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••••	 на стр. ➍-➎

Общината 
с 5 златни 

имОта

51 в психиатрия 
със съдебна 
заповед
••••	 на стр. ➏

4 часа бавят 
секцио на 
родилка с кървене
••••	 на стр. ➐

   z Обсъждана нееднократно, 
засега продажбата 
на терените се стопира

   z Предимно със земи 
под блокове разполага 
местната администрация

ТЕМАТА 
ДНЕС

Митницата 
хвърля 
25 000 т ориз
••••	 на стр. ➌

"Спартак" 
разтресен 
от емоции
••••	 на стр. ⓬

Монахиня 
предрича 
катаклизми
••••	 на стр. ➑

20 минути 
за реакция 
на линейките
••••	 на стр. ⓫
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Т Николай МладеНов
министър на външните работи

 “ Предпочитам млади и неопитни, 
които ще си натрупат опит, отколкото 
хора, които са натрупали опита си в 
академията на Комитета за государствена 
безопасност на Съветския съюз."

МартиН диМитров
лидер на СДС

 “ Аз виждам един-единствен разумен 
изход от тяхна страна (на ГЕРБ бел. ред.), а 
именно да пропуснат тези избори. Това може 
да бъде направено елегантно, ако например 
решат да подкрепят нашия кандидат за 
президент."

16 500 
недекларирани евро

са иззели митничари 
след проверка на руснак, 
влизащ в България през ле-
тище Варна, съобщиха от 
агенция "Митници". Мъжът 
с инициали В. В. Т. кацнал 
от Москва. Той пренебрег-
нал наличната на руски 
език информация и спокой-
но преминал по "зеления ко-
ридор". На въпроса на мит-
ничар дали носи валута на 
стойност повече от 10 000 
евро, руският гражданин 
дал утвърдителен отго-
вор. При последвалата про-
верка в багажа му били от-
крити 16 500 евро, за които 
липсвала и попълнена мит-
ническа декларация от Ру-
сия. На нарушителя е със-
тавен акт, а валутата е 
задържана.

40 варненски деца 
и младежи

в риск на възраст между 
14 и 19 години ще се обуча-
ват безплатно за водола-
зи. Учениците ще взимат 
безплатни уроци по обща 
морска подготовка, плу-
ване и гмуркане, както и 
по ветроходство и уинд-
сърф. За добрата подго-
товка на учениците ще се 
грижат квалифицирани ин-
структори, като европей-
ският шампион по подвод-
но ориентиране Румяна Бо-
ева, съобщи Дарина Ивано-
ва, ръководител на проек-
та "Детско морско учили-
ще" и председател на орга-
низаторите - клуб "Прия-
тели на морето". Младежи-
те ще бъдат разделени в 4 
групи по 10 души, като ще 
се въртят на ротационен 
принцип, за да може всеки 
да опита различните зани-
мания. В инициативата са 
включени непълнолетни с 

противообществени проя-
ви и деца в неравностойно 
положение. 

Летище Варна няма 
да приема

и изпраща полети след 
края на летния сезон зара-
ди започването на голям 
инфраструктурен проект 
- рехабилитация на писта-
та. Плановете предвиж-
дат той да се осъщест-
ви от средата на октом-
ври до началото на след-
ващата година. Точният 
срок, през който ще се из-
вършат строителните 
работи, може да бъде обя-
вен след приключването на 
процедурите, задължител-
ни за проект от подобен 
мащаб, в това число тръж-
ните процедури, одобре-
ния и разрешения от съот-
ветните държавни орга-
ни, съобщиха от пресцен-
търа на варненското ле-
тище. По време на ремон-
тите трафикът ще се об-
служва от летище Бургас, 
а дружеството ще осигу-
ри безплатен автобусен 
превоз между двата аеро-
порта.

Проблемът 
с адресите 

на живеещите във вар-
ненския квартал "Св. Нико-
ла" е на път да получи раз-
решение. Досега заради 
липса на имена на улиците, 
хората нямаше как да полу-
чават поща и други извес-
тия. Потърпевшите са се 
жалвали и в общината, но и 
тя била безсилна с връща-
нето на отговори, инфор-
мира доц. Константин Тро-
шев, председател на коми-
сията по култура и наиме-
нования към местния пар-
ламент, която гласува 28 
улици в квартала да по-
лучат имена на изтъкна-

ти варненски архитекти. 
Предложението е на кмет-
ството в район "Примор-
ски". Кампанията по кръща-
ването на безименни улици 
щяла да продължи с таки-
ва в курорта Златни пясъ-
ци. Решение намери и друг 
въпрос, а именно именува-
нето на градинката на "Се-
вастопол" на американския 
президент Роналд Рейгън. 
На предпоследното си за-
седание комисията реши 
да подложи предложени-
ето на кмета Кирил Йор-
данов на вниманието на 
местния парламент. Вче-
ра обаче то бе отхвърлено.

4000 
четвъртокласници 
от 91 начални

основни и общообразова-
телни училища във Варна 
се явиха на първия изпит 
от националното външно 
оценяване. Вчера се прове-
де изпитът по български 
език и литература. Резул-
татите ще бъдат готови 
до 3 дни. Следващите ми-
ниматури за четвърток-
ласниците ще са по мате-
матика (5 май), "Човекът и 
природата" (10 май) и "Чо-
векът и обществото" (12 
май). За да се преодолеят 
слабостите и опасност-
та от изтичане на инфор-
мация, вече не се ползват 
електронни дискове, за 
които директорите тряб-
ваше да се редят в 6 ч. су-
тринта пред инспектора-
та. Новата схема предвиж-
да на сайта, до който имат 
достъп само директорите 
и експертите, да се качва 
файл с изпитните мате-
риали, които се изтеглят 
от директорите на учи-
лищата в 9,30 ч. в деня на 
изпита след въвеждане на 
уникална парола. Външно-
то оценяване на седмок-

ласниците започва на 27 
май с изпита по български 
език и литература. Мате-
матически задачи те ще 
решават на 30 май. Изпи-
тът по чужд език за тях е 
на 31 май, а на 2 и 3 юни ще 
се проведат изпитите по 
"Обществени науки, граж-
данско образование и ре-
лигия" и "Природни науки и 
екология". Изпит по чужд 
език ще положат ученици-
те от VIII клас на 20 юни. 
Матурите на дванадесе-
токласниците тръгват на 
17 май със задължителния 
изпит по български език и 
литература. Вторият за-
дължителен, но по личен 
избор, държавен зрелос-
тен изпит ще е на 19 май, а 
цялата кампания ще завър-
ши на 29 май. Оценките на 
абитуриентите трябва да 
бъдат изнесени до 6 юни, 
гласи заповедта на про-
светния министър Сергей 
Игнатов.

Пристанище Варна 
е ключово

за балканските маршру-
ти на дрогата, се посочва 
в доклад на Европол за ши-
рещата се организирана 
престъпност. Черномор-
ските пристанища Одеса, 
Констанца и Варна са сред 
транзитните или входни-
те точки за кокаина от Ла-
тинска Америка, предназ-
начен за италиански прес-
тъпни групи, сочат данни-
те. Освен разпределение-
то на пратките с кокаин, 
Балканите играят важна 
роля и в производството 
на амфетамин, чието по-
вишено търсене в Близ-
кия изток води до по-ма-
сово производство в Ев-
ропа. Увеличила се е роля-
та на български престъпни 
групировки при производ-
ството на дрогата, посоч-
ват от Европол.

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

дайджестът

 дупка на деня

Снимка Петко МоМчилов

Дупка, широка колкото цяла кола, се е 
образувала на ул. "Струма" във Варна
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СНиМкАТА 

ДНЕС

Крият, защото 
не им изнася

Институциите у нас масово криели 
информация, която засяга изразходва-
нето на държавни пари, които са част 
от данъците на целокупния български 

народ. Едва 20 от всички около 500 интернет 
страници на ведомства и институции от 
държавната администрация отговаряли на 
изискванията на Закона за достъп до информа-
ция. Нищо, че законът ги задължавал да бъдат 
максимално достъпни и прозрачни. Ами нали, 
ако всички са твърде ясни, по-лесно ще лъснат 
разни далаверки. Анализът на програмата за 
достъп до информация показва още, че чиновни-
ците са по-упорити от журналистите и хората 
с гражданска позиция. Затова успяват успешно 
да отблъснат опитите им да пробият желяз-
ната завеса с разни уклончиви, но изказани с 
твърд тон техни постулати. То си е ясно само 
като се доближиш до гишетата за обслужване. 
Само като видиш намръщените физиономии и 
резкия тон, с който отговарят на елементарни 
питания по-малки и по-големи чиновници, и ти 
става ясно, че сме държава на задушаващата 
администрация. Засипват те с бумаги и изиск-
вания, които само те си знаят и въобще не им 
дреме, че не си наясно с поредните изменения в 
закона. Също както се получи миналия месец с 
подаването на данъчна декларация от остана-
лите без работа през миналата година. Пълни 
абсурди, сякаш някой пише нормативната уред-
ба така, че да могат по-лесно да ни глобяват, за 
да пълнят държавната хазна.

Някой знае ли, че задължителният срок за 
отговор от страна на администрацията е 14 
дни? Не, обикновено се казва, че е месец, защото 
чиновникът е много зает и има страшно много 
работа. Редовното обяснение е, че върши рабо-
тата на още двама-трима, които са съкратени 
заради орязване на щата. И ти трябва да му 
влезеш в положението. Но когато нещата се 
обърнат, играта загрубява!

позиция
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25 000 тона кон-
трабанден ориз 
ще унищо-
жи варненска-
та митница, за-

щото не разполага с необходимите до-
кументи. Голямото количество храна 
от месеци пълни складовете на мит-
ницата, но не може да бъде оползотво-
рено, заради дупка в закона. В такива 
случаи нормативите изискват изрич-
ното унищожаване на стоката без тя 
да може да се даде за използване. "По 
тази причина върнахме и 16 000 тона 
банани", каза шефът на отдел "Митни-
ческо разузнаване и разледване" Лъче-
зар Лазаров. "Складовете ни са пълни 
с хранителни продукти, дрехи, обув-
ки, които могат да се използват от бе-
дни хора, но трябва да се унищожат", 
коментира той. 

Под негово ръководство вчера в 
склада на ведомството бяха нарязани 

18 000 чифта фалшификати на извест-
на американска марка спортни обув-
ки. Маратонките са задържани в два 
контейнера на пристанище Варна още 
през 2007 г. "През каквито и рентгени 
да се гледат контейнерите, не се ли на-
прави физическа проверка, няма как 
да се установи дали в тях има фалши-
фикати", коментира Лазаров. 

Разследването на случая с маратон-
ките - ментета се точи 4 години и едва 
сега се решава да се пристъпи към 
унищожаването на обувките. Те са с 
произход Китай и са били предназна-
чени за българска фирма. Загубата за 
маркодържателя, ако цялото количе-
ство беше реализирано на европей-
ския пазар, би била поне 2 млн. лв.

По информация от митниците скла-
довете на ведомството са задръстени 
от акцизни стоки. Причината за това 
е липсващият до скоро регламент как 
да се действа с тях при положение, че 

са отнети и изоставе-
ни в полза на държа-
вата. Предстои обаче 
да стартира преработ-
ката за онези от тях, 
които го позволяват. Всички, за 
които това няма как да стане, ще бъ-
дат унищожавани. 

Стоките, които не са акцизни и за 
които административно-наказател-
ните производства са приключили, се 
предоставят на Националната аген-
ция по приходите за реализация, обяс-
ниха от митницата. Основно тези сто-
ки към момента били дрехи, мебели, 
автомобили и стоки за бита, предим-
но от Китай.

хвърля 
25 000 тОна 

Ориз
   z Складовете на Агенцията 

във Варна претъпкани с 
контрабанда

   z Нарязаха 18 000 чифта 
ментета на марка 
спортни обувки

десислава 
МаксиМова
maximova@vestnikat.bg

Митницата

Снимка Наталия Божидарова

Баба и дядо, въоръжени с 
фотоапарат и диктофон, 
отразяват откриването 
на шестия пореден клуб 
за възрастни хора в район 
"Младост" за пенсионерския 
вестник, който списват

силвиЯ 
ПеНева
s.peneva@vestnikat.bg
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5 златни имота има об-
щина Варна, които 
обаче в момента не се 
предлагат за продажба. 
Инфорамция за всич-

ки терени, собственост на града, 
може да се намери в имотния ре-
гистър, публикуван на сайта на 
общината. Сред най-апетитни-
те е станалият известен в послед-
ния месец терен на Логопедична-
та детска градина. 10-те декара в 
Приморски парк станаха ябълката 
на раздора на последната сесия на 
Общинския съвет. Друг толкова 
интересен имот на това място ня-
маме, призна шефката на дирек-
ция "Общинска собственост" Те-
одора Трендафилова. 

Друг имот, на който мастити 
бизнесмени в града точат зъби от 
години, се намира в двора на Ок-
ръжна болница. Теренът от около 
4,5 дка беше нарочен за продаж-
ба в началото на миналата годи-
на. След като беше преценено, че 
той е прекалено важен за бъдеще-
то разширение на лечебното заве-
дение, въпросът за съдбата му не е 
повдиган отново.

От скоро се заговори и за про-
дажбата на сграда-

та и земята под нея на бившия Об-
щински детски комплекс на ул. 
"Ал. С. Пушкин" 7. Там сградата е 
в много лошо състояние, а и пла-
щаме наеми за единия етаж от 
нея. Идеята е тя да се даде на база-
та на публично-частно партньор-
ство, за да се построи обект, който 
може да е в полза на образование-
то в града. 

Като интересен е определян и 
големият общински имот на ул. 
"Д-р Анастасия Железкова". Преди 
години той беше определян като 
място за изграждане на многоета-
жен паркинг. Заради липса на ин-
терес процедурата беше стопира-
на 2 пъти. Преди броени дни ко-
мисията "Собственост и стопан-
ство" взе решението имотът да се 
деактува от публична в частна об-
щинска собственост. Той трябва да 
се използва като обезщетение за 
строителството на новото учили-
ще в "Аспарухово" отново на база 
публично-частно партньорство.

Златен може да се нарече и пар-
кингът на Двореца на културата и 
спорта. Той също беше нарочен те-
рен, на който ще се изгради мно-
гоетажен пар-

кинг. Засега разговорите за про-
дажбата му няма, макар че инте-
рес периодично се появява. Цели-
ят терен на ДКС обаче е актуван 
като частна общинска собстве-
ност, с което пречките пред про-
дажбата му са с една по-малко.

Основно земи и парцели прите-
жава община Варна, сочи справ-
ката в имотния регистър. Общият 
брой на имотите в общинския ак-
тив е точно 4501. Основно адми-
нистрацията разполага с терени 
и земи - 2047. Атрактивните пар-
цели обаче не са чак толкова мно-
го. Терените са предимно под бло-
кове и сгради или пък са част от 
имоти, в които общината е съсоб-
ственик. Съвсем минимален про-
цент от тях - 1,4 на сто са защите-
ни от продажба и са определени 
като недосегаемата публична об-
щинска собственост. Останалите 
са частна общинска собственост, 
което означава, че ако админи-
страцията желае да се освободи от 
тях, не би трябвало да има няка-
къв проблем. 

Имаме доста големи парцели в 
жилищни-

Общината с 5 златни имОта

   z Обсъждана нееднократно, засега 
продажбата на терените се стопира

Блок 108 най-скъпо продаден
Най-скъпо продаденият общински имот в последните години е блок 108 

на бул. "Владислав Варненчик". Това сочи справката в регистрите на мест-
ната администрация. За изграждането на 14-етажната жилищна коопера-
ция общината предостави земята на "Варнафарма Холдинг". Крайната цена 
на имота е определена на 8,8 млн. лв. Освен тази крупна сума в регистрите 
на администрацията се мъдрят само още няколко суми, надхвърлящи мили-
он. Всички те, с едно изключение, са дадени на принципа на публично-част-
но партньорство за изграждане на детски градини. Единственото изклю-
чение от правилото е имот, продаден за 1,4 млн. лв., на ул. "Калиакра" 7.

Малко над 33,5 млн. лв. е общата сума, която е влязла в местната хазна 
от продажбата на общински имоти. Най-евтино продадените терени са 
два за по 37,70 лв. Куриозно ниската цена купувачите са заплатили за още 
по-куриозени парцели - от по 0,84 квадрата идеални части на ул. "Евлоги Ге-
оргиев".

ТЕМАТА 
ДНЕС

дворец На културата и сПорта
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Снимки архив

Общината с 5 златни имОта

   z Предимно със земи под блокове 
разполага местната администрация

те комплекси, но те вече са застро-
ени, обясни Трендафилова. Тя до-
бави, че периодично може да се 
актуват терените, както да се обо-
собяват останалите свободни пло-
щи в междублоковите простран-
ства. Това обаче в никакъв случай 
не било сред приоритетите на ад-
министрацията. Не искаме да съз-
даваме излишно напрежение сред 
гражданите, ако преминем към 
подобно разделяне на земите, ко-
ментира Трендафилова.

Апартаментите в актива на об-
щината са 1359 на брой. Само 5 
пък са сградите, определени като 
музеи.

С цели 12 имота, частна общин-
ска собственост, т.е. годни за 

продажба, ако има воля и интерес 
за това, разполага администра-
цията в курортния комплекс Св. 
Константин. В Морската градина 
също има един терен - тоалетна до 
сцена "Раковина". Като частна об-
щинска собственост е определена 
дори и кулата на градския часов-
ник. Това на практика означава, 
че пред продажбата й не би тряб-
вало да има никакъв проблем. По-
добно е положението и с читали-
щата във "Владиславово" и "Вини-
ца".

В целия град изрично вписани 
като паркове и градини има само 
2 имота. Магазините на община-
та също са малко. Едва 22 

помещения, класифи-
цирани като търговски 
обекти, има към момен-
та. Не малка част от тях 
са разположени на гробищата и в 
централната част на града. 

Равносметката от общинския 
регистър на имотите сочи, че като 
публична общинска собственост 
или доста по-защитени от про-
дажба се водят предимно детски-
те градини и училищата.

100 терена 
на тезгяха

100 са имотите, които община 
Варна е сложила на тезгяха през 
тази година. Около 50 на сто от 
тях се намират в централната 
част на града, обясни шефка-
та на дирекция "Общинска соб-
ственост" Теодора Трендафило-
ва. Тя уточни, че местната ад-
министрация в момента под-
готвя провеждането на 9 тър-
га. Наблюдава се раздвижване 
на пазара, твърди Трендафило-
ва. За един от имотите, за кои-
то сега ще се провеждат проце-
дури, вече имало и заявен инте-
рес за покупка.

2,5 млн. лв. е заложила местна-
та администрация като приход 
от продажба на имоти за тази 
година. От прекратяване на съ-
собственост в хазната трябва 
да влезе допълнително 1 млн. лв., 
а от продажбата на земите под 
блоковете - около половин милион.

Очаква се всеки момент да за-
почне продажбата на общински 
жилища. Според прогнозите на 
администрацията за тази годи-
на, апартаментите, които отго-
варят на нормативните условия 
и за тях могат да се задвижат 
процедурите, са 115.  

логоПедичНа детска градиНа

Блок 108
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Расте броят на хората, 
които търсят помощ от 
съда, за да вкарат пси-
хичноболните си близ-
ки и роднини в бол-

ница, научи "Позвънете: Вестни-
кЪт". За 4-те месеца на тази годи-
на във Варненския районен съд 
са образувани 51 дела за прину-
дително настаняване за лечение 
в психиатрична клиника на мъже 
и жени. През 2010 година общи-
ят брой на издадените постано-
вления за принудително лечение 
е 216, а за предната година е 185. 
Това казаха за "Позвънете: Вестни-
кЪт" от Варненския районен съд. 
Магистратите допълниха, че този 
тип дела обикновено имат увели-
чение през пролетта и есента. Спо-
ред психиатрите това са сезоните, 
в които депресивните състояния 
на болните се засилват и, ако те не 
се лекуват адекватно, могат да бъ-
дат наистина опасни. Не са еди-
нични случаите, в които се е сти-
гало и до фатален край.

Най-често близки подават в по-
лицията сигнали за буйства, аг-
ресия и други остри състояния на 

роднини или прияте-
ли. При системни про-
яви на агресия жалби-
те постъпват в прокурату-
рата. Оттам производство-
то за принудително лечение се 
вкарва за разглеждане от Район-
ния съд. Назначава се експертиза 
и се стига до принудителните мер-
ки. Имало е случаи, в които от са-
мите лечебни заведения са подава-
ни сигнали за пациенти, които от-
казват лечение, а са потенциално 
опасни. В такива случаи пак се об-
разуват дела за принудително ле-
чение, обясниха от Районния съд.

"Психичноболните могат да бъ-
дат вкарани с решение на съда за 
лечение по силата на чл. 150 от За-
кона за здравето и на чл. 90 от На-
казателния кодекс. Първите са по-
леките случаи на потенциално 
опасни болни, които са агресивни 
и са заплаха за себе си и близките 

си, но не са извършили пре-
стъпление. Съдът може да им 

назначи лечение от 15 дни 
до 3 месеца, като за изпис-
ването им от болница се 
прави задължителен кон-

султ с лекуващите лекари. 
Човекът се изписва само с ре-

шение на съда", обясни за "Поз-
вънете: ВестникЪт" доц. Ринал-

ди Шишков, шеф на психодиспан-
сера и зам.-началник на УМБАЛ 
"Св. Марина" във Варна. "Вторите 
са сложните случаи, в които има 
жертви или сериозно пострадали. 
Тогава лечението е по-продължи-
телно, а при инциденти с фатален 
край болният може и да не изле-
зе никога от лечебното заведение. 
При тези случаи на всеки 6 месе-
ца болните се преосвидетелстват 
и постоянно се следи състояние-
то им. Във Варна такива случаи за 
жалост не са единични и в момен-
та в клиниката имаме такива па-
циенти. Мога само да кажа, че при 
по-леките случаи адекватното ле-
чение върши работа, но понякога 
самите болни нямат съзнанието, 
че имат проблеми и отказват лече-

ние", уточни доц. Шишков.
От психиатричната клиника 

допълниха, че в някои от слу-
чаите психозите са съчетани 
с алкохолизъм или наркома-
ния и тогава лечението става 
още по-сложно. Имало е слу-
чаи, в които болните се изпис-
ват в нормално състояние, но 
само след два-три месеца те 
сами решават да спрат да си 
вземат лекарствата. 
Тогава процеду-
рата се повта-
ря и се стига 
до ново дело 
и ново при-
нудително 
лечение, 
твърдят 
психиа-
трите.

Н яколко са най-тежките случаи 
във Варна с жертви на психич-
ноболни хора. Задържаните са 

мъже и все още са в психиатрия под 
лекарско наблюдение. Последният 
сериознен инцидент в морската сто-
лица е от миналия октомври. 31-го-
дишен мъж хвърли 66-годишната си 
майка от четвъртия етаж на бл. 134 
в кв. "Младост" след бурен скандал и 
после скочи след нея. Жената почина 
на място, докато психичноболният 
мъж оживя, но дълго време ще остане 
в болницата за лечение.

В сички варненци помнят и теж-
кия инцидент на борда на кораба 
"Елена", който пристигна в мор-

ската столица с два трупа и тежко 
ранен капитан. Единият от моряци-
те - Петър Петров, изпаднал в тежко 
психическо разстройство и напднал 
колегите си с железен прът. Мъжът е 
в болница и до днес със съдебно разпо-
реждане.

Д руг случай, който разтърси гра-
да, е инцидентът в дома на най-
известния варненски онколог 

д-р Мая Брюкнер. 27-годишният й син, 
подвластен на наркотиците, уби съ-
пруга й, а тя едва оцеля в кървавата 
семейна драма. Младият мъж също 
още се лекува.

Т ри са жертвите на най-тежко-
то престъпление, извършено от 
психичноболен мъж във Варна. 

Трагедията се разигра в началото на 
90-те години на миналия век в къща на 
ул. "Ангел Кънчев" във Варна. Болният 
Максим Мирчев бил обсебен от идея-
та, че младо семейство му е направи-
ло черна магия и с кухненски нож уби 
8-месечно бебе, майка му и баща й.

За 4 месеца

51 в психиатрия 
   z 216 души са 

настанени за 
принудително 
лечение миналата 
година

   z Магистрати 
решават 
кога да бъдат 
освободени 
от болницата

лилЯНа 
тръНкова
trankova@vestnikat.bg

Най-тежките 
случаи

със съдебна 
  заповед
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Дарина и Алек-
сандър Чукан-
ски са родители-
те, които се сдо-
биха навръх Ве-

ликден със син, когото загу-
биха 20 часа по-късно. Раж-
дането става в Окръжна 
болница по време на дежур-
ството на д-р Петър Свра-
ков. Семейство Чукански са 
от Варна. Женени са от 1 го-
дина и това е първото им 
дете - желано и чакано от 
цялата фамилия.

Дарина и Александър са 
на обяд с родителите си на 
големия християнски праз-
ник Великден. Всички се 
радват на предстоящото съ-
битие, а бебето, сякаш зна-

ейки, че е център на внима-
ние, не спряло да рита по 
време на семейната сбир-
ка. По-късно младото се-
мейство се прибира вкъ-
щи. "Гледахме по новините 
тежката катастрофа, дове-
ла до смъртта на шестимата 
младежи и коментирахме, 
че такива неща не бива да 
се случват на големи праз-
ници", разказва Дарина. В 
20 ч. вечерта влиза в баня-
та, защото усетила, че й из-
тичат водите, знак че раж-

дането започва. Оказва се, 
че е получила обилно кръ-
вотечение, което я принуж-
дава спешно да търси меди-
цинска помощ. За половин 
час вече е в родилното отде-
ление на Окръжна болница. 
Въпреки обилното кърве-
не минават 4-5 часа, докато 
бъде свикан спешен екип, 
за да може чрез секцио да се 
роди бебето. Час след полу-
нощ се ражда малкият Га-
лин. Час-два след раждането 
майката разбира, че с дете-

то й има проблем и трябва 
да бъде откарано в АГ бол-
ница, където имало подхо-
дяща апаратура за състоя-
нието му. Но 3 часа по-къс-
но, защото такива били из-
искванията. Въпреки че бе-
бето е откарано в АГ, къде-
то са направили възможно-
то, за да оцелее, момченцето 
почива часове по-късно.

След трагичната развръз-
ка и загубата на новороде-
ното им дете, семейство Чу-
кански подава жалба в Ок-
ръжна прокуратура. Въпре-
ки тежката загуба, 25-го-
дишните родители се съгла-
сиха да разкажат пред "Поз-
вънете: ВестникЪт" какво 
точно се е случило.

бавят секциО 
на рОдилка с кървене

   z 3 часа задържали новороденото 
в Окръжна болница преди 
да го препратят в АГ

   z Семейството, загубило бебето си 
навръх Великден, сезира прокуратурата 
в търсене на истината

силвиЯ 
ПеНева
s.peneva@vestnikat.bg

4 часа

В един ден взех акта за раждане 
и смърт

В един и същи ден Александър Чукански 
взема акта за раждане и за смърт на дете-
то си. Според него има доста разминавания, 
заради които семейството чака резултати-
те от медицинските изследвания на почина-
лото им бебе. Първото разминаване според 
него е в епикризата, в която се казва, че же-
ната постъпва без родова дейност, с изте-
кли води, но не се споменава за кръвотечение. 
"Последвалото цезарово сечение се налагало 
заради леко прокървяване при последващ пре-
глед, което не отговаря на истината. Ние я 
закарахме с обилно кръвотечение, което ни 
притесни най-много. Не обвиняваме никого, 

искаме да се знае колко време е 

стояла така. Това кървене не е нормално. Аз 
не знам при здрав човек това да се приема за 
нормално", казва Александър. Втората неяс-
нота, която тормози родителите е, че след 
като в Окръжна нямат апаратура за адек-
ватна помощ на новороденото, от която 
то се нуждае, защо го бавят 3 часа, докато 
го преведат в АГ болница. "Чак в 4,30-5 ч. су-
тринта бебето е преведено според докумен-
тите в АГ болница. Вероятно това означава, 
че 3 часа то е било без животоспасяваща по-
мощ?! Защо се е налагало да се чака и кой на-
лага такива правила?!", пита бащата.

Александър Чукански е подал жалба в Ок-
ръжна прокуратура, изпратил е сигнал и до 
Български лекарски съюз във Варна, откъде-

то чака отговор. "Искаме да знаем 
какво и как се е случило, защо 

е станало така. Не знаех-
ме кой е лекарят, видя-
хме впоследствие по доку-
ментите, че това е д-р Пе-
тър Свраков. Разминаване 

в документацията има 
и по отношение на те-
глото на детето - в АГ 
е отбелязано, че е 3,9 
кг, а в другата болни-
ца, че е 3,4 кг", допълва 

бащата. Според него до-
кументите със заключе-
нията за смъртта на де-
тето ще бъдат ясни до 

месец. Когато съберат всич-
ки документи и видят дали има 
разминавания в заключения-
та, ще преценят дали да пода-

дат съдебен иск. "Не съм запоз-
нат с процедурата, но ако има ин-

дикации за грешка, ще се обърнем към 
съда. Не може като превишиш скоростта 

да те глобяват, а като се случват много 
по-сериозни неща да няма наказани, 

при установена вина. Аз лично взех 
акта за раждане и акта за смърт 

в един и същи ден...", споделя ба-
щата.

търсим истината
Какво се случи в деня, когато родихте?

Вечерта около 20 ч. усетих, че води-
те ми изтичат, но вместо околоплод-
ни води, се оказа, че съм получила теж-
ко кръвотечение. За 20 мин се озовах в 
родилното на Окръжна болница. Чувала 
съм, че при кървене по най-бързия начин 
трябва да търся лекарска помощ, но 
истината е, че бях ужасена. Приеха ме. 
Извикаха лекар. Той установи, че нямам 
разкритие и контракции и че трябва да 
ме гледа на видеозон. През цялото вре-
ме го питах нормално ли е това кърве-
не и че много се притеснявам от това. 
"Ако беше нормално, нямаше първо да 
те поставям на видеозон", каза лека-
рят. Прегледът на апарат показа, че 
плацентата е ниско вдясно, а детето 
е разположено високо. Коментираха, че 
нямам разкритие, че съм със силно кър-
вене и ме сложиха на системи.

Колко часа минаха, докато ви оперират? 
Сложиха ми колан за измерване на то-
новете и ме оставиха в предродилна 
зала. В началото тоновете на детето 
бяха силни, но може би след час и поло-
вина отслабнаха. Помислих си, че това 
вероятно е от контракциите. Не зна-
ех какво става, това са моите наблю-
дения. През цялото време кървях силно. 
Когато лекарят дойде около полунощ 
да ме прегледа отново, каза, че и до су-
тринта да ме оставел, раждането пак 
щяло да стане с операция. Свикаха по 
спешност екип и около 1 без 5 започ-
на операцията, около 4 часа след като 
ме приеха. 

Кога разбрахте, че има проблем с бебето? 
Може би час-два след операцията ни-
кой не каза нищо за детето. Впослед-
ствие дойде педиатър и ми обясни, че 
то е в тежко състояние, че се е роди-
ло с кръв в белите дробове. Интубира-
ли го, сърцето биело, но слабо. Опитва-
ли се да го обдишват, но нямали таки-
ва апарати, затова трябвало да го от-
карат в АГ. Но имало срок, мисля, че ка-
заха 3 часа, преди който не могат да го 

транспортират. После се поинтересу-
вах за този срок, оказа се, че няма та-
къв. Изкарах лека бременност, дори не 
ми беше лошо. Три дни по-рано ходихме 
на видеозон и ни казаха, че всички орга-
ни са развити както трябва и работят 
добре. Не съм правила предварително 
уговорки за раждането, защото си ми-
слех, че в голяма и реномирана болни-
ца няма как да не се погрижат добре за 
мен и бебето.

Какво ще предприемете отсега нататък?
Изненадах се, когато видях в епикриза-
та, че околоплодните води били бист-
ри, защото през цялото време бях с 
обилно кървене. Лично за себе си ис-
кам някаква справедливост. 
Да опишат случая такъв, ка-
къвто е в действител-
ност. Нямам нищо про-
тив разследването, но 
да се установи какво 
е станало. Ако ние сме 
сгрешили, да ни кажат 
и това. Да бъдат всички 
коректни. Аз знам какво 
се е случило. Страхувам 
се конкретно да обвиня 
някого, защото у нас е 
напълно възможно от по-
търпевш да се превърнеш 
в подсъдим. Но сме се ин-
тересували и сме питали 
специалисти. Като чуят 
за нашия случай и каз-
ват, че е като по учебник 
- обилно кървене, без кон-
тракции и разкритие. Тряб-
вало е да се действа веднага. 
Така ни обясниха. Сега чакаме 
резултатите. Ако има 
пропуски, ще си 
търсим правата. 
За нас е важно 
да знаем дали 
е можело 
нещо да се 
направи.

12,3% е смърТНосТТа 
В НеоНаТологияТа На аг

В неонатологичното отделение на АГ болница смъртността е 12,3 
на сто, съобщиха от здравното заведение. Процентът е висок, 
защото се приемат най-тежките случаи на новородени с проблеми 
и недоносени бебета, каза управителят на здравното заведение 
д-р Светослав Минков. За първото тримесечие над 15 са 
новородените под 1000 грама, през миналата година е отгледано 
недоносено бебе с тегло само 500 гр. 80 са новородените 
с малформации през 2010 г., а за първото тримесечие - 5. 
Преобладават децата със сърдечни и генетични аномалии. 
Починалото бебе, което е родено в МБАЛ "Св. Анна" и изпратено 
в неонатологията на АГ болница, било с комплексен проблем и 
вероятно с асфиксия (задушаване) и въпреки положените грижи 
момченцето е починало 20 часа след раждането, каза още д-р 
Минков. Общата болнична смъртност в здравното заведение за 
2010 г. пък била от порядъка на 0,66 на сто.

Александър Чукански
Дарина Чуканска

Снимкa Наталия Божидарова
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Много катаклизми 
ще претърпи све-
тът, но през 2012 
година няма да 
има катастрофа, 

която да постави неговия край. С 
тези думи игуменката на варнен-
ския манастир "Св. Рождество Бо-
городично" баба Епистима отхвър-
ли мрачните прогнози за следва-
щата година. Монахинята е позна-
та като лечителка. Казва, че виж-
да лошо и добро. Не я интересува 
това, че духовниците от Варна не 
приемат това, което върши. Имам 
поставена задача, няма да спра да 
помагам на хората, които имат ня-
каква болка, заявява баба Еписти-
ма, която е родом от Шуменския 
край. По думите й трудности очак-
ват и България, но тя е благосла-
вена страна, тъй като по време на 
странстванията си Исус Христос е 
живял най-много време тук.

За дарбата си ръкоположената 
от старозагорския митрополит Га-
лактион монахиня казва, че е по 
наследство. Баба й била лечител-
ка. Самата Епистима на няколко 
пъти е била на прага на смъртта. 
Докато била на две години, изпад-

нала в клинична смърт. Доктор 
разписал смъртния й акт, баща й 
обаче казал, че няма да даде да я 
погребат. Дори и при настояване 
на чичовците й, той пак не отстъ-
пил и казал, че ще я погребе, кога-
то започне да се разлага. В крайна 
сметка, след литургия, отворила 
очи и поискала вода. Тогава све-
щеникът много плакал и благода-
рял от сърце на баща й, който го 
избавил от голям грях - да погре-
бат жив човек. На 6 години бъде-
щата монахиня се давила в река, 
но мъж я спасил от удавяне. 

За пристигането си във Варна, 
баба Епистима казва, че Божия-
та майка я е изпратила в морския 
град. Тук започнал да учи и един 
от синовете й. И съпругът, и дъ-
щеря й получили съновидения, че 
трябва да дойдат в града и да запо-
чнат градеж на манастир. Семей-
ството закупило място в местност-
та Сотира край кв. "Виница" и за-
почнало строителството на дом и 
духовна обител. Получихме мно-
го помощ - и доброволен труд и 
средства от варненци за изгражда-
не на манастира, разказват Епис-
тима и дъщеря й Росанка Петро-

ва. Най-много съдействали жите-
ли на "Аспарухово". Изграждане-
то на "Св. Рождество Богородично" 
започнало през 1991 г., а три годи-
ни по-късно духовното място било 
осветено. "Не получихме подкрепа 
от варненския митрополит Кирил, 
даже напротив", споделя Росан-
ка. По думите й през годините ня-
колко послушници са идвали в ма-
настира, но все са били с някакви 
психични проблеми и са стояли по 
няколко месеца. Не е имало и как 
да ги издържаме дълго време, до-
пълва дъщерята на игуменката.

"За много неща ме търсят хора-
та, вече съм се уплашила от мъка-
та на българския народ", разказ-
ва за живота си монахинята. На-
последък помощта й търсели мно-
го хора с психични проблеми. Не-
отдавна при нея пристигнало се-
мейство, всички членове на кое-
то имали такива заболявания. С 
надежда при баба Епистима до-
шла и майка, чиито две деца също 
имали проблеми с психиката. Ре-
довно при нея идвали и стерилни 
жени. Хиляди бебета са се родили 
с моя помощ, казва монахинята. 
За забременяване работи с ръце, 

а за психоболните се моли. Пома-
га и на хора, смятащи, че са обла-
дани от дявола. Доста хора идват 
и наистина са обладани, катего-
рична е 84-годишната баба Епис-
тима.

Неотдавна изненадала близки-
те си с прекалено добро настро-
ение. Оказало се, че в дома й до-
шло момче от Кюстендил, на кое-
то му откраднали портфейла. Баба 
Епистима го поканила, нагостила 
го и му дала последните си пари, 
за да се прибере в родния си град. 

На тръгване момчето 
й казало, че има голяма 
вяра, щом толкова доверчи-
во го е поканила в дома си. По-
късно игуменката обяснила на 
дъщеря си, че е дала всичките си 
пари и й е много весело на душата.

"Лечителството ми е дар сви-
ше. Аз съм писала на митрополит 
Кирил и съм му казала, че докато 
съм жива, ще помагам на хората", 
казва баба Епистима. Радва се на 
шестима внуци и двама правнуци, 
чака трети. 

Артисти идвали в Сотира
Популярни хора на изкуството са посещавали мана-

стира на баба Епистима в местността Сотира. При нея 
са идвали изпълнителите Филип Киркоров и Алла Пуга-
чова, артистките Цветана Манева, Мария Статулова 
и Емилия Радева, синдикалистът Константин Тренчев. 
В "Св. Рождество Богородично" е била и покойната Неве-
на Коканова. Имената изрежда дъщерята на монахиня-
та. Тя самата не се интересува какви са хората, които 
търсят помощта й. Не им иска и пари. Случвало се оба-

че като потърси медицинска помощ, лекари да й кажат, 
че са били при нея. Към днешна дата в манастира почти 
всеки ден идва някой. Хората искат молитви за изпити, 
за успешно пътуване и други.

Всяка седмица в духовната обител се отслужвали и 
служби. Идват различни свещеници, обяснява баба Епис-
тима. Духовниците редовно четяли и киприянови мо-
литви за разваляне на магии, но не искали пари, каква-
то е практиката в православните храмове във Варна.

катаклизми
   z Баба Епистима не се вълнува, 

че Варненската митрополия 
не одобрява лечителството ú

   z Стерилни жени и психично 
болни идват при игуменката 
на "Св. Рождество Богородично"

МилеНа 
радойчева
radoicheva@vestnikat.bg

Монахиня предрича
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 z Не мога да разбера кое привли-
ча повече вниманието ви: това, 
което ви говоря, или умрелият гъ-
лъб, който лети над столовата…

 z Автоматът работи така: 
едно, две, три – и вас ви няма.

 z Лицето на снимката трябва 
да бъде квадратно.

 z За да сте готови за вдигане 
под тревога, трябва да си слага-
те панталоните, сгънати върху 
нощното шкафче с дюкяна, насо-
чен към вратата…

 z Курсант, не правете умни фи-
зиономии, не забравяйте, че сте 
бъдещ офицер…

 z И запомнете, командирът на 
батальона не ходи пеш, той взи-
ма със себе си ГАЗ-66 или замест-
ник-командира.

 z Живеете като прасета в бър-
лога…

 z Противогазът действа в ра-
диус 30 минути.

 z Вчера проверих под кревати-
те ви. Направо не ми е ясно как 
живеете там.

 z Кой е онзи с червения нос 
като краставица…

 z Редник Петров! Доложете 
ми устройството на дизеловия 
двигател.

 z Този отровен газ пре-
дизвиква главоболие в ста-
вите и костите…

 z Не е необходимо да се 
мият коридорите ежедневно. 
Достатъчно е всяка сутрин.

 z Мините биват танкови и 
противотанкови.

 z И така колеги, не се притес-
нявайте да работите с източ-
ници на радиация. Това е напъл-

но безопасно. Ето например някои 
офицери от флота седят по 3-4 
години на атомните подводници, 
а в това време жените им раждат 
съвършено здрави деца.

 z Военната тайна не е в това, 
което изучавате вие, а в това, че 
го изучавате именно вие…

 z Бързо ринете снега, докато не 
се е разтопил..

 z Ти може да не блестиш с ум, 
но обувките ти задължително 
трябва да блестят..

 z По време на поход на войници-
те се полагат по 20 грама масло. 
15 грама сутрин и 15 – вечер.

 z Разузнавателната машина се 
изпраща напред на разстояние 
една зрителна памет…

 z Защо си такъв брадат, бе? 
Като малък не са ли те учили да 
се бръснеш?

 z Не ме принуждавайте да ли-
шавам вашите бъдещи деца от 
баща…

 z Пътуването с войскови ками-
он става само по един начин: В 

камиона не се пуши, не се накла-
ня през каросерията, не се по-
дсвирква на минаващи девойки – 
само се седи и се пътува с ками-
он.

 z Противогазът се поставя на 
лицевите части на лицето…

 z Основният поразяващ фак-
тор на ядрения взрив е бактери-
ологичното облъчване…

 z Ивайло вдигнал първото в 
света антифашистко въста-
ние…

 z Константин ІV Погонат на-
товарил конницата си на парахо-
ди и я стоварил във Варна…

 z Като няма вода, ще си пълни-
те манерките и ще ги държите в 
шкафчетата…

 z Една манерка мие едно лице и 
два крака. Който довечера няма 
вода в манерката, ще му я излея 
на главата…

 z Минавам, гледам – вътре све-
ти. Чукам, влизам – заключено, а 
те вътре карти цакат!

 z От половин час те гледам как 
ходиш по плаца с ръце в джобове-
те – в едната баничка, в друга-
та цигара!

 z Варосайте бордюра в черно!
 z Ще копаем от мен до другото 

дърво!
 z Проверете дали има дежурен 

по караула! Ако няма – изпрате-
те още един!

 z На тази стена ще закачите 
петимата от РМС. Те са десети-
на души, ще се хванат…

 z Къде бяхте, бе редници? – 
Ами до банята, взехме по един 
душ. – Веднага да върнете душо-
вете по местата им…

 z Летят N самолета… Не, N е 
прекалено много! Летят К са-
молета. И двата са реактив-
ни… (задача във Военно учили-
ще)

 z При това положение куршу-
мът попада под прав ъгъл 50-60 
градуса.

 z Партизаните газели 9 метра 
сняг до коленете.

 z Византийците нападнали 
Ахелой и почиващите се разбя-
гали…

 z Нищо не знаете вие. Знаете 
ли какво е менингит? От него 
или се умира, или се полудява. По 
време на войната аз съм го карал 
два пъти.

 z Смеете се, смеете се, ама 
като падне атомната бомба, аз 
ще се смея!

 z Тая ръжда да светне!
 z Не палете машините преди 

да сте се качили в тях!
 z Който тръгне последен е пе-

дераст. Аз съм след вас.
 z Да не виждам вечер хора да се 

разхождат и да светят!
 z Другарю старшина, на чар-

шафа ми има дупка. – Обръщай го 
обратно и заспивай!

 z Някой ми е откраднал единия 
ботуш и ако видя утре някой с 
три ботуша – да му мисли!

 z Никой да не се качва в ками-
оните преди да са дошли!

 z Представете си, че против-
никът излива върху вас парчета 
газ.

 z Цар Иван Асен запушил прохо-
да със задните си части и минал 
в атака с предните.

 z Вие, там тримцата, какво 
каре сте сформирали отзад?
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Който не е служил в казар-
ма, той не е чувал невероятни-
те бисери, родени от гениал-
ността на щатните военни. За 
да не се изгубят бисерите за по-
коленията, инициативни мъже 
са си направили човещината 
да публикуват най-значими-
те прозрения, родени под шап-
ка, в интернет пространство-
то. В навечерието на празника 
на Българската армия, ние от 
"Позвънете: ВестникЪт" си поз-
воляваме да ви запознаем с ня-
кои от тях. Не на всички ще им 
е ясно за какво точно иде реч, но 
тези, които знаят, ще се сме-
ят от сърце, връщайки се годи-
ни назад.

 z Бомбите падат не само по су-
шата, но и по островите.

 z На ти боя и четка. И така си 
прецени времето, че да ти оста-
не от боята.

 z Или всички с шинели, или никой 
без шинел.

 z Всички команди се изпълняват 
наляво, с изключение на тези, кои-
то се изпълняват надясно.

 z Ще се движите по квадрат с 
четири страни така, че да се об-
разува кръг!

 z Изкуството на полета се със-
тои в това, да се хвърлиш към зе-
мята и да се разминеш с нeя.

 z Какво е това нещо, бе? Как 
може копчето ти да виси на конец 
от тел?

 z Ставането е сутрин, точно в 
пет, независимо колко е часът!

 z Построили сте се под форма-
та на буквата… на буквата… Абе 
нема такава буква!

 z Не ме правете на луд, аз да не 
падам за първи път от Марс!

 z Танкът, това е силно противо-
танково средство.

 z Тук да не ти е Англия – копай 
по-дълбоко.

стрОйте се От мен 
дО другОтО дървО!

   z Казармените лафове, 
запазени за поколенията

   z Фолклорът и гениалността 
на родната армия

 z Главата на войника е да мисли, 
а мозъкът да съобразява.

 z След приключване на стрелба-
та бойните и учебните патрони 
трябва да се приведат в изходно 
състояние.

 z Кубинките се лъскат вечер, а 
на сутринта се обуват на свежа 
глава…

 z Гората се счита за непроходи-
ма за танкове, ако дебелината на 
дърветата е три пъти по-голяма 
от теглото на танка…

 z Военното възпитание съ-
ществува и в други държави, в 
това число и чуждестранни.

 z Всички по окопите, а остана-
лите след мен…

 z Какво?! Къде си бил? В тоа-
летната? Абе вие още малко и 
на театър ще почнете да ходи-
те…

 z Майорът никога не бяга, защо-
то в мирно време ще предизвиква 
смях, а във военно – паника…

 z Пристрелката на автомат 
"Калашников" се извършва по ми-
шени, представляващи картонен 
квадрат от черна хартия с разме-
ри 20 на 30 сантиметра…

 z Моята фамилия е майор Ива-
нов.

 z Сега зяпате през прозорците 
на класната стая, обаче ще ви пи-
там аз, като трябва да зяпате 
през прозорците на поверения ви 
танк…

 z Аз, когато бях студент и ис-
ках да почета, ставах половин час 
след лягане, взимах си книгата и 
отивах в тоалетната…

 z Не насочвай оръжието към 
хора, дори и ако е заредено!
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МиМа 
илиева
ilieva@vestnikat.bg

мОр на пчели
Масов

   z Виновни са пестицидите, с които 
се пръскат земеделските площи

   z Явно ще се стигне до съдебна битка, 
смята шефът на пчеларския съюз

За масов мор на пчелни 
семейства в Добричко 
алармират пчелари. За 
последните дни в об-
ластната дирекция "Зе-

меделие" са постъпили седем сиг-
нала за такова бедствие. Сформи-
рана е специална комисия, коя-
то да установи какви са причи-
ните, каза за "Позвънете: Вестни-
кЪт" шефът на местната структу-
ра на Агенцията по безопасност 
на храните в Добрич д-р Розалина 
Брайкова. Тя обясни, че сигналите 
са за мор на пчелите в генералто-
шевските села Средина и Пчеларо-
во, крушарското Полковник Дяко-
во и балчишкото Безводица. "Ко-
мисията извърши проверка, взе-
ти са проби от пчелите и третира-
ните растения, които са изпрате-
ни в акредитирана лаборатория в 
София - каза д-р Брайкова. - Резул-
татите още се очакват. Предполага 
се обаче, че пчелите са отровени 
при третиране на земеделски пло-
щи с препарати".

Най-трагично е положение-
то в село Средина. Отровени са 
над 600 пчелни семейства, каза 
за "Позвънете: ВестникЪт" кме-
тът Георги Георгиев. Той разка-
за, че това се случило на 21 или 
22 април. Тогава местен аренда-
тор пръскал пшеница край селото 
с хербициди. Пострадали са пчел-
ните семейства на петима-шес-
тима пчелари от Средина. "Хора-
та имат по 220, 150, 130 кошера. 
Занимават се само с пчеларство, 
така изхранват семействата си", 
обясни кметът. Той разказа, че за-
ради проблема в понеделник  - 2 
май, в селото е имало среща меж-
ду представители на областна ди-
рекция "Земеделие" и арендато-
ри и представители на земедел-
ски кооперации от Средина, Ка-
лина, Балканци и други съседни 
села. Целта й е била да се устано-
ви каква точно е причината за ма-
совия мор на пчелните семейства. 
"Никой не ни каза, че ще пръскат 

с препарати. Никой не е изпратил 
уведомителни писма до кметство-
то и до пчеларите, каквито са из-
искванията по закон", възмущава 
се Георги Георгиев. Той допълни, 
че подобен проблем сполетява се-
лото за първи път. 

В село Средина не са взети ни-
какви мерки от арендаторите и зе-
меделските стопани за безопас-
ността на пчелите, категоричен 
е и председателят на Областния 
пчеларски съюз Християн Хри-
стов, който също получил сигнал 
за масовия мор. "Пръскали са през 
целия ден с наземна техника", по-
сочи той. И допълни, че според 
Наредба №15 за опазване на пчел-
ните семейства на Министерство-
то на земеделието и храните тре-
тирането на посевите трябва да 
става в определени часове. "Сла-
гат по три различни вида фунги-
циди и така пръскат. Но те не са 
химици и не знаят каква реакция 
би настъпила при смесването им и 
дали това няма да е опасно за пче-
лите", каза шефът на пчеларския 
съюз в Добрич.

През май 2007 година Окръж-
ният съд в Добрич призна иско-
вете на петима пчелари от село 
Паскалево срещу местната земе-
делска кооперация "Възраждане" 
за унищожаване на пчелни семей-
ства. Те заведоха дело срещу ко-
операцията за това, че през юли 
2002 г. след третиране на пшени-
цата с препаратите "Нуреле", "Ду-
урсбан" и "Регент" са унищожени 
328 пчелни семейства на 26 пчела-
ри от селото. Тогава защитник на 
ощетените бе Християн Христов, 
който е адвокат. Той посочи, че 
при подобни случаи има и извън-
съдебни спогодби. В случая в Сре-
дина обаче явно ще отидем на съ-
дебна битка, смята Христов. 
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Снимка авторът

В България 
има 700 000 

пчелни семейства
На провелото се традиционно изложение "Пчелома-

ния" в Добрич председателят на националния браншови 
пчеларски съюз Ганчо Ганев обяви, че по данни на съюза 
в страната има 700 000 пчелни семейства. Той заяви, че 
нашите пчелари, наред с колегите си от Англия, Испа-
ния, Словения и Румъния, получават най-много средства 
за подпомагане на дейността. Европа дава на пчелно се-
мейство у нас 2,71 евро и заедно с националните допла-
щания се получава по 10,50 лв. на семейство, коменти-
ра още Ганев. Сред добрите новини Ганев открои и тази, 
че за първи път от доста години страната ни отчита 
увеличен износ на български пчелен мед за Европа. По не-
гови данни износът на мед през м.г. е увеличен с 1500 т, 
като на европейския пазар сме реализирали между 7200-
7700 т. "Основният пазар за нашия мед е Германия, коя-
то е и най-големият разпределител", каза още Ганев. Той 
добави, че българинът е увеличил консумацията на пче-
лен мед, като вече са достигнати средно на година по 
600-650 г на човек, при консумация средно до 500 г го-
дишно доскоро. За сравнение Ганев посочи, че един не-
мец средно годишно консумира над 1 кг мед. Браншови-
ят съюз отчита по предварителни данни увеличение на 
производството на пчелен мед за 2010 г. – общо между 12 
и 13 000 т, като още до юли от страната са били изнесе-
ни 1000-1500 т мед, произведен от рапица.
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ТПожар възника в училището по архитектура в столицата на Швеция 

Стокхолм. Сградата е била празна при възникването на огъня

Снимки БгНес

Протестите с искане за оставката на йеменския президент Али 

Абдулах Салех продължават 

Френският президент Никола Саркози посрещна пакистанския външен 

министър Нина Рабани Кар в Елисейския дворец в столицата Париж

Насилието в южноафриканската държава Кот Д'Ивоар доведе до 

унищожението на множество къщи в старата столица Абиджан

Поддръжници на опозиционната работническа партия се събраха 

на предизборен митинг в града-държава Сингапур. Изборите са 

планирани за 7 май

светът в снимки

Стандарт от 20 минути 
за пристигането на ли-
нейка въвежда Минис-
терството на здравео-
пазването (МЗ). Заба-

вянето с до 30-40 минути ще бъде 
оправдано само при особени мете-
орологични условия, бедствия и се-
риозни аварии, обясни здравният 
министър д-р Стефан Константи-
нов, който представи концепцията 
за развитие на Спешната меди-
цинска помощ. В сила ще вля-
зат и алгоритми за пове-
дение при оказване на 
спешна медицинска по-
мощ. Предвижда се оп-
тимизация на струк-
турата на спешна по-
мощ, включване-
то на парамедици в 
нея и подобряване 
на финансирането. 
За целта МЗ ще по-
иска 70 млн. лв. по-
вече от финансо-
вото ведомство за 
следващата година, 
а парите ще отидат за 
финансиране на спешната помощ, 
пише news.bg. 

За подобряване на кадровия де-
фицит пък се предвижда обучени-
ето на парамедици. Ще бъде съз-
даден специален Национален цен-
тър, в който ще се провеждат обу-
ченията. Парамедиците ще оказ-
ват първа помощ и ще поддържат 
живота на пациента до пристига-
нето в болницата. От МЗ изтъкват, 
че изключително важен стимул е 

доходите на лекарите в спешни-
те центрове да станат съизмери-
ми с тези на колегите им от извън-
болничната помощ. Това означа-
ва стартовите им възнаграждения 
да бъдат в размер на 3 минимални 
работни заплати - 720 лв.

За по-добро покритие на стра-
ната със спешна помощ ще се въ-
ведат три вида екипи, които ще се 
отзовават на повикванията в за-

висимост от тежестта на случая. 
Първият вид ще е лекарски екип и 
ще се състои от шофьор, параме-
дик и лекар. Тези екипи ще се про-
филират по степен на готовност 
за реанимационни мероприятия 
или по специалности. Вторият вид 
екипи ще се състоят от парамеди-
ци. В тях ще има шофьор и пара-

медик с най-високо ниво на обуче-
ние. Те ще се използват при спеш-
ни състояния, когато на място 
трябва да се окаже първа помощ 
и пациентът да се транспортира 
възможно най-бързо до болница. 
Третият вид екипи ще са транс-
портни. Те ще се използват само 
за транспорт на болни, чието със-
тояние не изисква задължително 
присъствието на медик.

По изчисления на здравното 
ведомство, за да бъдат изпълне-
ни всички тези цели, е необходи-
мо подобряване на финансиране-
то. Годишно средствата за всички 
тези дейности възлизат на около 

150 млн. лв. Предвижда се раз-
ходите по транспортирането 

от едно здравно заведение 
в друго да се поемат от 

НЗОК. Иначе цялото 
финансиране на 
всички останали 
дейности, свър-
зани със спеш-
ната помощ, се 
поема от ми-

нистерството на 
здравеопазването.
И към момента в 

58% от населените места у нас 
спешната помощ пристига за 20 
мин, а в други за 30 мин, показ-
ва анализът на МЗ. В останали-
те 15% от населените места обаче 
линейките достигат за повече от 
половин час. Така се случва обик-
новено в труднодостъпни райони 
или в градове с натоварен график, 
като София, Варна и Пловдив. 

България - лидер по мързел
България е най-мързеливата страна в света. Това 

е заключението на авторитетното издание „Иконо-
мист", което изчисли през колко дни от годината рабо-
тещите си почиват, пише news.bg.

Страната ни е на второ място по брой почивни дни 
заради официални празници - 13, като Япония води със 
своите 16. Освен това всеки българин може да се въз-
ползва от най-малко 20 дни годишен отпуск.

От „Икономист" са изчислили, че у нас работещите 
ползват средно и по 22 дни болнични. Този резултат ни 

поставя безапелационно на първо място в Европа. Изда-
нието посочва, че всяка година българите почиват по 
55 дни в годината (без да се броят съботите и неде-
лите).

Според „Икономист", при това положение не е изне-
надващо, че страната ни е най-бедната в Европа. За 
сравнение, Франция и Германия имат съответно 48 и 42 
почивни дни годишно. Изследването е показало не твър-
де изненадващия резултат, че в Китай са най-големи-
те работохолици.

20 минути 
за реакция

на линейките
   z Въвеждат три вида 

екипи за бърза помощ, 
включват 
и парамедици

   z Искат стартови 
заплати от 720 лв. 
за лекарите в 
спешните центрове

държавата си прибра НдК
Сменят статута и ръководството на НДК. С прави-

телствено решение НДК става държавно акционерно 
дружество, съобщи вчера финансовият министър Си-
меон Дянков. Той добави, че дворецът временно ще се 
управлява под шапката на министерството му, а после 
ще премине към Министерството на културата, пише 
news.bg.

Очаква се към активите на НДК да бъдат апортира-
ни активите на Фестивалния комплекс във Варна. Регис-
трацията на създаденото вчера държавно еднолично ак-
ционерно дружество НДК е започнала и вече дворецът 
ще е част от Търговския регистър и ще дава публични 
данни, изтъкна Дянков. Той поясни, че такава идея - НДК 
да бъде държавно акционерно дружество, имало още от 
1991 г., но не се е осъществила и, по думите му, дворе-
цът на културата е творческо-стопанско обединение с 
неясен юридически статут. Същата е ситуацията с фе-
стивалния комплекс във Варна, който според министъра 

се е отделил като отделно юридическо същество.
Понеже творческото-стопанско обединение не е пла-

щало корпоративен данък, официално печалба не е има-
ло, каза още Дянков. Заради неясния юридически ста-
тут не е ясно и на кого това обединение е подвластно, 
нито на кого се отчита, добави Дянков и подчерта, че с 
днешното решение този юридически субект става от-
живелица от миналото.

Министърът на културата Вежди Рашидов потвър-
ди, че министерството не е получавало постъпления от 
НДК. Симеон Дянков съобщи, че в НДК е започнал одит 
и че резултатите са обезпокоителни. Одитът е с фо-
кус върху обществените поръчки през последните 3 го-
дини. Финансовият министър каза, че е разпоредил про-
верката да бъде разширена и да обхване последните 10 
години и не само обществените поръчки.

Сменя се и ръководството на НДК. Дългогодишен 
шеф на комплекса бе Христо Друмев.
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стефаН ГеНов
треньор на "Черно море"

 “ Успехът над "Славия" ни 
остави в борбата за зона УЕФА. Ще се 
борим до край."

еМил велев
треньор на "Славия"

 “ Загубихме от "Черно море" най-
вече заради липсата на шанс, но и 
заради съдията."

любоМир МиНчев
треньор на "Евроинс Черно море"

 “ Варненската публика ни е 
изключително необходима в петък. 
Вторият мач срещу "Рилски" ще е 
много тежък от техническо и 
психологическо естество, така че 
нашите фенове могат да се окажат 
ключов фактор за успеха."

Страхотни емо-
ции, щастие и 
еуфория разтре-
соха "Спартак 
1918" след уни-

калния мач с "Ботев" (Козло-
дуй) от полуфинала за Купа-
та на Аматьорската футболна 
лига (АФЛ). "Голям мач", зая-
ви емоционално пред "Позвъ-
нете: ВестникЪт" наставни-
кът на тима Димитър Трен-
дафилов, допълвайки, че това 
се дължи както на драмата, 
така и на чисто футболните 
достойнства. "Соколите" спе-
челиха с 8:7 срещу "Ботев" 
(Козлодуй) след изпълнение 
на дузпи и се класираха на 
първи финал от 1983 г., кога-
то падат с 0:4 от ЦСКА в тур-
нира за Националната купа. 
В последния мач за трофея 
на АФЛ варненци ще срещнат 
"Нефтохимик" (Бургас), като 
двубоя, който е насрочен за 
18 май почти сигурно ще се 
играе на стадион "Хаджи Ди-
митър" в Сливен. 

"Аз съм горд и щастлив с 
моите момчета. Те показаха, 

че притежават много стойно-
сти - както като футболни ка-
чества, така и психологиче-
ски. "Ботев" се оказа по-силен 
тим, отколкото аз очаквах, 
но така стана още по-добре, 
тъй като се получи изключи-
телно здрав мач. Убеден съм, 
че емоцията дълго ще държи 
момчетата, но те си го заслу-
жиха. Дълго ще помнят сре-
щата, но надявам се финалът 
да бъде още по-паметен дву-
бой за тях", каза още Тренда-
филов. 

Той видя намесата на съд-
бата във факта, че именно 
17-годишният Пламен Ива-
нов изравни в предпослед-
ната минута, а след това вка-
ра и решителната дузпа, коя-
то класира "Спартак 1918" на-
пред. "Господ си знае работа-
та. Много показателно е, че 
именно той изигра решава-
ща роля. През целия турнир 
залагах на младите и имен-
но един младок реши мача 
с "Ботев". Това не е случай-
но, и занапред ще разчитаме 
на нашите юноши", призна 

младият специа-
лист. Спортно-тех-
ническият директор 
Живко Господинов 
също беше изклю-
чително щастлив. "Аз съм ра-
достен и горд човек. Момче-
тата показаха характер и ви-
сок морал. Щастлив съм как-
то заради тях, така и зара-
ди феновете, които ни под-
крепиха. Те бяха невероятни 
и много ни помогнаха", каза 
Жиката.

Въпреки голямата еуфория 
обаче, купон след завръщане-
то на отбора във Варна няма-
ше. "Нека да не избързваме. 
Все още не е минал финалът, 
за да празнуваме. Вземем ли 
купата, тогава ще има ку-
пон. Сега просто сме доволни 
и гледаме към следващия ни 
мач", аргументира се Дими-
тър Трендафилов.

„спартак“ 
разтресен    z Малките в отбора 

дълго щели да 
помнят двубоя

   z Купонът обаче отложен 
за след финала 
с "Нефтохимик"

йордаН 
фотев
fotev@vestnikat.bg

от емоции
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Снимки архив

Милчо Борисов направи много 
силен мач от резервната 
скамейка за "Евроинс - Черно 
море". Варненци заличиха 
домакинското предимство 
на "Рилски спортист", 
като победиха в Самоков 
с 91 : 85. Вторият мач от 
плейофната серия е на 6 
май в морската столица. 
При победа възпитаниците 
на Любо Минчев ще 
елиминират финалиста в 
Балканската лига

С дебютен гол на младия 
централен защитник 
Росен Колев (вдясно) 

"Черно море" взе ценна 
победа с 1:0 над "Славия" в 

София и запази шансове 
за четвъртото място в 

"А" група
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трябва му повече увереност  
и самочувствие

Наставникът на Захари Да-
мянов Емо Костов бе кате-
горичен, че възпитаникът 
му може да го настигне. Дали 
ще стане обаче, било рано да 
се каже. Световният и чети-
рикратен европейски шампи-
он сподели, че Захари все още 
имал върху какво да работи. 
"Целта, заради която рабо-
тим, е той да покори планетар-
ния връх. Ще бъде трудно, но 
всичко си зависи от него. Има 
моменти, когато дадено състе-
зание върви трудно. Тогава, ако 
не си готов да се прекършиш и 
да дадеш всичко от себе си, няма 
да спечелиш. Захари засега вър-
ви и се развива добре. Все още 
мисля, че му липсва достатъчно 
силна психика. Нужно му е да на-
трупа повече увереност и само-
чувствие в боя. Трябва да повяр-
ва още повече в себе си. Да пови-
ши издържливостта си. Най-ва-
жното е вярата, че може да ус-

пее. Тогава има шансове да бъде све-
товен шампион", заяви Костов. 

Той призна, че от няколко години 
Дамянов е професионалист благо-
дарение на спонсорството на Ва-
лентин Георгиев. "Той е човек, кой-
то много милее за карате киокушин, 
бивш мой треньор. Ако не бе Вальо, 
Захари нямаше как да се занимава 
само с това и да има тези успехи. 
Предстоящото световно първен-
ство ще бъде много трудно и не 
мога да прогнозирам какво ще на-
прави. Всичко може да се очаква", 
заяви също Костов.

В края на май в италианския 
град Падова предстои европейско 
първенство на категории, на кое-
то ще участват още двама него-
ви  възпитаници - Йордан Йорда-
нов и Кирил Боев, както и Илиан 
Атанасов от Бургас. Целта пред 
тримата е да стигнат до фи-
нал и също да вземат квоти 
за световното първенство 
в Токио. 
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Навярно всеки един 
роден състезател 
в карате киоку-
шин си меч-
тае да бъде 

като най-успешния 
наш боец - световният 
шампион Емил Кос-
тов. Захари Дамянов 
не прави изключе-
ние. Дори нещо по-
вече - той се надя-
ва някой ден да зад-
мине своя наставник. 
Поне засега върви уве-
рено по стъпките му, ма-
кар все още да има доста пред 
себе си, докато го настигне. Засе-
га Захари може да се похвали с две 
европейски титли и сребърен ме-
дал от световното първенство на 
категории. Бъдещето обаче е пред 
него, тъй като е само на 25 годи-
ни. 

Талантливият наш боец започва 
да тренира при Емил Костов през 
1996 г. Запалил се по каратето от 
многото екшън филми, които е из-
гледал. "В началото нямах някак-
ва конкретна идея какво искам да 
постигна. Просто спортът ми ха-
реса и затова реших да започна да 
го тренирам. Първите ми състе-
зания обаче не бяха никак успеш-
ни. Дори напротив, бих ги опре-
делил като провал. И в дебюта си, 
и в следващата надпревара загу-
бих още първите си мачове. Дос-
та бързичко приключи участие-
то ми", сподели с усмивка Дамя-

нов. Категоричен е обаче, че нито 
за миг през главата му не е мина-
ла идеята да се откаже. "Пораже-

нията още повече ме амбици-
раха. Започнах да трени-

рам по-усърдно и успе-
хите дойдоха", заяви 
също възпитаникът 
на Емо Костов. "В на-
чалото той прос-
то бе един от всич-
ки. Дойде в залата 

с брат си, който оба-
че впоследствие се от-

каза", призна наставни-
кът. "Като юноша обаче 

започна да се откроява, с вся-
ко състезание ставаше все по-до-
бър. След казармата вече бях убе-
ден, че ще стане класен състеза-
тел", разкри Костов.

Сега Дамянов прекарва по око-
ло 8 часа в залата. В половината 
от времето тренира, а през друго-
то помага на своя учител в обуче-
нието на по-малките. "Общо взе-
то с нищо друго не се занимавам. 
Или съм в залата, или си почивам. 
Приятно ми е да помагам в тре-
нировките на по-малките. При-
ятно ми е да се занимавам с всич-
ко свързано с карате", заяви карат-
истът. Той призна, че по дискоте-
ки ходи много рядко. Разпуска, ко-
гато напрежението наистина му 
идва в повече. "Човек трябва да се 
весели, но няма как да искаш да 
постигнеш нещо наистина голямо 
и в същото време да не излизаш от 
дискотеките. Двете неща са несъв-

местими. А аз на-
истина искам да 
направя нещо зна-
чимо. Постигнато-
то дотук не ме за-
доволява", отсече 25-годиш-
ният боец.

Най-голямата му мечта 
е да стане световен шам-
пион на без категории - 
най-силното състезание 
в карате киокушина. На 
отминалото европейско 
първенство във Франция 
Захари стана втори, губей-
ки на финала от 9-кратния 
шампион Алехандро Наваро 
от Испания. Сребърният медал 
обаче му донесе квота за светов-
ното, което ще се проведе през ес-
ента в Токио. На него ще участват 
192-мата най-добри каратисти в 
света. "Целта ми е да стана шам-
пион. С тази идея ще замина за 
Япония. Бих се задоволил с мяс-
то в топ 8, но разбира се желание-
то ми е да триумфирам с титлата", 
допълни Захари Дамянов. На въ-
прос вярва ли, че може да задми-
не Емо Костов, той бе лаконичен: 
"Защо не? Аз мога да работя и да 
се равнявам с най-големия. Голя-
мата ми цел е да бъда като него и 
дори да го задмина". 

пО стъпките 
на свОя учител

Захари Дамянов

Запалил 
се по спорта 

от екшън 
филмите

   z Талантливият 
каратист иска да 
задмине Емил Костов

   z Прекарва по 8 часа 
дневно в залата,  
не се занимава с друго

йордаН 
фотев
fotev@vestnikat.bg
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Наставникът му
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„От лю-
бов към 
спор-
та“. Това 
е изра-

зът, който използва играе-
щият треньор на национал-
ния отбор по сумо Христо 
Христов за моментното със-
тояние на цялостния спорт 
в България. „Трудно е чо-
век да изкарва пари в стра-
ната ни от това. Аз работя 
отделно и в Националната 
спортна академия. От 18-го-
дишен тренирам сумо. Пре-
ди това се занимавах с бор-
ба цели 9 години. В един мо-
мент се пробвах в сумото 
и ми хареса. Изпитах вле-
чение към този спорт. Вече 
съм и национален селек-
ционер и регулирам двете 
неща, като едновременно с 
това се и състезавам. Дока-
то имам възможност и имам 
сили, ще участвам на турни-
ри“, сподели пред „Позвъне-
те: ВестникЪт“ Христов.

Последният очаква на-
ционалите ни да спечелят 
много медали от предсто-
ящото Европейско първен-
ство по сумо, което ще се 
проведе в Двореца на кул-
турата и спорта във Варна 
от 6-и до 8 май. „От състава 
можем да очаквам един куп 
медали. Ние сме се подгот-
вили на ниво и смятам, че 
ще побеждаваме масово по 
време на турнира. Надявам 
се броят им да е по-голям 
от миналата година. Желая 
младите да се представят 
по най-добрия начин. Спор-
тът е коварен. Може да си 
много подготвен, но да от-
стъпваш леко. Мисля си, че 
4-5 златни медала са напъл-
но постижими. Най-голе-
мите ни надежди са свърза-
ни с тримата ни европейски 
шампиони от миналата го-
дина. Надявам се те да пов-
торят своето постижение. 
Това са Стилиян Георгиев, 
Елена Григорова и Анна Ме-
тодиева. Те трябва да защи-
тят титлите си, а останали-
те да прогресират в своето 
развитие. Големите ни кон-

куренти ще бъдат предста-
вителите на Русия, Полша, 
Холандия, Германия, Украй-
на, Азербайджан“, каза тре-
ньорът на националния от-
бор по сумо.

Христов никога не би заб-
равил първото си състеза-
ние в сумото. „Беше едно ре-
публиканско първенство 
в София през 2003 годи-
на. Станах републикански 
шампион на юноши и тре-
ти при мъжете. Също така 
не бих забравил първия път, 
когато спечелих медал на 
голямо първенство по сумо. 
Това беше през 2005 годи-
на в Осака, Япония. Станах 
трети на Световно първен-
ство. Това е състезанието, 
което ще помня винаги“, за-
яви Христов.

Той сподели, че покрай 
състезанията винаги има 
много комични случки. 
„През 2007 година има-
хме Световно първенство 
в Тайланд. Имаше вътреш-
но прекачване и стана ня-
какво леко объркване. Це-
лият отбор остана без багаж 
и без мавашита. Останахме 
само с дрехите на гърба. Ба-
гажът дойде след два дни, 
точно преди състезанието. 
Беше голяма тръпка. Надя-
вахме се да пристигне бага-
жът. Вярата е много важно 
нещо“, сподели пред „Позвъ-
нете: ВестникЪт“ треньорът 
на българското сумо.

Христо Христов разка-
за за хранителния режим 
на спортистите в сумото. 
„Ядем храна, богата на хра-
нителни вещества – месо, 
ориз, зеленчуци. Избягва-
ме сладките неща, но си на-
ваксваме с другите. Сумо-
то е спорт, в който няма ни-
какво ограничение в кило-
грамите. Всичко е много ин-
тензивно. Нещата се случ-
ват много бързо. Тази маса 
ти помага, а при другите 
спортове може да се окаже, 
че тази маса не е толкова 
благоприятна. Харесва ми, 
че нещата са много ясни. 
Правилата са много чисти. 
Почти съдийските решения 

не влияят на срещи-
те“, каза Ицо.

Спортистите  
не виреели заедно

Христо Христо изтъкна факта, че не е за-
дължително дамите в сумото да бъдат с го-
леми размери. „Тук играем аматьорско сумо, 
а в Япония е професионално. Там категори-
ята е Оупън. При нас за жените най-леката 
категория е 55 килограма. Това са момиче-
та, които са много стройни. Има си и по-сла-
бички и по-пълнички, за всякакъв вкус“, заяви 
пред „Позвънете: ВестникЪт“ Христов. 

Той допълни, че в момента е свободен и не е 

имал приятелка сумистка или друг вид спор-
тистка. „Със сигурност харесвам нормални 
жени. Няма значение дали са слаби, или пъл-
ни. Важното е да си допаднем. Не съм имал 
връзка със спортистка. Явно двама спорти-
сти не могат да виреят заедно. Сега нямам 
и много свободно време. Тренирам, тренирам 
и другите момчета, от време на време гле-
дам телевизия и ми минава денят“, каза тре-
ньорът на националния отбор по сумо.

очаква новия Котоошу
Българската легенда в сумото Калоян 

Махлянов-Котоошу и другият наш профе-
сионалист Даниел Иванов-Мъдрия са на път 
да имат свои последователи. На това мне-
ние е треньорът на националния отбор по 
сумо Христо Христов. „Всеки един момент 
може някой българин да отиде в Япония и да 
стане професионалист. Там има 54 профе-
сионални клуба. Всеки има право на по един 
чужденец. Когато се освободи място, те си 
търсят кандидати. За това място има над 
100 кандидати – монголци, европейци, амери-
канци, хървати. Всеки треньор има свои кри-
терии. Някои искат по-едри, други по-дреб-

ни. Някои наблягат на монголци или пък на 
европейци. Имаме вече двама души там. На-
дявам се някой да бъде новият Котоошу. Ус-
ловието е да си до 22-годишна възраст. Ко-
гато аз покривах този критерий, не беше 
толкова развито търсенето там. Аз ми-
сля, че Котоошу има шанс да стане най-до-
брият. Може да победи всеки, но просто на-
последък го налягат много контузии. Срещу 
Хакухо е най-трудно. Той е най-силният. Сре-
щу него излизаш с много напрежение, но аз 
мисля, че и Котоошу може да стане Йокод-
зуна“, каза Христов пред „Позвънете: Вест-
никЪт“.

170 килОграма 
треньОрска силa

за сумистите ни
   z Христо Христов тегли България 

към куп медали от Европейското
   z Влюбен е в спорта, тъй като в него 

съдиите не можело да се месят

Николай  
караколев
karakolev@vestnikat.bg
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ОВЕН
Денят не е подходящ за 
нови начинания, но ако 
има такива - ще пристъ-
пите към тях с обмисле-

ни действия и това ще ви спести раз-
очарования. Развитията ще ви под-
скажат на какво да дадете приори-
тет, за да постигнете повече.    

ТЕЛЕЦ
Предстоящите промени 
са свързани най-общо с 
пътувания и образование 
за някои от вас, а за дру-

ги с ново работно място.Настроени-
ето ви е много романтично, но е по-
добре да не обсъждате това с близ-
ките си.  

БЛИЗНАЦИ
Денят е свързан с раз-
криване на някаква тай-
на, преодоляване на съм-
нения и разочарование.

Степенувайте по важност ангажи-
ментите си, концентрирайте усилия-
та си за постигане на целите, за кои-
то знаете, че ще ви донесат матери-
ални и делови успехи.   

РАК
Добре обмислените фи-
нансови операции ще се 
осъществят според пла-
новете ви.За много от вас 

денят ще е натоварен с отговорно-
сти и задачи, които не търпят отла-
гане.    

ЛЪВ
Каквито и настроения да 
витаят около вас, вашето 
настроение ще е добро и 
енергично ще работите 

по делата си. Част от тях са свърза-
ни със семейството и дома, а други 
със служебни ангажименти и срещи.   

ДЕВА
Бъдете открити в пове-
дението си и се опитай-
те да отстраните негатив-
ните страни от характе-

ра си. Определянето им е стъпка на-
пред в победата над собствените не-
достатъци. 

ВЕЗНИ
Ще са ви нужни пове-
че време и средства, за 
да решите въпрос, кой-
то считате за важен. Ас-

пектите днес говорят, че денят ще е 
изпълнен с преживявания, страсти и 
емоции.   

СКОРПИОН
Ще се убедите, че има го-
ляма разлика между ва-
шите възприятия и ре-
алната действителност. 

При добро желание и организация 
ще успеете да се справите с предиз-
викателствата, отправени ви от зао-
бикалящите в службата. 

СТРЕЛЕЦ
Отложете подписването 
на документи, които за 
дълъг период от време ви 
обвързват професионал-

но или с конкретна инвестиция.Ще 
получите подкрепа от влиятелен чо-
век, стига да формулирате правилно 
и точно исканията си.  

КОЗИРОГ
Ще покажете отговорно-
то си отношение към съз-
дала се ситуация, взе-
майки нещата в свои ръ-

це, с което ще докажете качества-
та си на лидер. Наред с всичко бъде-
те внимателни, възможни са разви-
тия, които могат да променят наме-
ренията ви. 

ВОДОЛЕЙ
Работете върху текущите 
си задачи, като не се об-
вързвате с нови. Обмис-
ляйте решенията си, за 

да не ви изненадат неприятно съби-
тия, за които уж сте се подготвили.     

РИБИ
Събитията от днешния 
ден ще бъдат изпитание 
за чувствата ви. Някой от 
близките ви ще се опита 

да ви манипулира или да ограничи 
личната ви свобода. Съпротивата ви 
трябва да е твърда, но без агресия.
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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

Ритуалът
13:30, 18:20, 23:10

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

Ергени за седмица
Премиера

12:50, 15:15, 17:40, 19:50, 22:00

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

Сбогом, мамо
Премиера

11:50, 14:10, 16:40, 19:00, 21:20

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

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
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

Държавна опера Варна

Набуко
05.05.2011 - 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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От Министерския съвет обясниха, че повечето по-
чивни дни, които се събират на българите по Велик-
ден и Гергьовден се случват с цел да се подпомогне из-
тормозеният ни туристически бранш. Мало и голямо, 

куцо и сакато, зажаднели за чевермета сред природа-
та и почивка в Балкана, щели да се втурнат да хар-

чат пари за 6 май, резервирайки хотели, SPA цен-
трове и къщи за гости. Само дето леко им излязо-
ха криви сметките на хотелиерите – причината ес-

тествено се крие във времето. По-кирлив и смо-
тан май месец Касиков̀ Ът не помни, откак се 

е появил на белия свят. И ако все пак сте решили да оп-
итате да изкарате няколко дни на открито по празника 
на храбростта, може би е най-добре да вземете със себе 
си алпийска екипировка. Също си носете: ром за сгря-
ване, 70- градусова парцуца за разтривки и юрган за за-
виване в „горещите” майски вечери. 

Междувременно от НИМХ към БАН съобщиха, че 
тази година лятото щяло да закъснее. Ще ходим на 
плаж за Коледа! 

От цялата работа има и далавера – Снежанка ще 
пристигне по бански...

НАША ГОРДОСТ

фейсбуки

Най-тъпата пролет в историята!

Както навярно знаете, "Позвънете: ВестникЪт" е изграден от стабилен, доказал се 
през годините екип. Ако изключим крехката и буйна младост на шампиона по пиене на 
уиски с препятствия Караколев, определено можем да приемем, че в изданието, което 
имате удоволствие да държите в ръцете си, работят изключително доказани журнали-
сти с над 10-годишен стаж. Е, има и такива с по 20. Може би ги познавате по нескончае-
мите теми, посветени на социалистическото ни минало, получили статут „ежеседмич-
ни”. И тъй като навярно животЪт на повече от нас е тясно обвързан не с периода преди 
1989 г., а по-скоро с друго нещо, съдържащо трибуквието „соц” в името си - СОЦиалната 
мрежа, днес Касиков̀ Ът пише за:

Къде му е СОЦ-ът  
на Фейсбук?

Безсмъртният учител на комунистите Карл 
Макс веднъж казал: „Качествен комунизЪм 
би могъл да възникне само на основата на су-
пер развит капитализЪм!” (авт. перефрази-
ра). Според Горбачов и Лилов, супер развит 
капитализЪм се прави на базата на руска вер-
сия на комунизма, по време на която всич-
ко прекрасно (набързо построено, но с пари и 
вкус) от хората след Освобождението (1878), 
бива заграбено от новата власт на комунизма 
– хора най-често произлезли от най-дивите и 
прости села в България. От комунизмЪт на-
следстото ни е в олигарсите и дупките.

От комунизмЪт ни остана и неприятният 
вкус в устата, че „всички сме от село”.

Спокойствието дойде от Запада, който офи-
циално обяви светЪт за глобално село, благо-
дарение на интернет.

Днес в селото на Касиков̀ Ът във Фейсбук 

живеят 1072-ма души. Там са моите приятели 
в чужбина, там са моите съученици, роднини, 
колеги... Там са и около 1000 души, които не 
познавам. И 990, които не искам да познавам! 
Не искам да слушам чалгата им, не искам да 
виждам ежедневните им снимки с телефон 
пред огледалото, нито ме интересува какво 
късметче си е изтеглила за деня, 17-годишна-
та кифла, която добавих само за да й разгле-
дам снимките. 

Това му е хубавото на Фейсбук. Хем СОЦ-
иален, хем винаги я има опцията „Скриване 
на всичко от този човек”... Така човекЪт хем 
си живее живота, хем не те занимава с глу-
пости.

А ако погледнем на нещата малко по-екзис-
тенциално, не бихме ли могли да си зададем 
въпросЪт: Дали не предпочитаме да същест-
вуваме on-line ?!

 Най-странният статус във ФБ 
има една моя позната: "МИНУС 17 
СМ!"... Чудя се дали се е развела, или 
се е подстригала... :-Р

Myuselim Myuselimov
Касиков`Ът: Ако се е подстригва-

ла, дано да е косата!...

- Иванкеее, къщата гори, ма! Давай 
да се омитаме!

- Чакай, чакай, да си го сложа като 
статус във Фейсбука!"

Jivka Jekova

Ако дължиш 100 лв. на една банка, 
проблемът си е твой. Но ако дължиш 
100 милиона, проблемът е на банка-
та...

Todor Georgiev Georgiev
Касиков`Ът: Освен да почнем да 

създаваме проблеми на банките…

Ne iskam da gledam kak umirat hora, 
predpochitam da gledam kak horaata 
sazdavat.

Todor Emotion J

При всяко мимолетно завръщане у 
нас, най-ярко поразява лошият вън-
шен вид на мнозинството софиянци. 
Жените имат толкова често вида 
на проститутки, мъжете на бездом-
ници. Това не е въпрос на средства, 
поне не парични. 

Petar Pountchev

Koito ne beshe hodil na cirk skoro, tazi 
ve4er imashe vuzmojnost da gleda takuv, 
ne moga da povqrvam...bravo na Barca 
talantlivi aktjori i cirkadjii sa!!!!!

Velislava Plamenova Pavlova
Касиков`Ът: Уембли циркаджии не 

признава! Сър Алекс още по-малко…?

Когато си в съгласие със своето 
висше АЗ, тогава усещаш пулса на 
вселената и съзнаваш, че ти си част 
от нея, че тя ти е дала живот. За-
това замисли се какво със живота си 
правиш и осъзнай се, ако неговата 
стойност още не разбрал си

Ivelina Dobreva

Весела Цанкова 
(22 г.)
Веси работи 
като барман 
в Двореца на 
културата и 
спорта. През 
свободното си 
време обича да се 
вижда с приятели 
и да се разхожда

КоНКурсъТ

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!

Какво правим за Гергьовден?!

комикс


