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Само 20 
с декларирани 
антики
••••	 на стр. ➑

••••	 на стр. ➍-➎

Мистерия 
с фараоните 
на Варна
••••	 на стр. ➏

Барчовски 
иска короната 
на "Лукойл"
••••	 на стр. ⓬

Блок завлича 
общината 
с милиони
••••	 на стр. ➐

Е.ОН блокира 
кооперация
••••	 на стр. ➌

хиляди деца 
с дислексия

   z Родители 
предпочитат 
да крият 
проблема с 
наследниците си

   z Учениците в 
това състояние 
отпадат от 
образователната 
система

   z 91% от малчуганите 
с нарушени комуникативни 
способности 
са били подлагани 
на операции

КриятТЕМАТА 
ДНЕС
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актриса и режисьор

 “ Имаше момент, в който мислех да 
наема адвокат, за да си търся правата, но 
реших, че е по-добре да живеем в мир и любов, 
отколкото да се караме."

Стоян тонев
директор на Военномедицинска академия

 “ Американските военни, които са 
изпратени на обучение у нас, не стрелят 
толкова, колкото карат по нашите пътища, 
за да са обучени как да карат при военни 
условия.”

3525 варненци 
избраха

последния ден на данъч-
ната кампания, за да де-
кларират доходите си пред 
Националната агенция по 
приходите. Близо 2900 от 
тях са физически лица, съ-
общиха от НАП-Варна. Слу-
жителите от териториал-
ната дирекция работиха в 
понеделник без прекъсване 
до 18,40 часа, когато беше 
обслужен и последният кли-
ент. За да бъдат приемани 
декларациите своевремен-
но, в офиса на НАП-Варна 
бяха разкрити още пет ги-
шета за обслужване на фи-
зическите лица. Общият 
брой на подадените декла-
рации по чл.50 от ЗДДФЛ е 
34 226, уточниха от агенци-
ята. 3844 от клиентите са 
предпочели да декларират 
доходите си по електро-
нен път, което е с 58% по-
вече спрямо миналата го-
дина. 1548 физически лица 
са подали декларациите си 
чрез пощенските станции, 
но от НАП очакват техни-
ят брои да се увеличи зна-
чително, тъй като през по-
следните дни на кампания-
та голяма част от задъл-
жените да подадат декла-
рации са използвали услу-
гите на „Български пощи" и 
други лицензирани пощен-
ски оператори.

Нов метод на 
лечение спаси

неврологично болен в 
Университетската болни-
ца "Св. Марина". Пациентът 
е бил млад човек с прогре-
сираща парализа, вслед-
ствие възпаление на глав-
ния и гръбначния мозък, съ-
общиха от пресцентъра на 
здравното заведение. Той е 
бил настанен в неврологич-
ната клиника с нараства-
щи симптоми на парализа, 
довели до неговото обез-
движване. При направения 
пълен набор от съвремен-
ни изследвания е устано-
вено възпалително увреж-
дане на нервната систе-
ма, бързо прогресиращо и 

обхващащо различни учас-
тъци в главния и гръбнач-
ния мозък, дължащо се на 
автоимунен процес. След 
лекарски консилиум е взе-
то решение да бъде прило-
жен нов за България метод 
на лечение на тези заболя-
вания, чрез очистване  на 
кръвта от „вредни” анти-
тела, наречен плазмафере-
за. Още след първите про-
цедури пациентът сe e раз-
движил, като постепенно 
се изправя на крака и е изпи-
сан, казаха от "Св. Марина".

Издирван в Италия 
товарен автомобил

"Скания" с полуремарке е 
задържан в понеделник на 
граничния пункт на прис-
танище Варна. Гранични-
те полицаи извършили про-
верка на камиона преди да 
бъде натоварен за излиза-
не от страната с ферибо-
та „Героите на Одеса”. Те 
установили, че автомоби-
лът е обявен за издирване 
в Шенгенската информа-
ционна система, съобщи-
ха от пресцентъра на МВР. 
Влекачът с полуремарке-
то са задържани. Гранични-
те полицаи разкрили, че ка-
мионът е докаран от шо-
фьор на благоевградска 
фирма. Тази фирма, която 
се занимава с търговия на 
автомобили, го купила от 
италианска фирма в Мила-
но през януари тази годи-
на за 18 000 евро. На 28 ап-
рил благоевградската фир-
ма продала автомобила на 
грузински гражданин за 18 
500 евро. На варненските 
полицаи направило впечат-
ление, че стойността на 
возилото е занижена как-
то в италианската, така и 
в българската фактура. По 
първоначална информация 
най-вероятно става въ-
прос за лизингова измама, 
допълниха от полицията.

Министерският 
съвет е разпоредил

пълна проверка по казу-
са с рибарите в местност-
та Орехчето, на южния бряг 
на Варненското езеро. Това 

става ясно от писмо, прате-
но от МС до Министерство-
то на земеделието и храни-
те, областния управител 
на Варна Данчо Симеонов, 
Дирекцията за национален 
строителен контрол (ДНСК) 
- София и адвоката на рибар-
ската кооперация Констан-
тин Парчев. В писмото, по-
дписано от началника на от-
дел „Приемна" в МС Соня Бо-
жикова, изрично е вписано, 
че горепосочените инсти-
туции трябва да извършат 
обстойна актуална провер-
ка по случая. Преди седми-
ци адвокатът на рибарска-
та кооперация "Чайка 2003" 
Константин Парчев сезира 
Министерския съвет, зара-
ди събарянето на рибарски 
бараки в местността Орех-
чето. Казусът "Орехчето" 
тръгна, след като Варнен-
ската община разпореди съ-
баряне на постройките на 
рибарите. Голяма част от 
постройките в местност-
та са единствени жилища за 
рибарите и ако бъдат пре-
махнати, цели семейства ще 
останат на улицата. Общи-
ната събори няколко от тях, 
въпреки че вървяха процеду-
ри по оспорване на общин-
ски заповеди. Адвокатът 
на рибарската кооперация 
Константин Парчев тога-
ва обясни, че общината пу-
ска заповедите на предвари-
телно изпълнение и на прак-
тика постройката се съба-
ря, независимо че заповедта 
се обжалва в съда. 

Отстраниха от 
длъжност лекаря

взел подкуп. Варненски-
ят окръжен съд отстрани 
д-р Тони Йолов, ординатор 
в клиниката по вътрешни 
болести в МБАЛ "Св. Анна", 
който беше задържан за 
вземане на подкуп. Решени-
ето на магистратите е за 
неопределено време. Като 
довод за отстраняване-
то на лекаря от длъжност 
съдът се позова на това, 
че престъплението е теж-
ко и умишлено. Друго опасе-
ние на магистратите е, че, 
ако Йолов остане на рабо-
та, би могъл да повлияе на 

разследването, тъй като 
предстои разпитването 
на още свидетели, негови 
колеги от болницата. Д-р 
Йолов беше задържан на 20 
април в кабинета си от слу-
жители на БОП-Варна, под 
ръководството на окръж-
ния прокурор на Варна Вла-
димир Чавдаров и на следо-
вател от окръжната след-
ствена служба. В този мо-
мент лекарят връщал част 
от предложената му сума 
за извършване на услуга, 
която не успял да изпъл-
ни. Йолов върнал на жена 
100 лв., от дадените му 300 
лв., тъй като не могъл да 
изпрати пациентката на 
ТЕЛК, за да получи процент 
инвалидност, даващ й пра-
во на пенсия. Той обещал 
след Великденските праз-
ници отново да опита да 
извърши процедурата.

Едноличните 
търговци, които

през миналата година са 
реализирали оборот по-ма-
лък от 50 000 лв., не е необ-
ходимо да подават годи-
шен финансов отчет в Тър-
говския регистър. Това ав-
томатично освобождава 
от ангажимента и едно-
личните търговци, които 
не са развивали дейност 
през изминалата година. 
Промяна в сроковете за по-
даване на отчети от тази 
година има и при акционер-
ните, командитните, съби-
рателните, командитните 
дружества с акции и коопе-
рациите. Досега те тряб-
ваше да се отчетат пред 
Агенцията по вписванията 
до края на месец юни, как-
то всички останали юри-
дически лица. Заради въз-
ражения от тяхна стра-
на, че не успяват да орга-
низират общи събрания, 
на които да се приеме от-
четът, той да бъде прове-
рен от независим одитор, 
срокът вече се поставя до 
края на юли. Най-масовият 
тип юридически лица - ООД 
и ЕООД, имат задължение 
да подадат отчетите си 
в Търговския регистър до 
края на юни.

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

Снимка Петко МоМчилов

Единствената дупка  
на ул. "Константин Фотинов" във Варна
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СНиМкАТА 

ДНЕС

Другари 
и другарки, 
да строим 
магистрали!

Другари и другарки, дайте да строим 
магистрали, за да се върнат от чужбина 
емигрантите и децата ни да си останат 
в България! Може да ви звучи странно, 

но това е необяснимата логика на вътрешния 
ни министър Цветан Цветанов. Според него 
именно чрез строежа на любимите на премиера 
пътни артерии ще бъдат мотивирани висо-
коквалифицираните българи да се върнат и да 
работят в България. Това бил начинът да спре 
изтичането на мозъци и бурната емиграция, 
ширеща се през последните 20 години.

Не ми стана никак ясна тънката нишка на ло-
гиката на вътрешния министър как магистрали-
те ще върнат емигрантите. Ако тяхната липса 
или окаяното състояние на пътищата в родната 
ни татковина са причина хората да бягат от 
България, досега в земята ни като една човешка 
длан не трябваше да останат и шепа хора. Но 
щом Цветанов казва, че асфалтът ще оправи 
нещата, трябва да му вярваме. Той не би излъгал 
нацията. Трябва да му вярваме сляпо и безрезерв-
но. Както навремето се вярваше на партията-
закрилница. Никой не се мъчеше да осмисли или 
разгадае повелите на партията. Те се спазваха 
безапелационно. Сега е почти същото. Водачът 
Бойко Борисов и дясната му ръка Цветан Цвета-
нов ни чертаят светлото бъдеще и колкото и 
да ни се струва, че останалите българи, с малки 
изключения, живеем в някаква друга паралелна 
реалност, явно трябва да си мълчим. Защото и 
да си говорим, керванът си върви. Държавните 
мъже си вярват, ние се борим за оцеляване, но пък 
важното е, че имаме план как да върнем избягали-
те зад граница родни гении. С магистрали. Това 
е положението. Като не можем да осигурим на 
кадърните ни сънародници работа и адекватно 
заплащане, ще леем асфалт и ще строим магис-
трали. Каквото и да означава това.

позиция
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лиляна 
трънкова
trankova@vestnikat.bg

Изкопни работи блоки-
раха достъпа до жи-
лищна кооперация и 
гараж в центъра на Ва-
рна. Никой не сметнал 

за нужно да предупреди живеещите в 
12-те апартамента семейства, че няма 
да имат възможност да използват под-
стъпите до домовете и автомобилите 
си. "Пропастта пред входа зейна към 
9 ч. сутринта, а изкопните работи за-
почнаха ден преди това", разказа вчера 
пред "Позвънете: ВестникЪт" Веселин 
Марков от блока.

"Работниците не пожелаха да ми да-
дат никаква информация защо копа-
ят, защо не са ни предупредили и имат 
ли разрешение. Майка ми е инвалид 
на 80 г. и не може да излезе от входа, 
заради изкопа. Ако ме 
нямаше мен, няма да 
може да отиде до мага-
зина дори. Не мога да 
си обясня как пред нова 
кооперация ще рушат 
частния имот без пре-
дупреждение", жалва се 
Марков.

Изкопните работи на 
ул. "Бачо Киро" се из-
вършват по проект на 
Е.ОН за полагане на нови 
кабели, каза пред репор-
тер техническият ръково-
дител на фирмата-изпъл-
нител инж. Стефан Начев. 
Той показа разрешител-
ното за строеж и заяви, че 
до вчера вечерта достъпът 

до входовете на кооперацията ще бъде 
възстановен, а до ден-два работата ще 
бъде завършена изцяло.

Проектът на Е.ОН е одобрен от об-
щината. Разкопаването е по тротоара, 
който не е частна, а общинска собстве-
ност, аргументираха се вчера от елек-
троразпределителното дружество. 
От там посочиха, че са спазени всич-
ки изисквания за временна организа-
ция и безопасност на движението. Жи-
веещите на улицата не са предупреде-
ни, защото на практика не се работи в 
границите на техния имот, допълниха 
от Е.ОН. Специалистите посочиха, че 
достъпът до входа на жилищната коо-
перация наистина е бил затруднен, но 
само временно - докато бъде положен 
ка-

бел и запълнен изкопът.
Строителните рабо-

ти на енергийната фир-
ма наистина са напълно 
законни, заяви и шефът на общинска-
та дирекция "Инженерна инфраструк-
тура" инж. Стоян Димитров. Той доба-
ви, че крайният срок за завършване на 
обекта е 15 май. Според него, строите-
лите са длъжни да осигурят подход до 
жилищните сгради, но това може да 

стане, след като бъдат по-
ложени кабелите, което от-
немало немалко време. Ди-
митров твърди, че хората 
от "Бачо Киро" трябвало да 
бъдат уведомени за това, 
че няма да могат да влизат 
или излизат от коопера-
цията си. Нужно било оба-
че и да бъдат по-търпели-
ви, ако искали да имат ка-
чествено електрозахран-
ване.

"Не е вярно, че копа-
ят на общински имот. Те-
ренът от тротоара до га-
ража е част от плана на 
частния имот и той също 
е засегнат от изкопните 
работи", уточни за "Поз-
вънете: ВестникЪт" Ве-
селин Марков.

е.ОН блОкира 
кООперация

   z 12 семейства 
останаха без достъп 
до домовете 
и гаражите си

   z Не предупредили 
живеещите, защото 
копаели на общински 
тротоар

яница 
ДиМитрова
stajant@vestnikat.bg

Снимка наталия божидарова

Снимка Петко МоМчилов

Пожарникари демонстрираха вчера 
своите умения на полигона на 
противопожарната служба и на 
стадион "Спартак" във Варна, където 
се проведе областното състезание по 
пожароприложен спорт
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Д ислексията е състояние, чиито симптоми се проявяват в първите 
години на обучение. Специалистите я определят като общо нару-
шение на способностите за учене. Възможно е да се открие и като 

придружаваща други отклонения като свръхактивност и заекване. Сред 
симптомите спадат нарушения при четене, смятане, недобра ориента-
ция за време и пространство, нарушение във фината моторика. Възмож-
но е да се срещат и трудности при слухово възприемане на близки звуци, 
без детето да има увреждания на слуха. В повече от 90% от случаите 
състоянието на дислексия е комбинирано с дисграфия - трудности при 
писане.

какво е дислексия

Няма подготвени учители

Учителите не са подгот-
вени да работят с деца с 
дислексия. Така напри-

мер нито един от преподавате-
лите в Професионалната гим-
назия по текстил не е преминал 
обучение с такава насоченост, 
въпреки че школото има възпи-
таник с този проблем. Става въ-
прос за момиче в IX клас, кое-
то се подготвя както в индиви-
дуална форма на обучение, така 
и по индивидуална програма. 
Учителите го посещават в дома 
му и работят с него, информи-
ра Людмила Начева, помощник- 
директор на гимназията. По же-
лание на родителите ученичка-
та идва и в школото, където се 
обучава в отделно помещение. 
Целта е да не се губи социализа-
цията на детето. "Още в начало-

то на учебната година сме обсъ-
дили въпроса. Търсим варианти 
как в най-пълна степен да бъ-
дем полезни за подготовката на 
това дете", посочи Начева. Тя до-
пълни, че учителите правят по-
стъпки за повишаване на уме-
нията и компетенциите си.

Обучения на преподаватели-
те текат и в ОУ "Цар Симеон I", 
където според наши сведения се 
обучава дете с дислексия. От ръ-
ководството на учебното заве-
дение обаче заявиха, че нямат 
ученици, за които да се знае, 
че имат такъв проблем. Има-
ме деца със специални образо-
вателни потребности (СОП), за 
които се стараем да осигурим 
спокойна среда, каза Величка 
Цонева, педагогически съвет-
ник в учебното заведение. Тя до-

пълни, че в училището 
има ресурсен кабинет, а 
три пъти седмично в него 
идват ресурни учители, 
които работят с децата със 
СОП, както и с преподаватели-
те. В школото е въведена прак-
тика учителите да информират 
педагогическия съветник, ако 
забележат, че даден ученик изо-
става в усвояването на матери-
ала. Следвала среща с родите-
лите, на която се обсъждал про-
блемът. Много е важно родите-
лите да участват в този процес, 
подчертават специалистите.

Милена 
раДойчева
radoicheva@vestnikat.bg

красиМира 
Пенева
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в Никой не знае колко 
деца страдат от ди-
слексия във Варна, 
тъй като липсва 
статистика, показа 

проверка на "Позвънете: Вестни-
кЪт". Според данните на Логопе-
дичния център в града 22-ма уче-
ници са с това състояние и се ле-
куват в специализиран кабинет. 
По подозрения на председателка-
та на асоциация "Достъпен свят" 
Красимира Пенева дислекцитите 
сред децата във Варна са може би 
около 3000. Техният брой реално 
няма как да бъде уточнен. Някои 
от родителите не искат за про-
блема да се разчува и търсят по-
мощ от частни специалисти, раз-
каза тя. Други пък дори и не подо-
зират, че децата им имат проблем. 
Това се дължи и на липсата на спе-
циализирани педагози в учили-
щата, които биха могли да устано-
вят нарушения в речевото разви-
тие навреме.

"Имахме случай, когато баща 
на дете в седми клас се обади, че 
дъщеря му има симптоми на ди-

слексия. Беше го устано-
вил, защото се провали-
ла при подготовката за 
изпитите за кандидатстване. Въ-
преки че повечето от учителите са 
толерантни и разбиращи пробле-
ма, имало е случаи преподаватели 
да не вярват, че детето е диагно-
стицирано и да отдават поведени-
ето му на лошо възпитание и лип-
са на внимание от родителите. Не-
обходимо е да се обучават учите-
лите допълнително", категорична 
е Пенева. Според нея, липсата на 
подготвени кадри в масовите учи-
лища лишава децата от изконното 
им право на обучение в държав-
ните школа. Нерядко децата с ди-
слексия отпадат от образователна-
та система, тъй като не успяват да 
покрият минималните държавни 
изисквания.

Според Наредба 1 от закона за 

деца с дислексия

   z Родители предпочитат 
да крият проблема 
с наследниците си

Силвия 
неДелчева
stajant@vestnikat.bg

Хиляди

Остават „скрити“
Снимка canstockphoto
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Проблемът е замаскиран

Няма система за работа с децата с ди-
слексия. Проблемът е замаскиран, защо-
то малчуганите се приемат за трудни и 

с тях не се работи, не се търси помощ. Родители-
те в случая нямат вина, защото липсва информи-
раност за това състояние. Това каза за "Позвъне-
те: ВестникЪт" д-р Мариян Господинов, персона-
лен психотерапевт и председател на Българската 
асоциация по трансперсонална психология. В мо-
мента той работи с 4 деца и е категоричен, че ди-
слексията не е психичен или неврологичен про-
блем, а проблем с овладяване на училищните 
умения. Страничен ефект са трудностите с емо-
циите, които по-скоро са свързани с факта, че де-
тето е отхвърляно, защото не влиза в стандарт-
ните рамки за обучение. "Дислексията не се дъл-
жи на мозъчна травма или заболяване, а на нару-
шения, свързани с обработването на информаци-
ята. Което в никакъв случай не означава, че дете-
то е глупаво, с трудно възпитание или лош харак-
тер. Често пъти тези малчугани са с интелигент-
ност по-висока от средната. С дислексия са Ал-

берт Айнщайн и Том Круз", до-
пълни д-р Господинов.

Основният проблем според психо-
терапевта е, че трябва да се работи ком-
плексно, не по един метод. На практи-
ка обаче липсват специалисти за продължител-
ната работа с тези деца. С тях трябва да рабо-
тят не само логопед, но и специалисти по реч-
та, психотерапевти, педагози. До средствата на 
фармакотерапията трябва да се прибягва само 
като последно средство. "Когато сме отхвърле-
ни от околните, се чувстваме зле, което води до 
изграждане на невротично поведение. Но няма 
бум на децата с дислексия, просто преди не се е 
обръщало внимание на проблема", допълни още 
специалистът.

Психотерапевтът

Силвия 
Пенева
s.peneva@vestnikat.bg

Без шанс за 
университет

Децата с дислексия, които се 
обучават по индивидуални про-
грами, на практика нямат шанс 
да влязат в университет. Причи-
ната е, че при успешно завършва-
не на обучението те получават 
удостоверение, а не диплома за 
средно образование, която е за-
дължителен документ за канди-
датстване във висше учебно за-
ведение. По индивидуални учебни 
програми се подготвят деца, кои-
то изпитват затруднения при 
усвояването на материала. Ре-
ално те не могат да покрият ми-
нимума според държавните обра-
зователни стандарти и няма как 
да получат диплома като остана-
лите ученици, заявиха от Регио-
налния инспекторат по образова-
нието във Варна. Оттам посочи-
ха, че децата, завършили успешно 
обучение по индивидуална програ-
ма, биха могли да продължат обу-
чението си по определени профе-
сии. От РИО разясниха и че за раз-
лика от подготовката по индиви-
дуална програма, при обучението 
в индивидуална форма учениците 
могат да се явяват на държавни 
зрелостни изпити и съответно 
да продължат в университет. 

В Икономическия университет 
и Висшето военноморско учили-
ще (ВВМУ) няма студенти с ди-
слексия, показа проверка на "Поз-
вънете: ВестникЪт". От ВВМУ 
обаче посочиха, че децата, под-
готвяли се по индивидуална про-
грама, биха могли да се обучават 
във висшето училище, ако обра-
зователното министерство въз-
приеме въпросното удостовере-
ние като документ, равносилен на 
диплома за средно образование. 

деца с дислексия

   z Учениците в това 
състояние отпадат от 
образователната система

   z 91% от малчуганите с нарушени 
комуникативни способности 
са били подлагани на операции

обучение на деца и ученици със 
специални образователни нужди, 
децата с дислексия се нареждат ре-
дом до тези с умствена изостана-
лост, слухови увреждания, пробле-
ми със зрението. "Погрешно е да 
се смята, че дислексията е заболя-
ване. Това е състояние и не може 
тези деца да се обучават по същия 
начин, както тези с увреден слух, 
например", смята Пенева. В града 
има две институции, които рабо-
тят с тях - Логопедичният център и 
Ресурсният център, чийто капаци-
тет от специалисти далеч не е дос-
татъчен. "Всеки един от 14-те ро-
дители, които членуват при нас, 
в даден момент е стигал до двата 
центъра, но поради ред причини 
се е отказал", разказа Пенева. Сред 
основните мотиви на родителите 
да търсят лечение за децата си из-
вън държавните кабинети е лип-
сата на достатъчно специалисти 
в тях. Освен чакането за ред, мал-
кото време, което се отделя на па-
циент, също е причина да се тър-
сят други пътища за решаване на 
проблема. Пенева разказа собстве-

ните си преживявания като май-
ка на петокласник, който има ди-
слексия. "Една от последиците от 
дислексията е, че децата трудно 
съсредоточават вниманието си. 
Докато влезем в кабинета и лого-
педът успее да привлече внимани-
ето на детето, времето е свърши-
ло", твърди тя. 

 В кабинета към логопедичния 
център в момента за 22-те деца се 
грижи един логопед. Поради спе-
цификата на това състояние, ле-
чението на едно дете не може да 
бъде предварително ограниче-
но във времето, което означава, че 
докато се работи с тях, специали-
стите няма как да приемат нови 
пациенти, уточни за "Позвънете: 
ВестникЪт" Лиляна Лазарова, ди-
ректор на Логопедичен център- 
Варна. Затова и родителите, чиито 
деца не влизат в статистиките, се 
справят сами и плащат лечението 
от собствения си джоб. Най-малко 
15 лева струва посещение при ло-
гопед, а децата го посещават поне 
2-3 пъти седмично. Според Кра-
симира Пенева, за да има реал-

но добри резултати, специалистът 
трябва да се среща с малките си 
пациенти всеки ден. 

Освен подготвени адекватно ка-
дри, държавата трябва да осигури 
обучение и за самите родители, 
категорична е Пенева, тъй като 
те са хората, които прекарват 
най-много време с децата и тряб-
ва да са добре информирани.

"Цялата политика на държавата 
спрямо децата с дислексия е дис-
криминация. Липсата на обуче-
ние за учителите и малкото спе-
циалисти, които работят с наши-
те деца, е показателно за начина, 
по който се работи в България - 
има идеи, но те не се осъществя-
ват", смята Пенева.

 91% от децата, които страдат 
от общи нарушения в комуника-
тивните способности в предучи-
лищна възраст, са били подлага-
ни на операции, сочат статисти-
ки на Логопедичен център- Варна. 
Оттам уточняват, че става дума за 
интервенции, при които малките 
пациенти са поставяни под пъл-
на упойка.   

лиляна 
лазарова

Остават „скрити“

Снимка Петко МоМчилов
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Мистерията око-
ло най-голяма-
та финансова пи-
рамида във Ва-
рна - "М&I утре", 

продължава и след изтичането на 
присъдите на фараоните Красими-
ра Данаилова и Диаманд Диаман-
диев. Някои от хилядите измаме-
ни варненци успяха да вземат не-
значително малка част от пари-
те си, трима от вложителите сло-
жиха край на живота си, има хора, 
покосени от инфаркти, и случаи, 
в които пострадали станаха паци-
енти на психиатричната клиника. 
Престъпният дует открадна ми-
лиарди неденоминирани левове 
от наивни варненци, разби десет-
ки семейства, провали живота на 
хиляди и в момента е в неизвест-
ност. Красимира Данаилова и Диа-
манд Диамандиев са излежали по-
голямата част от 9-годишните си 
присъди и вече са на свобода, ка-
заха за "Позвънете: ВестникЪт" от 
Главната дирекция на местата за 
лишаване от свобода. Дирите им 
обаче се губят. Не се знае и къде 
потънаха милионите, които раз-
следващите така и не успяха да от-
крият след 7-годишно обикаляне 
по съдебните инстанции.

Ролята на Диаманд Диамандиев 
в схемата беше "поддържаща", но 
пък името му беше увековечено в 
един от първите родни телевизи-
онни сериали - Диаманд Диаман-
диев се казваше най-големият ма-
фиот в "Дунав мост". Но лицето на 
пирамидата беше Красимира Да-
наилова. Именно нейният живот 

е мистерия. Премина от дъното, 
през върха, до неизвестното.

Дамата изживя невероятно пре-
ображение в рамките само на ня-
колко години и от социално слаба 
самотна майка с две деца, без дом 
и без работа, след като са я съкра-
тили от "Тих труд", стана най-бо-
гатата българка на прехода. Пи-
рамидата, на която тя беше дви-
жещата сила, просъществува от 
юли 1994-а до май 1995 година. 
През това време 8452 варненци 
вложиха при Данаилова 1,5 ми-
лиарда неденомирани лева. Поне 
за толкова знаеха разследващите. 
През 2002 година, според искове-
те на измамените и след деноми-
нацията, сумата стана 54 мили-
она лева. Това сочат протоколите 
от съдебните заседания във Вар-
ненския районен съд. Докато "М&I 
утре" беше в разцвета си, Дана-
илова купуваше атрактивни имо-
ти - къщи, апартаменти, земедел-
ски земи, дори мелница. Няколко 
от най-апетитните имоти на бул. 
"Мария Луиза" бяха нейно при-
тежание. Според разследващите 
обаче само 3 процента от парите й 
били вложени в подобни сделки. 
Останалите 97 на сто били в бан-
ка или банки, но никой не може 
да каже къде. Разследващите така 
и не откриха сметките й. Според 
документите тя е купила имоти-
те именно с установените 1,5 ми-
лиарда стари лева, но имала поне 
двойно повече. Носеха се слухове, 
че като "официализиран" титуляр 
на фантастичните сметки всъщ-
ност тя и съдружникът й са полу-

чили по 100-200 000 долара за на-
града, а зад паравана им са се кри-
ели други лица, които са взели го-
лемия пай. Но подобно нещо не 
беше доказано в съда.

През седемте години, в които те-
чаха съдебните заседания на всич-
ки възможни инстанции, не ста-
на ясно как социално слабата вар-
ненка, която е искала от Окръж-
ния комитет на БКП да й отпус-
не жилище и твърдеше, че благо-
дарение на милостта на съседи-
те двете й деца хапвали топла хра-
на, е успяла да развърти бизнес за 
милиарди. В един момент самот-
ната майка става бизнесдама, ку-
пува си няколко БМВ-та, апарта-
менти, къщи... и живее като крал-
ска особа. Но новият й имидж из-
исквал подобаващо образование. 
А тя разполагала само с диплом от 
техникума по индустриална хи-
мия. Срещу съответното заплаща-
не обаче през юни 1995 година Да-
наилова се сдобива с чисто нова 
фалшива диплома от Варненския 
институт по народно стопанство. 
Така само за един ден Данаилова 
става висшистка, но пък получава 
още една година към присъдата си 
заради фалшивия документ.

Както повечето финансови пира-
миди, в началото Красимира Дана-
илова започва да събира пари с до-
говори за заем от името на съби-
рателно дружество "М&I Данаило-
ва и сие" с лихва 10 на сто месечно. 
Преди да изплати и една стотин-
ка на някой от вложителите, всич-
ки активи на дружеството са прех-
върлени на известната "М&I утре" 

ЕООД. Състав на Варненския ра-
йонен съд с председател Светло-
зар Георгиев даде на нея и съдруж-
ника й Диамандиев по 5 години 
затвор за измама в особено голе-
ми размери. Прокурорът по делото 
- Радослав Лазаров, внесе протест 
и на втора инстанция Варненски-
ят окръжен съд увеличи наказани-
ята на двамата с по 4 години. Вър-
ховният касационен съд потвър-
ди решението на окръжните ма-
гистрати и в сила влязоха две 9-го-
дишни присъди. През всичките 
тези 7 години Данаилова разигра-
ваше сценки пред магистратите и 
се възползва от всички възможни 
вратички в законите, за да не лежи 
зад решетките. Накрая реши да из-
ползва и последния си коз - влоше-
ното си здравословно състояние, 
за да избегне зандана, но не успя 
и през 2002 година тя влезе в сли-
венския затвор. От администраци-
ята на тюрмата казаха за "Позвъне-
те: ВестникЪт", че Красимира Да-
наилова е била пусната на свобо-
да, след като излежала повече от 7 
години. Но оттам нататък никой 
не знае къде е. Във Варна със си-
гурност не е забелязвана.

Проблемите с финансовата пи-
рамида обаче не свършиха с при-
съдите на фараоните. Лавина от 
жалби и искове срещу държавата, 
Българска народна банка и Глав-

на прокура-
тура заля Ок-
ръжния съд 
във Варна. Из-
мамените вложи-
тели търсеха вся-
какви начини да си 
върнат парите. Някои от делата 
все още не са приключили, а пове-
чето бяха прекратени. Освен това 
по времето, в което дружеството 
беше обявено в несъстоятелност 
и ръководено от 7 синдици, из-
чезнаха без следа 7 автомобила и 
един тир. Докладите на комитета 
на кредиторите, председателя на 
комисията за финансов контрол 
Йордан Николов и новите синди-
ци сочат, че има липса на имуще-
ство и документация. Последна-
та като цяло се водила хаотично, 
нередовно и в разрез със законо-
вите норми за водене на счетовод-
ство. Липсвали досиетата на имо-
тите, собственост на дружество-
то. Не били събирани наеми, има-
ло и неплатени данъци. След като 
тези факти излязоха на бял свят, 
Красимира Данаилова получи още 
една присъда. Тя беше осъдена да 
плати 251 695 лв. за апартамента 
на ул. "Стефан Стамболов" 2, къде-
то живя шест години, докато беше 
под домашен арест. И сега сигурно 
живее някъде необезпокоявана от 
хората, които излъга.

Мистерия 
с фараОНите 

   z Хиляди измамени се питат къде 
потънаха милионите на "М&I утре"

   z Съдружниците излежаха присъдите 
си, никой не знае къде са

лиляна трънкова
trankova@vestnikat.bg

на Варна
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Милиони ще загу-
би община Варна 
заради един от 
най-забележи-
телните бетон-

ни паметници, започнати от мест-
ната администрация в послед-
ните години. Става въпрос за об-
щинския 14-етажен блок 108 на 
бул. "Владислав Варненчик", чи-
ето изграждане се влачи вече 5 г. 
Местната администрация е назад 
с над половин милион лева само 
за последните няколко месеца. 
Община Варна е загубила всич-
ки дела, които се водят по казу-
са бл. 108. Съдът не е уважил ис-
кането й за възстановяване на су-
мата от 506 235,54 лв. срещу “Бан-
ка Пиреос България" АД по дого-
вор за банкова гаранция. Тя е уч-
редена от "Варнафарма Холдинг" 
през 2008 г., когато дружество-
то на Веселин Марешки сключ-
ва договор с общината да финан-
сира изграждането на 14-етаж-
ната кооперация. Срещу това Ма-
решки трябва да придобие общин-
ския терен и апартаменти в ново-
изградения комплекс. По инфор-
мация на "Позвънете: ВестникЪт" 
обаче аптечният бос не изпълнява 
ангажиментите си и така докар-
ва на главата на общината и съ-
дебни претенции от страна на из-
брания с обществена поръчка през 
2006 г. строител - "Дейтрон". Мал-
ко след подписване на контракта 
с инвеститора местната власт въз-
лага на строителя работа за 6,8 
млн. лв., която той следва да из-
пълнява през цялата 2009 г. Аван-
сът, който е трябвало да се преве-
де на предприемача, е малко над 2 
млн лв. Според контракта от 2006 
г. общината се задължава в нача-
лото на всяка година да превежда 
по 30 на сто от сумата за строител-
но-монтажните дейности, които 
възлага. По сметките на строите-
ля обаче постъпва значително по-
ниска сума - 416 666,67 лв. Пари-
те са едва 6,13% от общата цена на 
поръчката вместо авансово дъл-
жимите 30% от нея.

Въпреки че не са получили ця-
лата сума, от "Дейтрон" са реши-
ли, че ще започнат да осъществя-
ват възложената им дейност, но са 
предупредили общината, че най-
късно до 30 април 2009 г. трябва 
да си получат остатъка от парите. 
Общата стойност на извършените, 
но на практика незаплатени стро-
ително-монтажни работи по обек-
та, след приспадане на авансите, е 
231 312 лв., установил е съдът. Из-
пълнителят е отправял неколко-
кратни покани за погасяване на 
това задължение, но сумата и до 
ден днешен не е преведена.

В един момент администраци-
ята започнала и да отказва да по-
дпише протоколите за извърше-
на работа по една или друга при-
чина. Тя се опитва да се измък-
не и с това, че за всякакви претен-
ции трябва да се предявяват не 
към нея, а към "Варнафарма Хол-
динг", с която има сключен дого-
вор за поемане на финансирането. 
За съда обаче този мотив се виж-
да не достатъчно издържан. Ма-
гистратите считат, че след като 
между общината и строителя има 
сключен договор, то именно мест-
ната власт трябва да отговаря за 
спазването му. В този дух е и ре-
шението на Варненския окръжен 
съд, който осъжда местната ад-
министрация да плати освен 231 
312 лева за извършените дейнос-
ти, 10 000 лева лихви, както и 26 
000 лева за нанесени вреди. От об-
щинската хазна ще бъдат платени 
и разноските по делото, които въз-
лизат на 17 735 лева.

Затънала в дългове, админи-
страцията се опитва да си полу-
чи дължимата сума за извършено-
то строителство от фирмата, с коя-

то е сключила договор за поемане 
на финансирането. Именно за да 
не се изпадне в подобна ситуация, 
като клауза в конкурса за избира-
не на инвеститор е включено ус-
ловието да се учреди банкова га-
ранция за пълната сума, нужна за 
изграждането на обекта - 8,8 млн. 
лв. След като не успяват да си по-
лучат парите по каналния ред, от 
администрацията се обръщат за 
възстановяването им към банка-
та, в която е учредена гаранцията 
- "Банка Пиреос България". Предя-
вен е иск за 506 253,54 лв. Банката 
обаче отказала да плати сумата. 

"За да се плати, трябва да се по-
дпише протокол от община Варна 
и "Варнафарма Холдинг" при за-
вършване на строителните работи 
на етап акт 19", обясни шефът на 
отдел "Правно и нормативно об-
служване" Иван Великов. При по-
ложение, че не платят от фирмата 
по някаква причина сумата тряб-
ва да се възстанови от гаранцията. 
Той обаче изказа съмнение за това 
доколко самата гаранция е обез-
печена. Дружеството със собстве-
ник съпругата на общинския съ-
ветник Веселин Марешки Светла-
на е отказало да приеме още пър-
вия им предявен акт за завършен 
етап без каквито и да е обяснения. 
Съгласно Закона за устройство на 
територията в тези случаи, кога-
то една от страните откаже да по-
дпише протокола той може да се 
завери валидно от главния архи-
тект на общината, разясни юрис-
консултът. Местната власт е стро-
ила именно това и първият акт 19 
е бил заверен от главния архитект 
Петър Йорданов. Въпреки това 
банката също отказала да поеме 
сумата. Ето защо администраци-

ята завела иск срещу кредитната 
институция, първо в Габровския 
окръжен съд, а в последствие и в 
Софийски градски съд. И този път 
обаче решението на магистратите 
не е в полза на местната админи-
страция. Софийският съд отхвър-
ля предявения иск срещу кредит-
ната институция, а на всичко от-
горе и задължава местната хазна 
да плати всички разноски по де-
лото, възлизащи на над 10 000 лв. 
Решението изненада варненския 
юрисконсулт №1, който пред "Поз-
вънете: ВестникЪт" броени дни 

преди съдиите да се 
произнесат заяви, 
че не очаква пробле-
ми. Впоследствие той добави, 
че решението ще бъде обжалвано 
до последната възможна инстан-
ция. Според Великов не е изклю-
чено да минат поне 2 години и 2-3 
съдебни инстанции, докато общи-
ната успее да си прибере искани-
те суми.

До тогава основите на недовър-
шения блок 108, от който Варна 
очаква да получи 35 жилища, ще 
продължават да се рушат, а задъл-
женията и пропуснатите ползи да 
се трупат.
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ОбщиНата губи 
МилиОНи

от недовършен блок
   z Строител осъди 

администрацията  
за извършени,  
но неплатени дейности

   z Банка отказва  
да плати 500 000 лв.  
от гаранция 
на инвеститор

ДеСиСлава  
МакСиМова
maximova@vestnikat.bg
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Едва двадесетина вар-
ненци са подали за-
явления за идентифи-
кация и регистрация 
на сбирките им от ан-

тики, научи "Позвънете: Вестни-
кЪт". Колекционерите са декла-
рирали основно притежание на 
монети, предмети и оръжия, в 
това число най-вече саби и ятага-
ни. Имало случай и на подаване 
на заявление заради един един-
ствен предмет, информира дирек-
торът на варненския Регионален 
исторически музей (РИМ) Вален-
тин Плетньов. "Като цяло не става 
въпрос за някакви големи сбир-
ки, нито пък за някакви известни 
колекционери. Хората заявяваха 
това, което имат вкъщи", конкре-
тизира зам.-директорът на РИМ, 
натоварен със задачата да прие-
ма декларациите за частните ко-
лекции, Игор Лазаренко. Така на-
пример идвали хора, които заявя-
вали, че имат шепа монети и ня-
какви стари картини, за които се 
чудят дали трябва да декларират. 
Проблемът с картините не ни ка-
сае, защото нямаме художествен 
отдел и специалисти, които биха 
могли да направят оценка, заяви 
Лазаренко. 

На практика няма как да се на-
прави и идентификация на мо-
нетите и монетовидните предме-
ти, стана ясно от думите на Ла-
заренко. Причината е, че варнен-
ското Нумизматично дружество 
не е получило лиценз за дейност-
та, а според промените в Зако-
на за културното наследство, кои-
то наложиха и регистрацията на 
антики, само тези дружества мо-
гат да направят оценка. Органи-
зацията във Варна се е забавила 
с процедурата и не е успяла да се 
вмести в срока за издаване на съ-
ответния документ от Министер-
ството на културата, обясни зам.-
директорът на РИМ. По думите 
му в момента в страната има само 
три, получили лиценз за дейност-
та, дружества - в Пловдив, Плевен 
и Велико Търново. 

Другият по-съществен про-
блем се изразява в липсата на на-
редба за идентификация на мо-
нети и монетовидни предмети. 
Издаденият през декември ми-
налата година и действащ в мо-
мента нормативен акт се отна-
ся за археологическите предме-
ти. "Разликата е незабележима за 
хората извън сферата, но когато 

трябва да се прилага един закон, 
когато има специфични изисква-
ния, те са описани в наредба за 
неговото прилагане, а такава за 
монетите няма", подчерта Лаза-
ренко. Според него разрешаване-
то на проблема е въпрос на орга-
низация, особено ако се цели ре-
гистрация на внесените от чуж-
бина монети. 

Голяма част от колекционери-
те, които са от по-богатата ге-
нерация, си закупуват монети 
от чужбина, сочат наблюдения-
та на запознати с колекционер-
ството. "Това се случва на нор-
мални търгове и съответно хо-
рата си получават необходимите 
документи. Колекциите на такъв 
тип хора ще бъдат по-лесно реги-
стрирани, тъй като вече са мина-
ли на търг и в известна степен са 
идентифицирани", разясни Игор 
Лазаренко. Според него през по-
следните двадесетина години са 
били ликвидирани много при-
лични колекции. Стана така, че 
хората, създали такива и старти-
рали нумизматичната дейност, 
остаряха и попаднаха в средната 
класа и заради промените и кри-

зата се разделиха с колекциите 
си. Този процес бил особено ак-
туален през 90-те години, преди 
2005 г. и последната вълна била 
покрай промените в Закона за 
културното наследство и невъз-
можността сбирките да бъдат ре-
гистрирани. 

Идентификацията на монети-
те не е проблем на музеите, ка-
тегорични са от РИМ-Варна. На-
редбата е отговорност на Минис-
терството на културата. Надявам 
се и варненското нумизматично 
дружество все пак да получи ли-
ценз и хората да се обърнат към 
него, каза Лазаренко. Според него 
дори и да искат, музеите не могат 
да свършат тази работа в обозри-
мо бъдеще, защото става въпрос 
за твърде голям обем. "Монети-
те са най-масовият и най-достъ-
пен археологически материал. 
Все пак те са били предназначени 

за ползване от много 
хора", обясни специа-
листът.  

Собствениците на 
частни колекции трябва-
ше да ги декларират до 20 ап-
рил миналата година. Регистра-
цията е необходима, за да могат 
предметите да бъдат продава-
ни, унаследявани или излагани в 
музеи у нас или в чужбина. След 
този срок притежателите на ан-
тики ще трябва да обясняват как 
са се сдобили с тях. През минала-
та година бе повдигнато предло-
жение за удължаване на срока, но 
до реализацията му така и не се 
стигна. 

20 легалНи 
кОлекции 
във варНа

   z Няма наредба за идентификация 
на монетните сбирки

   z Много прилични колекции 
били ликвидирани през 90-те

Милена 
раДойчева
radoicheva@vestnikat.bg

Снимки архив

Само
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Огромни зали с мно-
го маси с бели по-
кривки или в ня-
кои случаи с народ-
ни шевици, посипа-

ни с трохи. Намусени сервитьори 
гледат строго в ъгъла, преценяват 
евентуалните клиенти като кре-
дитни инспектори и обикновено 
казват, че масите са резерве. В най-
добрия случай хората се сдобиват с 
места, но пък чакат дълго благово-
лението на вездесъщия сервитьор 
първо да им даде меню, после да 
им вземе поръчката и евентуално 
някога да се сдобият с мечтаната 
вечеря или обяд. Изборът е мини-
мален. Менюто в най-добрия слу-
чай предлага шопска салата, ке-
бапчета, кюфтета, мешана скара, 
кашкавал пане и гювече. Ако гот-
вачът е в настроение, може да оп-
итате дори виенски шницел, но за 
всичко това чакането е дълго. На-
края късметлиите да бъдат обслу-
жени получават сметка, в която 
най-често е вписана и датата или в 
най-добрия случай само една-две 
бири отгоре.

Това не е сценарий за руски 
филм, а простата действителност, 
в която живеехме само до преди 

двайсетина годи-
ни. Когато негово ве-
личество сервитьорът 
беше най-големият на-
чалник в ресторантите на "Балкан-
турист". А тогава други нямаше. За-
това всеки българин беше свикнал 
с гледката - мазни покривки, сер-
витьори, които те гледат, сякаш ти 
трябва да ги обслужваш, а ако слу-
чайно сглупиш да им направиш за-
бележка, получаваш: “Като не ти 
харесва, оди другаде” или храна, 
събрана от порциите, останали от 
групата руски туристи, обядвала 
по-рано в същия ресторант.

По време на соца сервитьорлъ-
кът беше предимно мъжка профе-
сия. Млади момичета с къси поли и 
трептящи бели престилчици има-
ше само по филмите, и то амери-
канските. Средностатистически-
ят обслужващ персонал изглежда-
ше потресаващо - червенобузест 
здравеняк, натикан по някакъв на-
чин в бяла риза, закопчана, докъ-

дето има възможност пре-
ди да се разхвърчат копче-
тата. В някои случаи под 
двойната му брадичка сто-
еше закопчана накриво 
папийонка. Обикновено е 
обут в лъщящ от 
честото гладене 
черен панталон, 
минимум с два-
три ръба. Хитри-
ят преценяващ по-
глед, съчетан с омер-
зение към 
околния 
свят, беше за-
дължителен. Царят на 
заведението нахвърляше за-
дължително на 90 процента от 
масите табелки "reserves" и бра-
неше като лъвица територията си 
от клиенти в очакване на двойката 
или компанията, от която може да 
избие бакшиш, колкото седмична-
та си заплата. Често през лятото се 
случваше пък по-голямата част от 
ресторанта да е запазена за групи, 
а празните маси си оставаха праз-
ни, защото келнерите бяха заети с 
групите и предупреждаваха, че в 
близките два часа, докато се нахра-
нят организираните туристи, няма 
кой да им обърне внимание.

Всъщност и когато се обръщаше 
внимание на случайните клиенти, 
нямаше гаранция, че вечерта ще 
е от приятните. Когато някой кел-
нер благоволи да отдели от време-
то си, за да вземе поръчка, нами-
раше за излишен лукс да предла-
га меню. Пък и менютата бяха за 
чужденците. Въпреки че бяха на 
български. Сърдитият келнер с до-
сада рецитираше малкото неща, 
които се предлагат в заведението 
и напускаше масата преди да успе-
ете да реагирате. Човек се чувст-
ваше щастлив, ако успее да си даде 
поръчката, защото това означава-
ше, че рано или късно ще получи 
нещо. Под звуците на ангажирани 
песни, изпълнени от местния ор-
кестър, хората изпиваха бързо ра-
киите си в очакване на салатка-
та, после ядаха въпросната салатка 
без ракийка, защото на сервитьора 
му трябва много време да донесе 
следващата чашка, която присти-
гаше на масата с вечерята. Вечеря-
та от своя страна обикновено беше 
студена, но пък и хората не ходе-
ха на ресторант да се навечерят, а, 
за да кажат после на съседите, че 
са изкарали една вечер извън дома 
си. Най-голямата тръпка в това из-
живяване беше получаването на 
сметката. Тъй като дори само ду-
мата бакшиш беше заклеймява-
на като недостойна капиталисти-
ческа отживелица, сервитьорите 
надписваха сметките юнашки. Без 
грам притеснение. Защото никой 
не смееше да им гъкне. Редът си 
ред и трябва да се спазва. Поне та-
кива бяха правилата в годините на 
развития социализъм.
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еМблеМата 
На „балкаНтурист“

   z След часове чакане клиентът се сдобиваше 
с топла бира и студени кебапчета

   z Никой не смееше да оспорва сметката, 
въпреки че винаги беше надписана

лиляна  
трънкова
trankova@vestnikat.bg

Вездесъщият 
сервитьор -
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Н емски консорци-
ум с регистрация 
в Англия ще инве-
стира 35 000 000 
евро в центъра на 

Шумен. Строителството ще се 
осъществи върху 52 декара раз-
гърната площ на недовършени от 
Татово време сгради. Става въ-
прос за впечатляващата 16-ет-
ажната кула, чийто бетонен си-
лует стърчи насред централния 
площад и 7-етажния недовършен 
Търговски дом. Предвижда се за 
две години тази зона да се пре-
върне в модерен търговско-раз-
влекателен център. На пъпа на 
Шумен ще има ледена пързал-
ка, аквапарк, спортен комплекс 
и детски центрове, както и меди-
цински кардиологичен диспан-
сер към болницата за сърдечно-
съдови болести "Проф. Чирков" 
във Варна, която ще се строи па-
ралелно с шуменския проект и 
е инвестирана от същия консор-
циум.

Формално купувачът пък е 
местно новорегистрирано в Шу-
мен ООД с уставен капитал от 2 
лева. „Това беше най-бързият и 
лесен начин за регистрация на 
фирма в България. Но тя е вече е 
собственост на английската ком-
пания, а аз съм само управител“, 
каза шуменецът инж. Любомил 
Хаджиниколов, който направи 
уговорката, че той не инвестира, 
а само управлява средствата на 

немския консорциум и е предста-
вител на чуждестранни инвести-
ционни фондове от Германия, Хо-
ландия и Швейцария.

След близо година слухове за 
преговари за довършването на 
центъра, новината за почти фи-
нализираната сделка беше опове-
стена официално вчера от кмета 
на Шумен Красимир Костов и за-
местника му по строителството 
Митко Киров.

За шуменци, които повече от 
20 години гледат насред града си 
тези недостроени сгради, част от 
мегаломанския соцпроект, запо-
чнат за гостуването на т.нар. ди-
пломатически корпус в града, но 
останал недовършен след падане-
то на Тодор Живков, тази новина 
звучи почти като фантазия.

По първоначална оценка по-
купката на всичко - Търговския 
дом, пощата и 16-етажната кула, 
ще струва около 35 млн. евро, 
каза Хаджиниколов и уточни, че 
все още няма извършени плаща-
ния, но предстои до седмица да 
бъдат подписани договорите с 
частните собственици на имоти-

те, с които преговорите са запо-
чнали още през март м.г. Кметът 
Красимир Костов обясни, че се 
подготвя и докладна до местния 
парламент за продажбата на об-
щинската част, която ще се гласу-
ва на предстоящата сесия. Общи-
ната е собственик на 1/3 от седе-
метажния Търговски дом, а стро-
ително дружество държи оста-
налите 2/3. Високото тяло е соб-
ственост на телекомуникацион-
на компания. Фирмата притежа-
ва и съседната стара сграда на се-
гашната поща без първия й етаж, 
който също трябва да влезе в 
комплекса.

Хаджиниколов представи пред 
шуменските журналисти нем-
ския концерн като най-големия 
в Европа с 60-годишна история, 
работещ по цялото земно кълбо 
- 2000 инженери и архитекти в 
43 държави. Източната структу-
ра била базирана в Киев заради 
удобното географско положение 
и възможността за бърза коорди-
нация на проектите.

Общо германо-холандско-
швейцарските инвеститори смя-

тат да инвестират в България 70 
000 000 евро.  

Хаджиниколов не скри, че за 
избора на Шумен като място за 
инвестиции е повлиял не само  
фактът, че това е неговият роден 
град, но и това, че е седял 4 годи-
ни на един чин с депутата Дими-
тър Дъбов. На шеговито подмя-
тане от журналист, че може да се 
напише заглавие „Човек на Дъбов 
оправя центъра на Шумен”, той 
отговори сериозно: "Много държа 
с това да не се спекулира. Една от 
основните философии на фондо-
вете, които представлявам, е аб-
солютната дистанция от полити-
ката".

Бъдещият комплекс не го на-
ричам мол, защото така бих сте-
снил функциите му, уточни той. 
По- скоро това е „град в града”. 
Планираме да бъде територия 
със свой самостоятелен климат, 
да създава добро чувство у посе-
тителя и той да се чувства като 
у дома си.  „Трябва да стане при-
влекателен и за хора от съседни-
те градове, а защо да не се конку-
рира и с пристанището на Шумен 

- Варна", пере-
фразира Хаджи-
николов песента 
на Тодор Колев.

Нито една от съ-
ществуващите сгра-
ди няма да бъде съ-
баряна. Дори стърчащата кула, 
която шуменци наричат „небос-
търгача”, няма да бъде скъсява-
на ила окастрена, а дори ще бъде 
разширена. Ще й се придаде до-
пълнителен обем с окачени ме-
тални конструкции.

Всяка година в местната хаз-
на ще влизат по 400 000 лв. да-
нъци от този комплекс. Фондове-
те, които осъществяват тази ин-
вестиция, били социални и не 
търсели бърза печалба. „Тяхна-
та задача е със своите средства да 
участват в изграждането на дъл-
готрайни, стойностни проекти. 
Считат да ги управляват в след-
ващите 50-60 години", допълни 
Хаджиниколов.

Преди три години интерес към 
Търговския дом проявиха две ан-
глийски фирми, но преговорите 
се провалиха. Тогава общински-
ят дял бе оценен на 6 млн. лева. 
Сега се прогнозира, че местната 
хазна ще получи малко повече.Р

Е
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антония 
Митева
miteva@vestnikat.bg

пълНа прОМяНа
   z С 35 млн. евро 

вдъхват живот на 
недовършени по 
Татово време сгради

   z Общината прибира 
над 6 млн. лева от 
продажба на свои 
дялове на инвеститора

за центъра на Шумен
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ТСлужители на реда охраняват купчина от златни кюлчета в китайския 

дворец в Шенянг, докато посетители разглеждат експозицията

Снимки бГнес

Поддръжници на пакистанската групировка "Техрик-е-Пасбан" 

протестираха срещу американските военни сили, убили лидера на "Ал 

Кайда" Осама бен Ладен

Полският президент Бронислав Коморовски присъства на 

отбелязването на годишнина от създаването на конституцията в 

столицата Варшава

Свещеник коленичи пред гробница на обявения за блажен папа Йоан 

Павел II в базиликата "Св. Петър" във Ватикана

Членове на индийската националистическа организация "Шив Сена" 

изгориха пакистанския флаг по време на протест в Амристар. 

Активистите смятат, че Пакистан поддържа тероризма

светът в снимки

Издръжката на жи-
вот продължава 
да расте. Това по-
казват резултати-
те от проучване 

на Института за социални и син-
дикални изследвания на КНСБ. С 
нови 3,3% са нараснали необхо-
димите средства за нормално съ-
ществуване в страната през пър-
вото тримесечие на 2011 г. В стой-
ностно изражение сумата достиг-
на до 528,14 лв., което означава, че 
за нормалното съществуване на 
4-членно домакинство (двама въз-
растни и две деца) са необходи-
ми 2112 лв., за да си плаща смет-
ките, да се храни, облича и почи-
ва спрямо нормалните български 
стандарти, пише news.bg. Основ-
ните фактори, които влияят вър-
ху нарастването на издръжката на 
живота през март 2011 г., са пови-
шените от 1 януари акцизни став-
ки върху кокса и въглищата, ав-
томобилните бензини, цигарите, 
поскъпването на основните сел-
скостопански продукти, храните 
и горивата в световен мащаб, кое-
то се пренесе автоматично на бъл-
гарския пазар.

По отношение динамиката на 
цените от началото на година се 
наблюдава трайна тенденция на 
покачване на цените на основни 
хранителни стоки. Поскъпване-
то общо при хранителните проду-
кти, напитки и тютюневи изделия 
през първото тримесечие е 5,6%, а 
в годишен план ръстът е от 11,5%, 
който е своеобразен рекорд и из-
лиза извън обичайните параметри 
през последните три години.

Ако през същия период на мина-
лата година по-високите цени при 
тази група се диктуваха от сезон-
но обусловените плодове и зелен-
чуци, то сега при редица други ос-
новни хранителни стоки, скокът 
е шокиращ. Хлябът и зърнените 
храни отбелязват средно поскъп-
ване с 8,5%, при цените на хля-
ба поскъпването е с 10,1%, а при 
хлебните и тестените изделия със 
7,7%, пшеничното брашно пос-
къпва през първото тримесечие с 
6,3%, а на годишна база с 37,8%.

Особено чувствително върху из-
дръжката на живота се отразява 
поскъпването на групата "Захар, 
мед, шоколадови и захарни изде-
лия" с 16,3%, като водещо е пос-

къпването при захарта с 35,1%, а 
при шоколадовите и захарните из-
делия средно с 8,2%. Традиционно 
високи за сезона се задържаха це-
ните на плодовете и зеленчуците. 
Като цяло плодовете са поскъпна-
ли с 9%, а зеленчуците - с 23,3%. 
При месото и месните продукти е 
регистрирано поскъпване с 1,5%. 
Обичайно за нашата действител-
ност преди великденските праз-
ници поскъпва агнешкото месо с 
15,6%, докато при останалите раз-
новидности месо покачването е 
умерено средно с около 1,2%. Скок 
на цените се наблюдава и при яй-
цата с 14,3%, при козунака с 9,7%. 
Доходите на домакинствата по 
данни на НСИ през 2010 г. беле-
жат намаление с 1,4% спрямо пре-
дходната година. Средномесечни-
ят общ доход на лице от домакин-
ство (318 лв.) представлява 60,2% 
от необходимите средства за из-
дръжка на живота. Работната за-
плата продължава да бъде основен 
източник на доходи, като форми-
ра 50,9% от общия доход на дома-
кинствата, но в сравнение с 2009 
г. делът й намалява с 1,3 процент-
ни пункта.

Очакват вълна 
от завръщащи се българи 

Министерството на вътрешните работи няма данни за 
повишаване на миграционния натиск към България вслед-
ствие на събитията в Северна Африка и Близкия изток и 
такъв засега не се очертава, каза вътрешният министър 
Цветан Цветанов. Вместо засилен интерес от страна на 
нелегални имигранти към страната ни, той очаква посте-
пенно да се оформи вълна от българи, живеещи в чужби-
на, които да се завърнат в родината си, предаде Медиа-
пул. "Убеден съм, че на българите, които изпитват ностал-
гия от това, че са напуснали родината си, ще им се даде 
възможност да се върнат и да работят тук. Надяваме се, 
че страната ни ще става много по-привлекателна с раз-
витието на инфраструктура и гарантиране на сигурнос-
тта", обясни Цветанов.

От думите на министъра стана ясно, че очаквания-
та му за масово завръщане на български емигранти през 
следващите години не се базира на конкретни тенден-
ции, анализирани от МВР, а на опита в други страни 

членки на ЕС. Като пример той посочи Испания, която 
регистрирала около 2 милиона емигранти преди влиза-
нето си в съюза, които за 4-5 години от еврочленство-
то й се завърнали. В подкрепа на извода си, че България 
става все по-привлекателна за живеене, Цветанов при-
помни за срещата на премиера Бойко Борисов със зър-
нопроизводители, на която трябвало да се обсъжда въз-
можността за финансиране на селското стопанство с 
320 млн. евро от европейските програми. Подобряване-
то на ситуацията у нас личало и от прогнозите, че през 
тази година в страната ни щели да пристигнат 20% по-
вече туристи от 2010 г.

Цветанов не подмина и темата за убийството на теро-
рист №1 Осама бин Ладен. Според него това е една спечелена 
битка, но след нея следват "още много предизвикателства". 
МВР-шефът отказа да коментира дали терористичната 
организация "Ал Кайда" би имала интерес към страната ни, 
тъй като темата била "изключително чувствителна".

2 бОНа НужНи 
МесечНО

на семейство
   z С 3,3% нараснаха 

необходимите 
средства за нормално 
съществуване

   z Наблюдава се 
трайна тенденция 
на покачване 
на цените на храните

Родните пътища по-опасни 
от Афганистан

Т ри пъти по-опасно е 
да шофираш в Бъл-
гария, отколкото да 
воюваш в Афганис-
тан, смята директо-

рът на Военномедицинска ака-
демия (ВМА) генерал Стоян То-
нев. Ако ние може да решим про-
блема с инцидентите по пътища-
та, да го направим още сега, до-
бави той. Нещата обаче са по-ско-
ро до манталитет и на второ мяс-
то до липса на контрол, каза още 
ген. Тонев, цитиран от Всеки ден. 
Контролът, според него, не се из-

черпва само със задълженията на 
КАТ и на полицията, а по-скоро 
контрол на всички етапи, от кои-
то се смята, че зависи войната по 
пътищата. Според шефа на ВМА 
обучението на шофьорите, дуп-
ките по пътищата са част от този 
контрол.

"На всеки му прави впечатление 
като се прибира вечер от Маке-
дония и от Гърция, като влезеш в 
България даже и българин трудно 
се ориентира – няма табели, няма 
осветление", даде пример ген. То-
нев. "Американските военни, кои-

то са изпратени на обучение у 
нас, не стрелят толкова, колкото 
карат по нашите пътища, за да са 
обучени как да карат при военни 
условия", заяви ген. Стоян Тонев. 
Той информира, че утре на фа-
садата на ВМА ще заработи свет-
линно табло, показващо жертви-
те по пътищата на България, кои-
то ще се сравняват с жертвите 
при военните действия като Ирак 
и Афганистан. Инициативата е на 
МВР в лицето на КАТ и на Минис-
терството на отбраната в лицето 
на ВМА.
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барчОвски пОжела    
кОрОНата

цонко цонев
кмет на каварна

 “ Мач с ЦСКА ще има. Има две 
линейки, които са в изправност, 
пожарната е чисто нова, всички 
кабели и токове са наред."

Милен раДуканов
треньор на ЦСка

 “ Очаквам "Калиакра" да скочи 
на 120% срещу ЦСКА, защото се бори 
да не изпадне, а не защото треньорът 
е от "Левски".

коСтаДин ангелов
треньор на "Пирин"

 “ Победа над "Левски" ще ни 
гарантира оставането в групата, на 
съперника ще му е много тежко."

Нацио-
нални-
ят се-
лек-
цио-

нер по баскетбол и 
наставник на "Рил-
ски спортист" Ро-
сен Барчовски поже-
ла короната на "Лу-

койл Академик". 
Пред "Позвъ-
нете: Вестни-
кЪт" той обя-
ви сензацион-
но, че само-
ковци имат 

всички шансо-
ве през тази го-

дина да триум-
фират с титлата, 

разбивайки хегемо-
нията на клуба от Пра-

вец. „Титлата не е ми-
раж за нас. Един отбор 
трябва да има макси-
мално високи цели. За 
да вземеш медал, тряб-
ва да си мечтаеш поне 
за титла. Ако тръгнеш 
само за трето място, 
тогава няма да ста-

неш и трети. Аз смятам, че 
ще ни бъде по-трудно сега на 
четвъртфинала, а ако про-
дължим срещу другите от-
бори, ще ни бъде по-лес-
но. От психологическа 
гледна точка срещу 
„Черно море“ ще 
ни бъде по-труд-
но, отколкото 
срещу „Лукойл“ 
и „Левски“. Ние 
ще играем като 
фаворити и тряб-
ва да бием за-
дължително. След 
това е обратно. Бас-
кетболът е психологически 
спорт и до голяма степен, на 
отбора, на който му е по-на-
прегнато, му е и по-трудно“, 
сподели пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Барчовски.

Той коментира и предсто-
ящия първи двубой от чет-
въртфиналната плейофна се-
рия срещу тима на „Евро-
инс Черно море“ днес в зала 
„Арена Самоков“ от 18 часа. 
„Съперникът ще играе осво-
бодено, защото няма да му 
бъде проблем, ако не се кла-

сира във финалната четвор-
ка. „Черно море“ направи до-
бро класиране в редовния се-
зон. Очаквам мачът да бъде 
труден, а може и да не бъде. 

Не си правя илюзии за 
много лесна победа, 

защото в послед-
ната среща загу-
бихме като до-
макини от тях 
и то във важен 
мач, който ни 
отне шансове-

те да се борим за 
третото място. Ще 

се готвим изключи-
телно сериозно, както се 

готвихме за „Лукойл“ и „Лев-
ски“. В плейофите всички от-
бори са мобилизирани, дори 
и последният в класиране-
то. Тук не иде реч за моби-
лизация или концентрация. 
Важното е кой ще успее да 
се приближи до собствени-
те си способности, да играе 
това, което може, да не допус-
не спадове или пък напреже-
нието да го скове. Има мно-
го психология в тези мачове, 
те са съвсем различни от ре-

довния сезон. Ние сме твърдо 
решени да победим, защото 
имаме много сериозни амби-
ции в шампионата“, заяви на-
ставникът на „Рилски спор-
тист“.

Росен Барчовски споде-
ли и очакванията си за дву-
боя с помощника му в нацио-
налния отбор Любомир Мин-
чев. „Тази година се срещнах 
в един мач с Любо и той ме 
победи. Ние сме в прекрас-
ни отношения. Той е профе-
сионалист и е ясно, че и два-
мата ще си гоним победата в 
мача. Не гледам на срещата 
като реванш срещу Любо, а 
по-скоро като постигането на 
нещо голямо“, допълни Бар-
човски. Треньорът каза още, 
че няма проблеми с контузе-
ни баскетболисти, след като 
Иван Лилов и Александър 
Груев вече са на линия след 
дадената им почивка.

   z „Черно море“ бил по-опасен  
от шампионите и „Левски“, 
смята треньорът на „Рилецо“

   z Психологията щяла да бъде 
решаваща за изхода  
на плейофа с „моряците“

 на „Лукойл“

николай 
караколев
karakolev@vestnikat.bg

Не 
търсел 

реванш от 
Любо Минчев

Снимки бГнес

С 28 точки на 
Дирк Новицки 
"Далас Маверикс" 
измъкна победа 
с 96:94 от "Лос 
Анджелис Лейкърс" 
в полуфиналната 
серия в Западната 
конференция на NBA

"Ювентус" 
съхрани шансове 
да се класира за 
Шампионската 
лига, макар и 
минимални, след 
ценен успех с 1:0 
над "Лацио" в Рим
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Краят на първенство-
то в "А" група 
наближа-
ва, а полу-
защит-

никът на "Черно 
море" Даниел Ге-
оргиев все още не 
е получил предло-
жение за нов дого-
вор, научи "Позвъне-
те: ВестникЪт". Кон-
трактът на техничния 
футболист с клуба изти-
ча на 30 юни, когато той ста-
ва свободен агент и може да пре-
мине в друг отбор без трансферна 
сума. Както е известно, от ръко-
водството на "Черно море" старти-
раха преговори за подновяването 
на договорите на част от играчи-
те, като Александър Александров 
вече удължи своя, а на път да сто-
ри това е и вратарят Илко Пир-
гов. "На този етап не мога да кажа 
какво ще бъде бъдещето ми. Има 
още 6 мача, след които ще мисля. 
Не знам дали ще остана в "Черно 
море" и през следващия сезон. 
Мога да кажа, че прека-
рах страхотни го-
дини във Варна. 
Имам някак-
ви планове 
занапред, 
но засега 
искам да ги 
запазя за 
себе си", ко-
ментира Ге-
оргиев пред 
"Позвъне-
те: Вестни-
кЪт".

Халфът 
дойде на 
"Тича" 
през зи-
мата на 
2007 г. 

от ЦСКА заедно с Мирослав Мано-
лов, като тогава на тяхно мяс-

то на "Армията" отиде Да-
ниел Моралес. Георги-

ев направи официа-
лен дебют за тима на 
4 март, при нулево-
то равенство в Со-
фия срещу бившия 
си клуб. За четири 
години и половина 

той изигра точно 99 
двубоя за "моряците" в 

"А" група, в които реали-
зира 12 гола. Ако 

днес се поя-
ви на терена 

при госту-
ването на 
"Славия", 
то това ще 
бъде юби-
лейни-
ят му мач 
№100 със 

зелено-бя-
лата фланел-

ка. "Интерес-
но, не знаех 

за това. 

Дано запомня с хубаво сто-
тния си мач и вземем три-
те точки, които са мно-
го важни. Само по-
бедата би ни оста-
вила в борбата за 
четвъртото мяс-
то", каза още иг-
рачът с №23 на 
гърба. Георгиев 
бе категоричен, че 
имат всички шан-
сове да си тръгнат с 
трите точки за Варна. 
"Аз съм убеден, че ще спе-
челим. "Славия" не се намира 
в добра форма и трябва да се въз-
ползваме от това. Отборът играе 
добре през пролетта, дано това да 
продължи. Длъжни сме да спече-
лим, тъй като имаме реални шан-
сове да се класираме за евротур-
нирите. Аз лично съм оптимист и 
вярвам, че ще имаме успех. Раз-
бира се, не трябва да подценява-
ме "Славия", тъй като те имат дос-
та добри футболисти. Не случай-
но се класираха и за финала на 
Купата на България", допълни по-
лузащитникът. Юбилеят ще бъде 
втори за играч на "Черно море" в 
рамките на две седмици. При по-
бедата с 3:1 над "Сливен" капи-
танът Георги Илиев изигра своя 
мач №250 в "А" група, като ос-
вен с "моряците" той записа 
това свое постижение с екипи-
те на "Локомотив" (Пловдив) 
и ЦСКА. 

Вчера "моряците" поте-
глиха за София със съща-
та група, на която разчита-
ха и при домакинството на 

"Литекс", загубено с 0:1. Очаква-
но централният защит-

ник Александър Алек-
сандров остана във 

Варна, тъй като все 
още не е възстано-
вен от разтеже-
нието на коленни 
връзки, което по-
лучи на последно-
то занимание пре-

ди срещата с лов-
чанлии. Въпреки за-

губата от шампионите, настав-
никът Стефан Генов няма да пра-
ви промени и ще заложи на същия 
титулярен състав. На мястото на 
Александров отново като титуляр 
в центъра на защитата ще играе 
Росен Колев, който ще си партни-
ра с Танко Дяков.

забравиха 
даНи геОргиев

В „Черно море“

   z Техничният халф все още 
няма предложение от 
ръководството за нов договор

   z Срещу "Славия" записва 
юбилеен мач №100 в "А" група 
със зелено-белия екип

йорДан 
Фотев
fotev@vestnikat.bg

Мисли 
за 

бъдещето 
след края на 

сезона

Отборът 
без 

Александров 
срещу белите

"Славия" понася първия 
хеттрик на "Черно море"

Любопитен факт от историята на сблъсъците между "Славия" и "Черно 
море" в "А" група е това, че срещу белите играч на "моряците" вкарва първи 
хеттрик за клуба в елитното ни първенство. С това постижение се окичва 
Недко Недев-Пилето през сезон 1948/49, който е дебютен за нашата "А" гру-
па в настоящия й формат. През пролетта "Черно море" бие "Славия" в София 
с 3:1, като Недев е автор на всички попадения за гостите. Иначе изобщо пър-
вият мач между съперниците също завършва с успех за "моряците". През ес-
ента на 1948 г. във Варна те бият с 1:0 с победен гол на Христо Евстатиев.

Освен успеха с 3:1, варненци имат досега още 5 победи в София. През 1953 г. 
и сезон 1977/78 с по 2:0, през 1981/82 и 1983/84 с по 2:1 и за последно през 2008/09 
с 2:0. Тогава за "Черно море" се разписаха Михаил Лазаров и Мирослав Манолов. 
Освен това "моряците" са записали и 11 равенства в столицата, а са загуби-
ли общо 43 мача. Головата разлика е 86:40 в полза на "Славия".

Три са най-често срещаните резултати на мачовете между двата тима 
- 1:1 и победи за "Славия" с 3:1 и 1:0. Тези резултати са фиксирани общо 6 
пъти. Най-голямата загуба на "Черно море" е през 1985 г., когато зелено-бе-
лите са разгромени с 1:7. Интересното е, че тогава в рамките на четири 
минути Светозар Светозаров си забожда два автогола.

в миналото
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В двубоя между 
двата отбора през 

есента на "Тича" 
Георгиев отбеляза 

единия гол за 
победата на "Черно 

море" с 3:2
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Благодарен е  
на класната си

Денислав Коджабашев е изключително благодарен 
на своя класен ръководител в средното си образова-
ние Иванка Бобева. „Тя е човек, на когото съм много 
благодарен. Извиняваше ми отсъствията, за да ходя 
на състезания, а аз й обещавах да нося медали от тях“, 
сподели пред „Позвънете: ВестникЪт“ Коджабашев. 

Той разказа още, че в свободното си време обича да иг-
рае футбол и волейбол. „Обичам също да играя билярд, да 
гледам футбол и филми и да играя покер“, каза Дени, който 
очаква любимият му футболист Димитър Бербатов 
да вдигне трофея на Шампионската лига 
през тази година с "Манчестър Юнай-
тед". Днес той ще посети двубоя 
на любимия си футболен клуб в 
България ЦСКА, който гостува 
на „Калиакра“ от 18 часа.

Денислав Коджа-
башев е един 
от най-талант-
ливите състеза-
тели по тенис 

на маса, не само във Варна, 
ами и в България. Въпреки 
че се е родил с една ръка, 
Дени смазва конкуренци-
ята още от дете и е най-до-
брият левичар в среди-
те на тениса на маса 
в страната. Пър-
вите си стъпки 
в спорта прави 
заедно с баща 
си, който го 
води в залата, 
а след това е за-
белязан от Бо-
рислав Радушев, 
син на големия тре-
ньор Антон Радушев. 
„Той ме видя и каза, че има 
хляб в мен. Започнах да 
тренирам при тях. Първа-
та ми треньорка беше Нина 
Йоцова. След това имаше 
неразбории в клуба и аз се 

преместих в градския съ-
перник „Корабострои-

тел“. Нина Йоцова 
и Антон Радушев 

имаха някакъв 
скандал. Смя-
там, че там са 
по-добри усло-
вията. Не съжа-
лявам за случи-

лото се“, споде-
ли пред „Позвъне-

те: ВестникЪт“ Ко-
джабашев.

Тенисистът бе вдъхно-
вен от триумфа си на пред-
последния кръг от репу-
бликанското първенство 
на двойки със своя парт-
ньор Теодор Александров. 

На провелия се във Варна 
през уикенда шампионат 
двамата победиха всички-
те си съперници. „Това със-
тезание беше много важно. 
Победихме всички. Със со-
фийския отбор „Дегеста“ 
ни бе най-трудно. В София 
ще се реши всичко, ако ги 
бием и те загубят още един 
мач, ще станем шампиони. 
Трябва да чакам другите да 
ни свършат работата“, каза 
Дени, който разказа, че не-
дъгът му с дясната ръка не 
му пречи, а даже му пома-
га, когато бие сервиз.

Тенисистът сподели, че 
смята да участва на пара-
олимпийско със-

тезание, на което да спече-
ли квота за игрите в Лон-
дон през 2012 г. Коджабашев 
разкри, че е имал оферта 
от турския национален от-
бор. „Искаха да участвам на 
олимпиадата за тях и да взе-
ма гражданството им. Обе-
щаха ми над 100 000 лева, 
ако взема медал. Аз обичам 
България и реших да си за-
пазя гражданството. Не мра-
зя Турция, но няма да ми 
бъде приятно да слушам 
техния химн. Искам да взе-
ма медал за нашата стра-
на от параолимпиадата и по 
възможност да бъде златен. 
Мисля, че няма да 

ми бъде проблем. Досега съм 
участвал само веднъж на па-
раолимпийско състезание и 
нямах загубен гейм. Искаха 
да ме пращат на състезание, 
но стана някаква игра с фе-
дерацията.  Харесва ми да се 
състезавам и там, но повече 
обичам при здравите“, каза 
Коджабашев.

Последният коменти-
ра и положението в българ-
ския спорт. „Спортът е тра-
гичен. Не му се обръща вни-
мание, а на тениса на маса 
съвсем. Нормално е, че на 
футбола и баскетбола се об-
ръща повече внима-

ние. Нашият спорт не е тол-
кова развит, колкото тях. 
Въпреки че сме имали ев-
ропейска шампионка като 
Даниела Гергелчева“, спо-
дели тенисистът. Той няма 
да забрави никога победа-
та си срещу една от водещи-
те страни в тениса на маса 
Австрия. „Направихме един 
възлов мач. Падахме с 2:0 и 
аз бях наред да играя. По-
бедих след това, а моите съ-
отборници също взеха по-
беди и накрая триумфирах-
ме. Това беше една велика 
победа", заключи талантли-
вият тенисист, който освен 
това очевидно е и много си-
лен характер.

Иска 
медал от 

параигрите 
в Лондон

Наш Отказа 
Над 100 бОНа,

   z Тенисистът Денислав 
Коджабашев предпочел 
медал за страната ни, 
вместо парите на Турция

   z Бие наред по състезания 
с партньора си Теодор 
Александров, макар 
да няма една ръка

николай 
караколев
karakolev@vestnikat.bg

за да остане българин

19-годишният Денислав Коджабашев тренира от 10 
години тенис на маса. Започва в СКТМ „Комфорт“. В 
кариерата си има около 60 медала, от които над 30 
златни. Първите му медали са на републиканското до 
12 години. Става шампион на отборното, а на двойки 
втори. След това с партньора си Теодор Александров 
печелят титлата всяка година. Има 10 медала от 
международни състезания.
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ОВЕН
Ще покажете готовност да 
се включите в текуща за-
дача и дадете заявка за 
по-сериозно обвързване, 

най-вече от професионален или биз-
нес характер. Усещате напрежение 
и ви е трудно да убедите околните да 
приемат идеите си.   

ТЕЛЕЦ
Загрижени сте предим-
но за личните си интере-
си, но някои ваши позна-
ти могат да ви принудят да 

действате в тяхна полза. Не допускай-
те това да се отрази на отношенията 
вкъщи или да попречи на интимната 
ви връзка.  

БЛИЗНАЦИ
Не се претоварвайте в ни-
що и мислете позитив-
но. Обмисляйте думите и 
действията си предвари-

телно и избирайте компромисни вари-
анти, ако искате да постигнете своето.   

РАК
Днес приемайте с пови-
шено внимание нови де-
лови или лични ангажи-
менти. Постарайте се да 

организирате текущите си задълже-
ния с педантичност, която ще ви пред-
пазва от предприемането на погреш-
ни ходове. Избягвайте стресови ситу-
ации.   

ЛЪВ
Професионалната ви под-
готовка и изразена пози-
ция са сериозни основа-
ния да заявите по-катего-

рично претенциите си по отношение 
на възнаграждение и място в упра-
влението. Убедеността ви повишава 
шансовете ви, но днешният ден не е 
най-подходящото време за това.   

ДЕВА
Хубаво е да вярвате, че 
можете да имате и повече, 
стига да го пожелаете дос-
татъчно силно, и ще имате 

успех, стига да изберете правилно 
времето и мястото. Намалете оборо-
тите, комуникацията и служебните ан-
гажименти.

ВЕЗНИ
Имате нужда да остане-
те насаме с мислите и чув-
ствата си и трябва реши-
телно да покажете това на 

близките си. Предстоят ви важни зада-
чи. Пред вас ще възникнат предизви-
кателства от чисто професионален ха-
рактер.   

СКОРПИОН
Добре е да си дадете 
сметка от какво се нуж-
даете, като съсредоточи-
те усилията си по посо-

ките, откъдето ще извлечете сериоз-
ни дивиденти. 

СТРЕЛЕЦ
Възможни са измами, 
поднесени под благови-
ден предлог, така че бъ-
дете внимателни. Контро-

лирайте завистта, гнева и алчността, 
защото са възможни и такива прояв-
ления днес.  

КОЗИРОГ
Погрижете се за здраве-
то си, като засилите прие-
ма на плодове, витамини и 
повече движение.Програ-

мата ви е наситена със задачи и от-
говорности, но няма да се затрудните 
особено в изпълнението и. 

ВОДОЛЕЙ
Денят има двойнствен ха-
рактер. Или ще стабили-
зирате позициите, или ще 
загубите изцяло предста-

ва за реалността. Занимавайте се с 
каквото ви харесва, но не оставайте 
дълго време у дома или в затворено 
пространство.    

РИБИ
Денят за много от вас ще 
е труден, тъй като ще ви 
се наложи да преодолее-
те някои свои съмнения, 

вътрешни страхове и заблуди, които 
поддържахте в продължение на дъл-
го време. Постарайте се да следвате 
изискванията, които ви поставят на-
чалниците.
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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

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

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

СТРАСТИ ПОД БРЯСТОВЕТЕ
27.05 - 19:00 ч

КАМЕРНА СЦЕНА
ГОРЧИВИТЕ СЪЛЗИ 

НА ПЕТРА ФОН КАНТ
09.04  - 19:00

Държавна опера Варна

Жени Захариева – Рецитал
04.05.2011 - 19:00

кино

театър

опера

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
уеб дизайн на персонални и корпоративни сайто-

ве | 
 поддръжка | оптимизация за търсачки (SEO) |

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
визитки | флаери | брошури | плакати | ме-

нюта | каталози | папки | книги | календа-
ри | 

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 ситилай-

тове |  
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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фейсбуки

НАША ГОРДОСТ

фейсбуки

Дочка - фрагмент

Варна отбелязва своя празник на 15 август – денят на Свето Успение Богородично. 
Това е името на построения през 1886 година катедрален храм в центъра на морската сто-

лица, това е и наименованието на една от най-важните дати в християнския календар въоб-
ще. 
Денят на град Варна по традиция се празнува няколко дни, като през 2009-а празничните съ-

бития започнаха още на 13 август, а през миналата 2010-а на 14-и.
Последният празник на морската столица бе съпътстван от откриването на статуята на 

скулптора Веселин Костадинов – „Венера от Варна”…

Дочке, разкарай се!
Тогава (11 часа на 14.08.2010) кметЪт Йорданов 

каза: „Тази статуя е незаконна” – факт!
Факт е също така, че Касиков̀ Ът направи репор-

таж по темата, от който стана ясно, че за френски-
те туристи въпросната статуя е транссексуална. 
Такова бе мнението на абсолютно всички запита-
ни (случайно минаващи) граждани -  Венера има 
пишка!

На въпрос на Касиков̀ Ът към Кирил Йорданов 
„Защо Венера не е премахната, след като законови-
ят срок за това е 30 дни след установяване на нару-
шението?”, кметЪт видимо ми се обиди.

Това се доказа и от факта, че PR-ът на община Ва-
рна не отговаря на моите обаждания от деня на въ-
просното интервю насам.

Притесненията ми, че Общината категорично не 
желае повече да се среща с моята скромна особа, 
бяха подкрепени и от още един факт – г-жа Жана 
Андреева (шеф отдел "Култура") също не отгова-
ря на обажданията ми, нито на SMS-те ми! Въпре-

ки че секретарката й учтиво ми обеща, че Андре-
ева ще отговори на въпросите ми относно съдба-
та на Венера Ди Варна в най-скоро време (това пре-
ди 4 месеца!)

Вчера стана ясно, че Йорданов най-сетне е издал 
(устна) заповед злополучната статуя да бъде пре-
местена (не премахната?!). В този момент елек-
тронни медии публикуваха твърдение на дарителя 
на Венера -  г-н Пламен Андреев, че нападките към 
статуята всъщност представляват атаки към самия 
него, тъй като публично се е обявил против скан-
далната сделка с 10-те декара в Морската градина, 
срещу която тръбим от край време. 

Г-н Андреев, това, повярвайте ми, изобщо не е 
вярно! Просто тази грозотия Дочка няма място в 
центъра на Варна! Извинете, но този път говорим 
единствено за проява на лош вкус! 

Аз лично съм убеден, че не Вие сте отговорен за 
поставянето на Венера. Но поне можете да поемете 
отговорността за нейното премахване…

Да, до 24 май ще можете да гласувате за следващо-
то Момиче на месеца на "Позвънете: ВестникЪт"! За 
целта е необходимо единствено да сте регистрира-
ни потребители на най-младия и добър новинарски 
сайт в България – www.vestnikat.bg. За да е честен 
изборЪт на поредната победителка, която ще граб-
не голямата награда от 500 лв. и класиране за голе-
мия финал на живо, който ще се проведе в началото 
на 2012 г. (когато една от 12-те победителки ще ста-
не Момиче на годината) учтиво Ви молим да гласу-

вате само по веднъж. Оценете всички участнички от 
1 до 10, като дадете най-високата оценка на своята 
фаворитка и готово!

А на онези красавици, които още не са заявили 
участие в КонкурсЪт, напомняме: фотосесията, коя-
то ще Ви направим, е само първият подарък за Вас! 
Всичко най-хубаво тепърва предстои! За това не се 
колебайте, а изпращайте снимки, инфо и телефон за 
връзка на model@vestnikat.bg ! Обективите на "Вест-
никЪт" Ви очакват!

skivahte li novata teroristi4na akciq. 
tova sus snimkata an ubitiq osama e 
megq qk spam i 6e skape facebook 
hahahahahha

Shamara a.k.a. Big Sha

Тази година няма да има лято. А до-
година...няма значение...:).

стоян динков

Абе ако трябва до магазина ще оти-
да - ама пак ще изляза тази вечер !!!

Pablo Romero

 Хора, говорещи за космодиск: 
 "След като си го сложих отзад, за-

почнах и да се навеждам."
"Откакто съм с него, мога да се 

наведа и да си подпирам ръцете на 
мивката."

"С него съм дори и на вилата."
"По-лесно се качвам по стълбите, 

когато ми е отзад."
"Първо бях с тънкия, но откакто 

видях, че ми харесва, си сложих и де-
белия."

"Синът ми, който живее в САЩ, 
каза, че и в други страни го правят."

"Отзад ми е вече пет години."
"Бях свикнала с болката, но след 

като си го сложих тя премина."
"Останах много доволна - дори и 

мъжът ми си го сложи."
"Става и за мъже."
"Когато ми е отзад, се навеждам с 

удоволствие."
"Когато бях без него - трудно хо-

дех до тоалетната."
"Дълги години ги работех седнала, 

но на старини си го сложих и аз."
"Една приятелка ми каза, че я е оп-

равил за кратко време."
 Maria Chakarova

"Хвърлил старецът мрежата в мо-
рето и уловил риба, която заговори-
ла с човешки глас: - Пусни ме, старче! 
- и разбра старецът, че холандската 
трева още не го е отпуснала..."

Mariana Maleva

"Ако наистина мислите жените за 
слаб пол, опитайте нощем да издър-
пате завивката към себе си.." :)))

Hristo Marinchev

Ива 
Димитрова, 
22 г.
Ива работи 
като барман 
в известна 
варненска 
дискотека. 
През 
свободното 
си време обича 
да разпуска с 
приятели

КонКурсЪт

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!

Новата победителка ясна на 24 май

комикс


