета. Ще видим как ще бъде с тях, но пред-
полагам, че няма да има проблеми и всичко ще бъде на ниво. Оп-
ределено настроението е добро след края на сезона в клубни-
те отбори винаги е приятно“, заяви пък Методи Ананиев пред 
„Позвънете: ВестникЪт“. Посрещачът на „Вибо Валентия“ на-

строи позитивно феновете на националния отбор преди сре-
щите от Световната лига. „Феновете могат да очакват само 
победи. Ще играем на максимума от възможностите си във все-
ки мач. Надяваме се да станем първи или втори в нашата група, 
защото първите два състава продължават напред. Русия е мно-
го силен отбор. Срещу тях ще ни бъде най-трудно, но се надя-

вам да победим и тях. С Япония играхме преди две години и пока-
заха, че не са отбор, който трябва да бъде подценяван. За Герма-

ния нищо не мога да кажа, но доколкото разбрах основният им 
диагонал се е контузил и най-вероятно няма да играе сре-

щу нас. Надявам се да нямаме проблеми срещу тях“, спо-
дели Ананиев.

Изключително доволен от повиквателната е дебю-
тантът Тодор Скримов. Той се състезава за френския 
„Пари Волей“ на поста посрещач. „Много се радвам за 
повиквателната. За мен това е нещо ново. Ще се опи-

там да покажа най-доброто от себе си. Ще ми бъде много 
трудно да се затвърдя в отбора. Има много класни. Не искам 

да се изказвам неподготвен за противниците ни от Световна-
та лига, но най-трудно ще ни бъде срещу Русия“, каза Скримов 

пред „Позвънете: ВестникЪт“.

Феновете на волей-
бола във Варна 
вече могат да бъ-
дат спокойни, за-
щото техните лю-

бимци вече стъпиха в морската 
столица и започнаха тренировки-
те си преди мачовете от Светов-
ната лига по волейбол. Национал-
ният отбор е в група с отборите на 
Германия, Япония и Русия. Пър-
вите мачове на играчите на Ра-
достин Стойчев са на 28 и 29 май 
във Варна срещу Германия. Пре-
ди това отборът е планувал кон-
тролни срещи с тима на Сърбия в 
Белград на 13 и 14 май, а седмица 
по-късно ще домакинстваме в две 
срещи на тима на Куба. В този мо-
мент групата на националите на-
броява 16 души, към които пети-
ма дебютанти. Това са Андрей Же-
ков, Мирослав Градинаров, Тодор 
Скримов, Мартин Божилов, Добри 
Иванов, Виктор Йосифов, Дана-
ил Милушев, Боян Йорданов, Вла-
дислав Иванов, Костантин Митев, 
Методи Ананиев, Костадин Гаджа-
нов, Светослав Гоцев, Георги Ман-
чев, Тодор Алексиев и Теодор То-
доров. През следващата седмица 
към лагера на националите ще се 
присъединят играещите в Русия 
Красимир Гайдарски, Христо Цве-
танов и Георги Братоев. Няколко 
дни по-късно заедно с национал-
ния селекционер Радостин Стой-
чев на тренировките ще присъст-
ват и подвизаващите се в Италия 
Матей Казийски, Владимир Нико-
лов, Цветан Соколов и Валентин 
Братоев. В отсъствието на Стой-
чев тренировките водят помощни-
ците му Найден Найденов и Миро-
слав Живков. 

„Продължаваме подготовката. 
Отборът работеше досега в София, 
а сега започваме във Варна. Цел-
та е тимът да се подготви за най-
кратко време максимално добре. 
Състезателите пристигат в зависи-
мост от това на кой кога му свърш-

ва първенството“, за-
яви пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Живков. Той комен-
тира също и състоянието на капи-
тана Владимир Николов. „Не знам 
дали ще вземе участие в мачове-
те. Радостин Стойчев ще прецени 
дали Владо ще се подложи на опе-
рация. Николов е човек, който 
е доказал своите качества 
и всеки треньор иска 
да го има в състава 
си“, сподели пред 
„Позвънете: 
ВестникЪт“ 
Живков.

превзеха 
варНа

Николай  
караколев
karakolev@vestnikat.bg

   z Плануват контроли с 
отборите на Сърбия и Куба

   z 16 играчи тренират в Двореца 
на културата и спорта

„Лъвовете“

Снимки петко МоМчилов
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оВЕН
Днес ще имате възмож-
ност да преосмислите ин-
тересите си от професио-
нален характер. Откаже-

те се от инициативите, които не са 
ви донесли нищо смислено в делови 
или материален план.   

ТЕлЕЦ
Днес с повишено внима-
ние поемайте каквито и 
да е било нови делови 
или лични ангажименти. 

Постарайте се да организирате те-
кущите си задължения с педантич-
ност.  

БлИЗНаЦИ
Днес степенувайте по 
важност ангажиментите 
си. Концентрирайте уси-
лията си за постигане на 

целите, за които знаете, че ще ви до-
несат материални и делови облаги.   

РаК
Моментът е благоприя-
тен да се заловите със 
задачите, които могат да 
ви спестят множество не-

приятности и главоболия. Постарай-
те се да вземете предвид обстоятел-
ствата, които ще ви помогнат да осъ-
ществите личните си намерения.   

лЪВ
Днес е твърде вероятно 
обстоятелствата на ра-
ботното ви място да под-
ложат на изпитание пси-

хическата ви устойчивост. Не се ко-
лебайте да потърсите правилните 
партньори, с които лесно бихте мог-
ли невъзможното да се превърнете 
в реалност.   

дЕВа
Ще възникнат някои но-
ви предизвикателства от 
чисто професионален ха-
рактер. Добре е да си да-

дете ясна сметка от какво се нужда-
ете на този етап, като съсредоточите 
усилията си по посоките, откъдето 
ще извлечете сериозни дивиденти.

ВЕЗНИ
Днес при добро желание, 
отлични организация и 
информираност ще успее-
те да се справите блестя-

що с предизвикателствата, отправе-
ни ви от заобикалящите в службата.   

СКоРПИоН
Днес ще настъпят и пър-
вите сигнали, че стресът 
ви в професионално от-
ношение значително се 

е увеличил. Отговорностите спрямо 
най-малките членове на семейство-
то ви ще станат причина да проме-
ните и някои свои лични намерения 
и планове.

СТРЕлЕЦ
Днес ще се надявате на 
конкретна промяна в на-
чина, по който осъщест-
вявате инициативите си. 

От една страна, това ще се дължи на 
обещанията, които ваши колеги, де-
лови партньори или влиятелни кли-
енти са ви дали преди време.  

КоЗИРоГ
Днес за мнозина от вас 
ще е трудно, тъй като ще 
ви се наложи да преодо-
леете редица свои съм-

нения, вътрешни страхове и заблу-
ди, които поддържахте в продълже-
ние на години. 

ВодолЕЙ
Ще възникне и потреб-
ността да промените част 
от предварителните си 
делови планове. Поста-

райте се да изпълните поетите обе-
щания, особено ако те са обвързани 
с конкретни договори или с друг вид 
писмени споразумения.    

РИБИ
Днес ще ви се иска да 
подредите изключител-
но точно ангажиментите, 
с които ще се занимавате 

в рамките на цялата седмица. Вни-
мателно преглеждайте документи-
те и инициативите, от които очаквате 
конкретни дивиденти от делови, ма-
териален или личен характер.
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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

Царицата на чардаша
03.05.2010 - 19:00

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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Навярно няма никаква връзка между забавеното (не 
отказано!) от пресцентъра на МВР разрешение, кое-
то Касиков̀ Ът бе длъжен да поиска за интервю с висш 
варненски офицер (за "Господари на ефира") и факта, 
че вчера vestnikat.bg пусна новина със заглавие „Бо-
рисов пак обърна гръб на журналистите”.

Леко арогантно премиерЪт изкоментирал жажда-
та за сензации на столичните ни колеги и безцере-
монно ги отминал заедно с колегата Цветанов.

Касиков̀ Ът (все още очакващ своето разрешение 
за интервю) има друга версия по случая: Не е исти-
на, че Бойко и Цецо не са искали да говорят с медии-

те! Просто двамата активно са тренирали за гръб посред-
ством гребане и за това са пожелали да запознаят широ-
ката общественост с новите си – подобрени гърбове!

Навярно се питате къде са го направили това?! Не чу-
хте ли?

Борисов и Цветанов преплуваха земното кълбо око-
ло Екватора вчера в 9 часа сутринта, източно-европей-
ско време. Интерсен факт е, че само няколко часа по-ра-
но сателит на арабския тв канал Ал Джазира е засякъл 
кадри от охранителни камери в Северозападен Пакис-
тан в близост до хотела, в който бе отседнал Осама бин 
Ладен...

11 септември 2001 година. Спомням си как телефонът ми звънна и отсреща ко-
лега  (Арман Бабикян) ме попита: „Какво ти е мнението за терористичната ата-
ка в САЩ?!”  Отговорих му: „Няма начин "Ал Кайда" да са го направили. 100% въ-
трешна работа и инсинуация!”

В онзи ден навярно бях един от малцината, които мислеха така. Просто защо-
то бях напълно убеден, че това, което се случи, просто не е възможно да е дело на 
посочените от администрацията на САЩ виновни лица. Тогава страховитият 
показалец на Америка посочи 

Осама бин Ладен –  
виновен (или не)?!

През 2004 година режисьорЪт на доку-
ментални филми Майкъл Мур пусна в об-
ращение лентата „Фаренхайт 9/11”, в коя-
то напълно подробно бе обяснено как се-
мейството на Ладен е близко до родата на 
Буш и как самият Буш-младши едва ли не 
е ходил по гаджета на младини заедно с 
арабския си приятел Осама. 

Същият филм доказа, че в Пентагона 
самолет изобщо не се е разбивал (знаете 
също и официалния факт, че терористи-
те улучиха „без да искат” точно крило-
то, което бе в ремонт). Показани бяха и 
кадри на очевидци, които искрено обяс-
няваха как кулите – близнаци са падна-
ли след серия от контролирани взриво-
ве, а не вследствие на удара на два само-
лета в последните етажи на символите 
на Ню Йорк. 

Има и още факти, като този, че в „ку-
лите” не е имало нито един евреин по 
време на терористичната атака, но днес 
нямаме за цел да правим антисемитски 
пропаганди. 

По-интересното е, че и двата филма 
на Мур (другият филм е “Sicko” 2007), 
посветени на инсинуацията 11 септем-
ври, бяха явно финансирани от демо-
кратическата партия на САЩ, тъй като 
няма друго логично обяснение за агре-
сията на режисьора към Буш, миксира-
на с явната симпатия към демократи-
те и по-конкретно към Хилари Клинтън 
(по-късно изместена от Обама в надпре-
варата за Белия дом). 

Ако приемем, че филмите на Мур са 
финансирани от демократите и в тях се 
твърди, че САЩ сами са организирали 
„11 септември”, то значи ли това, че спо-
ред тях Осама бин Ладен е невинен!? А 
ако партията на Обама смяташе така 
преди изборите за президент на САЩ, 
защо така рязко си промени мнението, 

след като Барак се разположи в Овалния 
кабинет?

Едва ли Касиков̀ Ът може да намери сам 
истината по тези въпроси. 

Очаквайте подробности най-рано след 
50 години.

НАША ГОРДОСТ

фейсбуки

Американско 
правосъдие

КонКурсЪТ

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!

Американци, американци... Ако 
излезе Бин Ладен на ТВ ке анализи-
рате 1 недела он ли е не е ли, а сега 
убихте некой талибанин со брада и 
одма го познахте, сигурно имате 
ДНК негово...

Igor Damjanov
Касиков`Ът: Нямаме преводач 

от македонски език, извинете...

Повече от 40,000 паразити и 250 
вида бактерии се разменят по вре-
ме на Френска целувка...

Roussi Roussev
Касиков`Ът: А при турска?!...

А. Цолова ще ме накара да се 
гръмна, ей! 

Репортер: "Не се знае колко 
касетки от трезора са обрани 
- твърде рано е да се каже, поли-
цията още работи. Обикновено в 
трезори се държат пари, които 
собствениците искат да не декла-
рират и...", 

Цолова: "Асене, Асене, знае ли се 
колко касетки са обрани?!

Elena Fuchedzhieva

НИНДЖА КЕКС !!! :)
Pablo Romero

Касиков`Ът: Нинджа да е! Мятам 
един шурикен – кебап!

Уморих се да внимавам в картин-
ката, искам да си я нарисувам и да 
излизам от очертанията на къде-
то ми видят очите....

Boryana Gidikova
Касиков`Ът: Мила Бори, ела си до 

Варна и всичко ще се нареди!

Една истинска връзка означа-
ва да направиш крачка, да поемеш 
риск, независимо колко си била на-
ранявана в миналото !

Мартина александрова

Касиков`Ът: Има и още един ва-
риант. Живот в паяжини...

Щастието не се брои скъпа, жи-
вее се ... ;)

Pablo Romero

Неновина за Бойко

комикс

Нора Недкова, на 
17 години
Тренира модерен 
балет. През 
свободното си 
време обича да 
се забавлява с 
приятели


