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Балната 
лудост
••••	 на стр. ➐

Бягство от 
затвора - мисията 
възможна
••••	 на стр. ➒

Всяка 
четвърта 
поръчка 
провалена
••••	 на стр. ➍-➎

"Черно море" 
впечатли 
легенда на 
футбола ни
••••	 на стр. ⓭

ИнвалИдИ 
на показ 

по колИте

Лични данни наТЕМАТА 
ДНЕС

••••	 на стр. ➏

   z Винят администрацията,  
че оповестява информацията 
чрез стикерите

   z Раздавали знаците избирателно, 
от 60 000 инвалиди само 1400  
се сдобили с тях  
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Ъ
Т Николай Белалов, 

Дискусионен клуб за социална местна политика в 
БСП

 “ Единственото спасение е 
правителството на ГЕРБ, защото за 
миналата година раждаемостта спадна."

ахмед догаН, 
лидер на ДПС

 “ Ясладжиите са във всяка партия, 
имат особен статут и ако ги дистанцираш 
от яслата, най-много да се опитат друга 
партия да създадат."

Глобиха основното 
училище

в Провадия, заради про-
веждането на учебни за-
нятия съвместно с течащ 
в момента ремонт в сгра-
дата. Докато на първия и 
втория етаж в сградата 
течал усилен ремонт по 
подмяна и шпакловане на 
прозорците, в същото вре-
ме учебните часове в ОУ 
"Христо Смирненски" те-
чали под пълна пара. Екс-
пертите от здравната ин-
спекция във Варна са кате-
горични, че ремонтите по 
време на учебни занятия 
крият риск за здравето на 
децата и на персонала на 
училището. Затова на ръ-
ководството на учебното 
заведение е съставен акт, 
допълват от инспекция-
та. За изминалата седми-
ца служители на здравна-
та структура са извърши-
ли 111 проверки. 

До 5 години 
оставаме без 
лекари

стана ясно на прове-
лия се през почивните дни 
край Варна кариерен фо-
рум за здравеопазване-
то в Европа. Очаква се по 
тази причина болниците 
ни да изпаднат в кадро-
ви колапс. 145 лекари са на-
пуснали страната само за 
първите месеци на годи-
ната. Всеки млад специа-
лист, завършил медицин-
ско образование, е канди-
дат за имигрант, стана 
ясно по време на форума. В 
същото време социалният 
статус на българския ле-
кар пада с всяка изминала 
година, затова и изтича-
нето на кадри към чужбина 
набира скорост. Ниското 
заплащане, стресът, голя-
мата отговорност, ниско-
то качество на оборудва-
нето и условията за труд 
са сред основните причи-
ни за това. Нереформира-
ната система у нас пре-
връща все повече думата 

"лекар" в лоша. Първи като 
правило се "оголват" щато-
вете в Спешната помощ. 
От една страна, при първа-
та помощ отговорността 
и стресът са огромни, еки-
пите са недооборудвани, а 
заплащането е най-ниско, 
стига се и до физически 
саморазправи най-често 
там, коментира специали-
зантът д-р Иван Георгиев.

Два скаутски клуба 
във Варна

отбелязаха с подобава-
щи състезания 100-годиш-
нината на движението у 
нас. Скаутите във Варна 
са около 200, каза за "Позвъ-
нете: ВестникЪт" общин-
ският експерт Йордан Дян-
ков, който е и част от дви-
жението в страната - над 
2000. Привържениците на 
природосъобразния живот 
и на добрите дела отбеля-
заха своя празник на Гер-
гьовден и присъстваха на 
водосвета на бойните зна-
мена по случай Деня на хра-
бростта и празника на Бъл-
гарската армия във Варна. 
Открита бе и тяхна излож-
ба в Културния и турис-
тическия информационен 
център в морската столи-
ца, след което скаутите 
преминаха в парад до сце-
на "Раковина" в Морската 
градина. През април държа-
вата дарила на скаутите 
бивш военен лагер с 20 дка 
площ. Той ще бъде разполо-
жен в района на Шуменско-
то плато и ще бъде най-го-
лемият международен ска-
утски обучителен център 
за Югоизточна Европа.

14 туристически 
корабчета

шест от които правят 
круизи по река Камчия, са 
преминали преглед за год-
ност през тази година в Из-
пълнителна дирекция "Мор-
ска администрация" във Ва-
рна, съобщи шефът на ди-
рекцията кап. Валентин Ен-
чев. Проверките на плава-
телните съдове за сезонен 
превоз на пътници започна-

ха във Варна и Бургас след 
разпореждане на министъ-
ра на транспорта, инфор-
мационните технологии и 
съобщенията Александър 
Цветков. Проверяват се 
плавателни съдове до 40 
бруто тонрегистра, като 
за втора поредна година 
има засилен контрол в тази 
дейност. Инспекторите на 
Морска администрация ще 
отнемат свидетелство-
то за правоспособност на 
капитаните или разреши-
телното на кораб, ако е за-
страшена безопасност-
та на пасажерите. Една от 
причините за строгия кон-
трол е инцидентът с потъ-
налия кораб "Илинден" в Ох-
ридското езеро. Наруше-
нията, които инспектори-
те са констатирали до мо-
мента, са свързани с изте-
кла давност на сигналните 
ракети или с минал срок на 
батериите на спасителни-
те ризи. Това всъщност са 
и най-честите забележки, 
които отчитат морските 
експерти.

2/3 от загиналите 
при катастрофи

могат да бъдат спасе-
ни, ако навреме им бъде 
оказана първа помощ, сочи 
изследване на Червения 
кръст. Това каза по време 
на открития урок по пър-
ва помощ в морската сто-
лица по случай Светов-
ния ден на Червения кръст 
специалистът по младеж-
ка дейност към БЧК-Варна 
Бояна Николова. "Когато 
видим пострадал, е важно 
да знаем какво да правим и 
какво да не правим, за да му 
помогнем", обясни Николо-
ва. Специалистите препо-
ръчват първо да се обадим 
на телефон 112 или на Бър-
за помощ  и да сигнализира-
ме за инцидента. Около 200 
души минават през варнен-
ската организация на Бъл-
гарски червен кръст на го-
дина, отчетоха членове-
те й. От началото на годи-
на в БЧК-Варна са се запи-
сали 20 нови доброволци. В 
момента в организацията 

се обучават и над 30 уче-
ници заради предстоящо-
то школско състезание по 
оказване на първа помощ.

Иззеха незаконни 
цигари за 20 000 лв.

от склад в местността 
Горна Трака. Варненските 
полицаи са иззели 4386 ку-
тии различни марки цигари 
без акцизен бандерол. Спе-
циализираната акция се е 
провела под надзора на Ра-
йонна прокуратура, служи-
тели на сектор "Противо-
действие на икономиче-
ската престъпност" и ра-
йонни управления при ОД 
на МВР във Варна, съобщи-
ха от пресцентъра на по-
лицията. При проверката 
на помещението, на мяс-
то, органите на реда са за-
държали С.Е. на 32 години 
и Д.А. на 52 години от Ва-
рна. По-късно полицаите 
са претърсили и домовете 
на двамата, където са на-
мерени и иззети още 10 ку-
тии цигари без бандерол. 
Общата стойност на из-
зетото количество е око-
ло 19 800 лева. На "търго-
вците" е наложена мярка 
"полицейско задържане". 

Грета Иванова от 
Кардиологичната

клиника на МБАЛ "Св. Ма-
рина" във Варна е отличе-
на като медицинската сес-
тра по повод Международ-
ния ден на сестринството 
от варненската колегия на 
Асоциацията на професио-
налистите по здравни гри-
жи. Сред заслужилите при-
знание са още Димитринка 
Божкова от Спешното от-
деление на МБАЛ „Св. Анна”, 
Валентина Ценова от ре-
анимацията на Военномор-
ска болница. Ирена Корнов-
ска е отличената акушер-
ка, двама са наградените 
от асоциацията рентге-
нови лаборанти от Варна - 
Кристалина Качева от Во-
енноморска болница и Ма-
риана Иванова от лъчеле-
чението на Онкодиспансе-
ра в морската столица.

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 с шахта в нея е широка, колкото 
двете платна на ул. "Под игото" във Варна
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СНиМкАТА 

ДНЕС

Матеус 
си говори, 
керванът 
си върви

Много му се иска на Лотар Матеус да 
класира националния ни отбор на 
голямо първенство. Мъчи се човекът, 
дава съвети на ръководството на 

БФС, търси варианти, чертае планове, иска 
силни съперници за проверки. Ама като няма 
кой да го чуе, файда от цялата работа - никаква. 
Вчера немецът пак обяви, че все още шансове 
съществуват. Поне за второто място, което 
ще ни изпрати на бараж за Европейското пър-
венство. Ако беше българин, щяхме да го обявим 
за луд, ама нали е германец ще му се доверим. Те, 
германците, са известни с това, че никога не се 
отказват. Може би Матеус е искрен.

Ръководителите на родната ни централа 
обаче очевидно вече са се отказали. И просто 
отбиват номера. Може ли да заключа друго при 
условие, че за изключително важната квалифи-
кация с Черна гора ще се подготвяме с контрола 
срещу Корсика. Не, това не е шега. Наистина ще 
играем с Корсика. Каквото и да представлява 
този отбор. Аз лично не знам. Явно просто ше-
фовете на футбола ни са решили да разпуснат 
на атрактивния остров. И между другото са 
организирали мача, за да има причина за прес-
тоя там. 

Иначе голям мач ще стане. Даже можем и да 
победим. После сигурно ще премерим сили и със 
Северен Кипър, Тибет, Занзибар или Фолкланд-
ските острови. Зависи къде босовете на БФС ще 
планират следващата си почивка.

позиция

Д
Е
Н
Я
Т

йордаН 
Фотев
fotev@vestnikat.bg

Размерът на туристическия 
данък може да бъде нама-
лен от следващия сезон, 
научи “Позвънете: Вест-
никЪт”. Дни преди стар-

та на новия летен сезон се водели ак-
тивни преговори от страна на браншо-
виците с министъра на финансите Си-
меон Дянков за снижаване на предел-
ната ставка от 30 на сто от цялата лег-
лова база за цялата година, независи-
мо от това колко легла са заети и колко 
месеца работи даденото място за нас-
таняване.

“Лично водя разговори с министъра 
и председателя на икономическата ко-
мисия в парламента Менда Стоянова, 
за снижаването на ставката. Мисля, че 
съм ги убедил, че тя е доста висока и 
от началото на следващата година мо-
жем да се надяваме на по-ниска”, каза 
варненският депутат от ГЕРБ Димитър 
Атанасов. По информация на “Позвъ-
нете: ВестникЪт” отстъпчивият в си-
туацията бил именно министърът. Той 

бил склонен да дебатира какъв да е на-
логът. За разлика от него Менда Стоя-
нова се дърпала данъкът да се проме-
ня чак толкова скоро, след като беше 
приет.

От Българската туристическа кама-
ра тези дни излязоха с предложението 
ставката да е не повече от 25 на сто от 
легловата база за целогодишно рабо-
тещите хотели. Според Атанасов това 
е напълно обосновано и той лобирал 
за приемането на именно такова реше-
ние. Атанасов се аргументира с това, 
че с твърде високия налог има опас-
ност да прати в сивия сектор голяма 
част от сезонните хотелиери. Който е 
с легален бизнес и ако има 40% запъл-
няемост на леглата пак си плаща данъ-
ците, коментира Атанасов.

По думите му морският туризъм, 
който формира 60-70% от оборотите 
в този сектор на икономиката, ще по-
страда най-сериозно от промените. 
“Сега данъкът се изчислява на база 4 
месеца работа на пълни обороти. Ос-

вен август и юли хоте-
лите в никакъв слу-
чай не могат да се на-
товарят на 100%. Това 
означава, че хотелът 
на практика работи 90 
пълни дена от годината, 
а плаща данък задължително за 120”, 
пресметна депутатът. 

С влезлите от началото на предния 
месец промени хотелиерите във Варна 
трбва да плащат налог между 50 сто-
тинки и 1,60 лв. на нощувка в зависи-
мост от звездите на обектите. При об-
съждането на това какъв да е данъ-
кът местните общински съветници 
се спряха на средни стойности, за да 
няма сериозни сътресения върху бран-
ша.

Снимка Петко МоМчилов

Булдозери заравняват плажната ивица във Варна и 
я подготвят за новия туристически сезон

Свалят 
данък

десислава 
максимова
maximova@vestnikat.bg

   z Налогът да е максимум 
25% от легловата база, 
настояват от бранша

   z Дянков бил склонен 
на промени, дърпала 
се Менда Стоянова

туристическия
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В сяка четвърта об-
ществена поръчка, 
обявена от община 
Варна в последните 
5 години, е изцяло 

или частично провалена. Това 
сочи проверка на “Позвънете: 
ВестникЪт” в публичния регис-
тър на Агенцията по обществе-
ни поръчки. 487 са проведени-
те от администрацията проце-
дури от 2006 г. до сега. Конкур-
сите са прекратявани частич-
но или изцяло от една страна 
по инициатива на възложите-
ля – общината с аргументацита, 
че няма кандидати, които отго-
варят на поставените критерии. 
Не са малко и казусите, в кои-
то се намесва Комисията за за-
щита на конкуренцията, която 
връща процедурите. Обикнове-
но експертите на антимонопол-
ния орган установяват прокар-
ването на незаконосъобразни 
практики или неправилна пре-
ценка от страна на оценителни-
те комисии. 

Драстично спада броят на 
обявените от администрацията 
процедури през миналата годи-
на. За 2010 г. са открити само 
43 обществени поръчки. Поло-
вината от тях са спрени напъл-
но или частично без  да се избе-
ре изпълнител. Така на практи-
ка администрацията има про-
ведени едва 23 успешни кон-
курса. Анализът в годините на-
зад показва, че тогава процен-
тът на успеваемост е доста по-
нисък, а съборените от Коми-
сита за защита на конкуренци-
ята процедури е доста по-го-

лям. Само от началото на 2010 
г. антимонополният орган е по-
становил незаконосъобразност 
в една или друга част на реше-
нията на общината в 11 от об-
жалванията. Това означава, че 
всеки втори, който е участвал 
в конкурс, обявен от местната 
администрация може да събори 
решението й пред специализи-
рания орган. 

През 2007 г. община Варна е 
била сред най-големите възло-
жители със сключени 305 до-
говора и се е нареждала на вто-
ро място, непосредствено след 
столичната администрация. 
За 2010 г. броят на сключени-
те договори е 96 или три пъти 
по-малко. Причината може да е 
както настъпилата финансово-
икономическа криза, така и в 
разбиването на големите проце-
дури на малки обществени по-
ръчки. По този начин се избяг-
ва задължителното провеждане 
на конкурси и обявяването им 
пред агенцията по обществени 
поръчки.

В анализ на Сметната пала-
та на процедурите по провежда-
не на обществените поръчки на 
община Варна за периода 2006 
– 2008 г., изготвен през 2010 г. 
бяха констатирани редица нару-
шения. Контролният орган пре-
гледал 13 от общо 239 процеду-
ри, проведени за тези години 
и основнит извод е, че в адми-
нистрацията контролът не е на 
достатъчно добро ниво.

От Сметната палата са посо-
чили над 20 нарушения, извър-
шени при различните проце-

дури. Като една от най-ком-
прометираните контролни-
ят орган определи тази за път-
ното поддържане, строител-
ство на нова мрежа и рехаби-
литация на спортните обекти 
и междублоковите простран-
ства. При ск лючването и из-
пълнението не са защитени 
интересите на общината, смя-
тат одиторите. Освен това не 
е спазен и един от основните 
принципи за постигане на ико-
номичност при разходването 
на разходите. 

За много от случаите изиску-
емите по закон документи са 
представени след сключване на 
договорите нерядко от общи-
ната пропускали да се отчетат 
пред Агенцията за обществе-
ни поръчки за това как проти-
ча процесът. При проведените 
процедури всички или част от 
изискуемите документи за до-
казване на икономическо и фи-
нансово състояние на участни-
ците и техническите им въз-
можности и квалификация не 
са обвързани с минимални изи-
сквания. Нарушения има и при 
избора на критерия за оценка 
на офертите, като във всички 
проверени процедури община-
та е определила поне един по-
казател, който не е свързан с 
обекта на поръчката. Неясна е 
и методиката.

    провал  за вСяка 
четвърта  поръчка

   z 50 на сто от процедурите за 
миналата година са прекратени

   z Драстично спаднал броят 
на проведените конкурси

десислава 
максимова
maximova@vestnikat.bg
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    провал  за вСяка 
четвърта  поръчка

 в общината

Най-екзотичните поръчки
Безспорен фаворит в класацията на най-екзотични-

те обществени поръчки, обявени от община Варна в го-
дините, е за доставката на финикови палми за улиците 
и площадите на Варна. Заради 85-те дръвчета местна-
та хазна олекна с над 5 млн. лв., които варненци ще из-
плащат още 7 години. Аргументацията за покупката им 
беше желанието да се възстанови предвоенният щрих 
от облика на града.

Плътно след дръвчетата се нарежда шикозната ли-
музина, която варненският кмет си купи през 2007 г. 
Той похарчи от местната хазна близо 300 000 лв., за да 
се сдобие с возилото с пет единици на регистрационна-
та табела.

Сериалът на общината за реклама на социалната й по-
литика също може успешно да заеме челно място в кла-
сациите. През 2008 г. кметът разясняваше на варненци 
какво се случва в социалната сфера с 30-минутни преда-
вания по една от местните телевизии. За да ги инфор-
мира подобаващо, плати 60 000 лв. Това обаче не беше 
достатъчно, защото през същата година администра-
цията поръча заснемането на още едно предаване със 
същата насоченост. Практиката беше отработена го-
дина по-рано, когато пак за същи-

те цели от бюджета излязоха 50 000 лв. 
По преценка на Сметната плата пък едно от най-го-

лемите разточителства на администрацията е било 
свързано с договорите по пътна поддръжка. Прежде-
временно прекратеният договор от 2007 г. е щял да из-
лезе на варненци 3 пъти по-евтино, ако беше продължен. 
Заради проведената през 2008 г. нова процедура се пла-
щат 90 млн. лв. над сключения година по-рано договор 
за 50 млн. лв. 

Заедно могат да се подредят ремонтът на плувен 
комплекс “Приморски” и изграждането на блок 108 на 
бул. “Владислав”. Макар ремонтът на водното съоръже-
ние да глътна над 7 млн. лв. и до ден днешен функциони-
рането му не е безпроблемно. Месеци след пускането му 
в експлоатация то беше затворено заради течове и де-
фекти по коритото. В началото на годината пък имаше 
проблеми с отоплителната му инсталация.  Спорен е и 
ефектът от поръчката за изграждането на блок 108 на 
бул. “Владислав Варненчик”. Строителите не са престо-
яли толкова на обекта, колкото общинските юристи в 
съдебните зали, за да защитават проекта.

Боклукът и зеленото  
най-проблемни

Сметопочистването и поддържането на зелените площи са най-атаку-
ваните обществени поръчки на община Варна. Поддръжката на зелената 
система в централната част на Варна вече втора година е заплашена от 
нормална организация заради обжалване на проведената в началото на 2010 
г. процедура. Засега от администрацията закрепват временно положени-
ето с аварийни ремонти. Дезакаризацията в града от около две седмици 
също вече е само аварийна. Причината отново е неправилно проведена про-
цедура и обжалвания пред антимонополния орган. 

Решението за това кой ще чисти район “Младост” пък беше един от най-
дълго обжалваните конкурси. Дълго проточилият се процес създаде много 
неудобства и пропуски при поддържането на чистотата на района.

С
н

и
м

ки
 А

рх
и

в



6
ПО

НЕ
ДЕ

ЛН
ИК

 •
 9

 м
ай

 2
01

1 
г.

 •
 Б

ро
й 

68

w
w
w
.v
es

tn
ik
at

.b
g

Инвалиди искат да 
съдят община Ва-
рна заради не-
спазване на Зако-
на за личните дан-

ни, научи „Позвънете: Вестни-
кЪт”. Те обвиняват администра-
цията в морската столица, че им 
издава стикери за хора с увреж-
дания за автомобилите, на кои-
то пишело трите имена и адреса 
им. „Това нарушава личните дан-
ни, все едно - ела ме окради!”, из-
рази възмущението си председа-
телят на Дружеството на инвали-
дите във Варна д-р Радко Радев. 
Той даде за пример другите евро-
пейски страни, където знакът се 
поставял върху автомобилите без 
имена и други данни. „В нашата 
община стикерите се раздават из-
бирателно и не стигат за всички. 
Искаме да съдим администрация-
та, но засега нямаме толкова сред-
ства", оплака се председателят на 
дружеството д-р Радев.

От община Варна посочиха, че 
това всъщност нямало как да се 
избегне и не било навлизане в 
личната територия. „През май 
2009 г. приехме нововъведение 
в тази насока - карта за инвали-

ди, която дава специални пра-
ва за преференциален режим 
на паркиране за хората с увреж-
дания”, разясни за „Позвънете: 
ВестникЪт” началникът на Ди-
рекция „Здравно развитие” доц. 
Станка Маринчева. Тя допълни, 
че ако човек притежава такава 
карта не било задължително ле-
пенето на стикерите по стъкла-
та на автомобила, но показване-
то й било наложително, в случай 
че органите на реда я поискат. 
От общината в морската столи-
ца разясниха, че за да получи чо-
век такава карта е необходимо 
да отговаря на няколко изисква-
ния. На първо място да прите-
жава решение от ТЕЛК, удосто-
веряващо, че има нарушени дви-
гателни способности, които не 

позволяват самостоятелно прид-
вижване. Не всички хора с ув-
реждания обаче получават при-
вилегии. Доц. Маринчева допъл-
ни, че по закон право на стикер 
имат варненци, които са с над 
50% инвалидност или с намале-
на работоспособност над 90%. 
Документът се издава и за хора, 
които имат над 90% зрителни 
увреждания, които се придвиж-
ват с придружител. Последното 
условие било хората да са от Ва-
рна.

„До момента сме издали разре-
шения за ползване на карти на 
1250 души”, каза началникът на 
Дирекция „Здравно развитие". 
Обикновено на година от общи-
ната издавали около 1400 разре-
шителни за ползване на специал-

ния режим за паркиране. От Дру-
жеството на инвалидите във Ва-

рна обаче твърдят, че 
това съвсем не е достатъч-
но, тъй като в морската сто-
лица живеели над 60 000 ин-
валиди. От тях картотеки-
рани в Дирекция „Социал-
но подпомагане” били едва 4250, 
разказа д-р Радко Радев.

Какви права дава знакът 
за международен достъп?

Символът на Международния достъп е проектиран през 1968 г. от Суза-
не Коефоед. Той поддържа международен стандарт, както и авторски пра-
ва образ на Международната комисия на технологиите и достъпност и Ко-
митет на международна рехабилитация.

С международния символ се обозначават обществените тоалетни, кои-
то имат съоръжения за ползване на инвалидни колички, както и за показва-
не на бутон, за активиране на автоматична врата. Стикерът служи и за да 
покаже достъпна гара транзит или превозно средство. Той се слага и на об-
ществения транспорт, обособен за хора с увреждания. При повече късмет 
у нас може да видите стикера, залепен на входа на сграда, пригодена за ин-
валиди. 

Знакът за инвалиди се употребява, когато се маркира мястото за пар-
киране, запазено за превозни средства, използвани от хора с увреждания. 
Слага се на колите, управлявани от инвалиди. Стикерът дава право на вода-
ча да ползва предимства, разрешени със Закона за движение по пътищата.

От община Варна обясниха, че водачите на автомобили с такъв стикер 
имат право да спират безплатно на общинските паркинги, които задъл-

жително трябва да имат обособени 
места за инвалиди. 

За злоупотреби с използването на 
стикера, даващ преференции на хо-
рата с увреждания, следят от път-
на полиция. От КАТ-Варна уверяват, 
че при тях не са постъпвали сигна-
ли за нередности. Ако има фалшиви 
лепенки, случаите вече се разглеж-
дат като измами, допълват от по-
лицията. От Окръжния съд в морска-
та столица разказаха за "Позвънете: 
ВестникЪт", че през последните две 
години такива дела при тях не са по-
стъпвали.

Искат санкции за фалшиви теЛК
Инвалиди призоваха да бъдат открити и санкциони-

рани лекарите, които издават фалшиви ТЕЛК решения. 
Това стана ясно на дадената преди дни пресконферен-
ция по повод Международния ден за протест на хора-
та с увреждания. Над 60 000 са инвалидите във Варна, 
като не се знае колко са с фалшиви ТЕЛК решения, каза 
д-р Радко Радев, председател на Дружеството на инва-
лидите в морската столица. Той призова те да бъдат 
разкрити, защото това трупало негативи за страда-
щите. 

В областите Варна, Шумен и Добрич се раждат по 
400 деца с трайни увреждания на година. Това сочат 
данните на проучване, направено преди няколко годи-
ни от екипа на Специализирана болница за рехабилита-
ция в Тузлата, близо до Каварна, където д-р Радев ра-
ботил като физиотерапевт. По думите му, тези деца 
имат голям интелектуален потенциал, който не се ре-
ализира, поради липса на възможности на родителите 
и подкрепа от държавата. Децата остават затворе-
ни в домовете си, вместо да се образоват и да изкар-
ват пари с интелектуален труд, каза още д-р Радев. 
За лечение и рехабилитация държавата осигурява-
ла само 7 дни, вместо необходимите 4 месеца, по-
сочи лекарят.

Друг сериозен проблем, според него, е фа-
ктът, че добрите закони в областта на хора-
та с увреждания редовно се отменят с под-
законови нормативни актове, които ги лиша-
ват от законните им придобивки. Като при-
мер той посочи Правилника за приложение на 
Закона за интеграция на хората с увреждания. 
Интеграционните добавки били "изядени" от ин-
флацията и размерът им от 20 лв. е крайно недос-
татъчен. Двата безплатни билета за автобус 
също им били отнети, оплакаха се инвалидите. 

Хората с увреждания определиха като гено-
цид държавната и общинска политика. Те пока-
заха пред журналистите книжното издание 
на Министерството на труда и социалната 
политика с нормативните текстове, защи-
таващи интересите на инвалидите в Бълга-
рия, което сравниха с екземпляр от преди ня-
колко години. Резултатът най-общо е нама-
ляване на обема му поне 3-4 пъти. "След ня-
колко години то ще представлява вероятно 
само 1 бял лист!", гневно отсече Стоян Сто-
янов, представляващ хората на хемодиали-
за. Той сподели, че от години не може да по-
лучи шофьорска книжка, защото институ-
циите го мотаели и му искали ТЕЛК реше-
ние, което според него не е необходимо за 
хора без увредени крайници.

Представители на глухонемите, хората на 
хемодиализа, страдащите от множествена 

склероза, незрящи и др., заявиха, че основните им про-
блеми са свързани с цените и редовното доставяне на 
лекарства и витамин С за здравина на костите, транс-
порта и достъпа до обществени сгради в града. Глухо-
немите смятат, че служителите в държавните учреж-
дения трябва да бъ-
дат подгот-
вени да об-
щуват с 
хора с тех-
ните про-
блеми.
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ИнвалИдИ на показ 
по автомобИлИте Им

олга доБрева
dobreva@vestnikat.bg

Варна - недостъпна 
 за хората с увреждания 
От Сдружението на инвалидите във Варна се оплакаха пред "Позвънете: 

ВестникЪт", че повечето здравни и други учреждения в морската столи-
ца са недостъпни за хората с увреждания. В МБАЛ „Св. Марина” и в МБАЛ 
„Св. Анна” достъпът за инвалиди е невъзможен”, разказа Стилян Стоянов, 
член на сдружението. От там изпратили писмо до Окръжна болница с мол-
ба рампата да се благоустрои преди две години, но без резултат.

От сдружението разкритикуваха и промените в закона за интеграция 
на хора с увреждания. Председателят д-р Радко Радев припомни, че през 
2007 г. правителството приема промени, които гласят, че до 31 декем-
ври същата година всички сгради е трябва-
ло да бъдат устроени 
за хора с увреждания. 
По-късно обаче в нор-
мативния текст край-
ната дата е отменена 
с „възможно най-бързи 
срокове”. 

Друг проблем, с кой-
то се сблъскват хората 
във Варна с увреждания, 
е градският транспорт. 
„Тук има само два микро-
буса, които са пригоде-
ни за трудноподвижните 
хора”, разказа д-р Радев. 
Той сподели, че от годи-
ни сигнализира общинари-
те за проблема, но без ре-
зултат.

Снимка Петко МоМчилов
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Личните данни на

   z Винят  
администрацията,  
че оповестява 
информацията 
чрез стикерите

   z Раздавали знаците 
избирателно,  
от 60 000 инвалиди 
само 1400  
се сдобили с тях  

ТЕМАТА 
ДНЕС
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Преди време КАТ 
официално обяви, 
че не е в състояние 
да осигури спазва-
нето на закона по 

време на абитуриентските бало-
ве. Обяви, че няма да санкциони-
ра въодушевените млади хора в 
техните безумия с окичените с ба-
лони леки коли и няма да им пре-
чи по време на празника, т.е. ще 
ги остави спокойно да не спаз-
ват правилата за движение, което, 
както знаем, всяка година се изра-
зява в множество катастрофи, ин-
циденти, ранени младежи, смърт-
ни случаи. После КАТ щял да види 
какво ще прави със сниманите на-
рушители. Полицаите обикнове-
но в балните дни смучат бира по 
барчетата и с умиление, а по-мла-
дите понякога и с нескрита сласт, 
хора са все пак, гледат деколти-
раните млади хубавици по шиби-
дасите на колите. Сама по себе си 
подобна позиция на властта е аб-
сурдна и даже немислима в ци-
вилизованите страни: там, как-
то знаем, всеки е длъжен да спаз-
ва закона и службите се грижат за 
това. Преди години даже велики-
ят Люис Хамилтън, от Формула 1, 
получи призовка да се яви в съда 
в Мелбърн заради рисково шофи-
ране по улиците на града. Забеле-
жете: на съд за рисково шофира-
не. В България, ако си абитуриент 
(или циганин), свободно и спокой-
но може да си закононарушител и 
да пренебрегваш който си искаш 
български закон. Баловете недву-
смислено ни показват, че обще-
ството ни не само не може да се 
справи с нарушенията на закони-
те в него, т.е. всеки може да прави 
каквото си иска – да лъже, да кра-

де, да издевателства безнаказано 
над околните и т.н., но то е напъл-
но несъстоятелно спрямо грижата 
за своите членове. Властта просто 
е безпомощна.

Балната лудост е нашенски фе-
номен, показващ особеностите на 
самата нация, лутаща се вече двай-
сет и две години по безкрайния 
преход към нормален европейски 
живот. Нарушенията на правила-
та за движение по улиците застра-
шават самите возещи се в коли-
те абитуриенти. Освен клаксони-
рането, бясната скорост, изпруже-
ните тела на младежи и девойки 
през прозорците, виковете и сви-
ренето с тромби, вувузели и свир-
ки, лудостта се изразява и в подго-
товката на самия празник, за кой-
то се похарчват несъразмерно мно-
го пари, чиято сума често далеч на 
съответства на стандарта на живот 
на българските семейства, осемде-
сет процента от които, както зна-
ем, са бедни. Натрапчивият и мно-
гократно, до пресипване, повта-
рян като мантра възглас „Не знам 
кой си има бал” и броенето до 12 
показват освен екзалтацията, но и 
обсесивното състояние на млади-
те хора. Чрез викането всеки ста-
ва публична личност и обществено 
значим за кратко време. Абитури-
ентският бал прилича на обрязва-

не. Вече никога никога, няма да си 
ученик, никога няма да си същият, 
както досега.

Самите абитуриентски бало-
ве приличат още и на знаменития 
Празник на глупаците от Средно-
вековието (festum stultorum), при 
който на всички е било разрешено 
всичко, включително и най-заб-
ранените и табуирани неща: буй-
ства, лудост, промискуитет, без-
паметно опиване, неприлични 
танци, даже богохулство. Сами-
ят празник има оргиастичен ха-
рактер, представлява оргия – яде-
не, пиене, шегуване (често тъпо), 
демонстрация на дрехи и наки-
ти, танцуване и т.н. Съвременни-
ят абитуриентски бал на млади-
те българи по разпуснатост твърде 
много, уви, се доближава и даже 
надминава Празника на глупаци-
те. За това спомагат чалгата, алко-
холът, в някои случаи наркотици-
те (те отдавна са моден атрибут на 
бала), демонстрацията на сексу-
ална свобода и т.н. В същото вре-
ме балът като че ли замества липс-
ващото (вече) в нашия народен и 
конфесионален празничен кален-
дар празнуване на встъпването в 
зрелостта (инициация). Както зна-
ем, атеистичната пропаганда на 
комунистите си свърши добре ра-
ботата като превърна народонасе-

лението в неверници, безбожни-
ци и богомразци. И съответно на-
прави немислим християнския ха-
рактер на въпросната инициация. 
При другите християнски конфе-
сии (особено при католицизма) тя 
е на особена почит.

Знаменателно е, че абитури-
ентите се разделят с детството и 
юношеството и влизат в зрелост-
та не къде да е, а в ресторанти, на 
маса, с ядене и пиене. В другите 
държави празниците на дипломи-
ране протичат по съвсем друг на-
чин. Имат друг дух. Балът у нас 
има символен характер и по от-
ношение на взаимодействията на 
зрелостниците с обществото. Пре-
ди и след бала (той е по-скоро бан-
кет в ресторанта) нашите младе-
жи и девойки най-демонстративно 
показват на обществото, че не ис-
кат да спазват законите му. Факти-
чески инициацията на български-
те младежи представлява символ-
но погазване на закона и на добри-
те нрави. Дали младите хора не 
искат да ни кажат: „В държавата 
ви няма ред. Обществото ви е фал-
шиво. Законите ви са само за ба-
ламите. Няма да ги спазваме!”

А обществото отвръща на не-
гативното отношение към него 
също с негативизъм. Той, разби-
ра се, е скрит зад маската на уж 

умиление, спомени за собствената 
младост, снизходителност, милоз-
ливост („Ех, младост, младост!”), 
протоколни изявления, че нашето 
бъдеще са младите, и т.н., а всъщ-
ност прави всичко възможно, за да 
ги изгони от Отечеството: експло-
атира ги безжалостно, оставя ги 
без работа, помага главно на цига-
ни и несретници, но не и на мла-
ди хора. Малтретира ги с безкрай-
ните си образователни реформи, 
с които всеки комплексиран обра-
зователен министър иска да оста-
не в историята. Не искам да вяр-
вам, но според публикации в цен-
трален ежедневник, миналата го-
дина кодът на образователното 
министерство за матурата е бил: 
FFA@@K_12y, чиято фонетика все-
ки разбира какво означава. Ето 
това „фак ю” казва родното МОНМ 
на всеки роден абитуриент. (Меж-
ду другото, във всяка нормална 
държава след подобен фал минис-
търът тутакси си отива в родно-
то село). Тогава защо трябва да ни 
учудват данните за емигриране-
то на младите хора. Емиграцията 
навън от страната е естественото 
продължение на абитуриентския 
бал. По данни на БАН (значи без-
милостни данни, както са безми-
лостни всички старци-комунисти) 
83 процента от младежите искат 
да напуснат „тази държава”, изна-
сяйки генофонда на България. Тук 
не е за нормални хора, според по-
вечето от тях.

балната 
лудоСт

   z Това е нашенски 
феномен, показващ 
особеностите 
на самата нация

   z Абитуриентската 
е като Празника 
на глупаците от 
Средновековието

проф. Петър 
иваНов
columnist@vestnikat.bg
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Всичко, което е метал-
но и може да се вър-
не за скрап, се краде 
на поразия из варнен-
ските села. На прицел 

били най-вече къщите, които не са 
постоянно обитаеми. Заради по-
стоянните набези английските се-
мейства, които имат имоти у нас, 
масово ги продават. Кметовете на 
повечето села във Варненско се оп-
лакват, че няма достатъчно поли-
ция, която да гарантира спокой-
ствието на хората и търсят вари-
анти за създаването на общинска. 
Заради липсата на финанси оба-
че, тази идея на практика е нео-
съществима. Това споделиха пред 
"Позвънете: ВестникЪт" кметовете 
на няколко села и по-малки градо-
ве в областта.

"Сега, по празниците, от дворо-
вете на хората изчезнаха агнета и 
дори кокошки. Особено в по-край-
ните къщи. Но иначе масово се 
краде желязо. А англичаните като 
заминат някъде дори за два-три 
дни, като се върнат намират къщи-
те си разбити и опоскани напъл-
но. Затова хората вече бягат, про-
дават си имотите в нашите села. 
Това е нашата българска действи-

телност. Страшно звучи, но е така. 
Аз скоро се върнах от САЩ, там 
няма такива проблеми. Тук прос-
то мисленето ни е такова", каза за 
"Позвънете: ВестникЪт" кметът на 
Аврен Красимир Тодоров. Той до-
пълни, че много често са комен-
тирали с другите кметове в облас-
тта проблема и са търсели начи-
ни той да бъде решен, но засега не 
са стигнали до никакво решение. 
"Какво да ви кажа, полицията има 
много неокомплектовани бройки. 
Това е обяснението, което ни да-
ват на нас. Специално за нашия ра-
йон имало 12 свободни щатни мес-
та, но защо не се заемат, не зная. 
Постоянно се чудим какво да пра-
вим. Има и по-сериозен проблем. 
Всички хора са чували и чели в ме-
диите за ужасните инциденти със 
самотноживеещи възрастни хора, 
които биват пребивани и дори 
убивани заради жълти стотинки. 
Мислели сме с колегите, че трябва 
да се създаде нещо като общинска 
полиция, която да се грижи за мал-
ките общини в областта. Но фи-
нансите ни са крайно недостатъч-
ни за това. Сега звъним на Четвър-
то районно или в Белослав, но до-
като дойдат униформените, вина-

ги става късно. Полицията не е ви-
новна, хората си вършат работата 
чудесно, но са малко. Държавата е 
виновна", допълни Тодоров.

"До преди една-две години бя-
хме спокойна община, сега вече е 
съвсем друго. Не остана желязо по 
къщите. Хората непрекъснато се 
оплакват, но не можем да се спра-
вим сами. По мое наблюдение не-
щата станаха съвсем зле от мина-
лата есен. Сякаш крадците се от-
пушиха и тарашат наред", каза 
за "Позвънете: ВестникЪт" кме-
тът на Дългопол Светльо Якимов. 
"Страшното е, че крадците вече не 
се спират пред нищо, посягат на 
канализация, на кабелите на теле-
фонните оператори, крадат жици 
и всичко, което може да си пред-
ставите. В някои от случаите по-
лицаите хващат крадците, но по-
неже ги водят маловажни случаи, 
ги пускат на свобода и те пак кра-
дат. Но хората нямат работа, ня-
мат пари и крадат. До преди кри-
зата, като имаше работа, няма-
ше такива проблеми. Сега очак-
вам през лятото да намалеят тези 
кражби и то пак е свързано с ра-
ботата. През лятото много хора 
от нашите села се хващат сезон-

ни работници по морето и хората 
като има какво да ядат, не крадат. 
Но наесен пак ще е същото. Поли-
цаите си вършат работата, колко-
то могат, но са малко. Те не са ви-
новни. Обсъждали сме идеята за 
нещо като общинска полиция, но 
финансите ни са крайно ограни-
чени и това е невъзможно", допъл-
ни Якимов.

"Крадат желязо всякакво. Особе-
но по вилните зони и къщите, кои-
то не се обитават постоянно. Кра-
дат казани за ракия, пръскачки, 
железните парапети от външните 
стълбища, дори тенджери и телта, 
с която си вързват лозите хората. 
Крадат всичко, което може да се 
върне, стигали са дори до лопати и 
търмъци. Проблемите ни са като 
навсякъде в областта. Едно и също 
е, търсим начини да се справим, 
но без полиция не може", обясни 
за "Позвънете: ВестникЪт" кметът 
на Игнатиево Димитър Димитров. 
"Представете си само при нас как е 
- 23 села се обслужват от едно РПУ. 
Трима полицаи обикалят и се гри-
жат за по 5-6 села. Каквото и жела-

ние да имат, колкото 
и добри да са, не могат 
да се справят. Прекале-
но малко са. Те хората си 
работят много добре, но за да има 
ред и спокойствие по селата, тряб-
ва да са много повече униформе-
ните в тях. И при нас имаше инци-
дент със самотноживеещ старец, 
нападнат в дома му. Хората ги е 
страх, а ние не можем да им подси-
гурим спокойствието по никакъв 
начин", допълни Димитров.

80 на сто от престъпленията в 
региона са свързани с кражбите 
на желязо, сочи статистиката и на 
дирекцията на варненската поли-
ция. По празниците се увеличават 
кражбите на добитък, а посегател-
ствата срещу възрастни самотно-
живеещи хора са единични слу-
чаи, които са разкрити на сто про-
цента, показват данните на ОДП-
Варна.

Няма пари 
за общинска полиция
"Кражбите на желязо са масово явление в областта. Има дос-

та необитаеми къщи по селата и такива, в които се ходи вед-
нъж месечно или през уикендите и почти всички са обирани поне 
по веднъж", това обясни за "Позвънете: ВестникЪт" зам.-дирек-
торът на ОДП-Варна комисар Димитър Димитров, който дълги 
години беше началник на Четвърто РПУ, обслужващо най-голя-
мата част от областта.

"Полицаите наистина са малко, но това не зависи от варнен-
ската дирекция на полицията, а от министерството. Четвър-
то РПУ обслужва 44 села, 3 града и кварталите "Аспарухово" и 
"Галата". Хората работят здраво, но са недостатъчно. Като 
началник на районното съм присъствал и на общински сесии, 
там наистина е обсъждан вариантът за общинска полиция, но 
това е финансово невъзможно. До преди няколко години такъв 
вид полиция имаше в Бяла и Белослав, но за малко. Общините не 
издържаха и закриха службите. Издръжката е много висока и е 
непосилна за малки населени места. Такава полиция могат да си 
позволят само големите областни градове като София, Варна 
или Пловдив", допълни комисар Димитров.

окрадоха 
желязото

от селските къщи

   z Кметове искат повече полиция, 
търсят варианти за общинска

   z Англичани продават къщите си 
у нас заради апашки набези

лиляНа 
тръНкова
trankova@vestnikat.bg

комисар 
Димитър Димитров
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Откакто има затвори, 
има и хора, които 
бягат от тях. Всич-
ки сме гледали по 
филмите как се ко-

паят дупки в стените, как се ре-
жат решетките с пили и ножовки, 
вкарани в хляб, или как се кроят 
сложни планове със скици на ка-
нализацията в ръка. През послед-
ните няколко месеца имаше два 
изключително оргинални опита 
пандизчии да избягат и от варнен-
ския затвор. А ето кои са най-зна-
менитите бягства от зандани в ис-
торията на човечеството според 
класации в интернет:

Първото историческо докумен-
тирано бягство е на йезуитския 
свещеник Джон Джерард. Той е 
единственият човек, който през 
1579 г. успява да избяга от прочу-
тия Лондон Тауър. Божият служи-
тел бил хвърлен в кулата за това, 
че разпространявал религиозни-
те си убеждения. С помощта на бе-
лежки, написани с невидимо мас-
тило, той се свързал със свои под-
дръжници във външния смят. Не-

говите съучастници се промъкна-
ли с лодка в крепостния ров на ку-
лата и му хвърлили въже. Йезу-
итът закрепил въжето и се спус-
нал по него в лодката. След това 
напуснал Англия и прекарал ос-
татъка от живота си в Рим, пише 
kriminalnidosieta.com.

Паскал Пайе излежавал в за-
твора в Лион присъда от 30 годи-
ни за убийство на банков охрани-
тел. През 2001 г. негов съучастник 
каца на покрива на затвора с от-
краднат хеликоптер и го прибира. 
Две години по-късно, когато Пайе 
е все още на свобода, той се връща 
в същия затвор с друг хеликоптер, 
за да измъкне трима свои колеги, 
но четиримата мъже били залове-
ни и той получил допълнителни 
шест години към присъдата си. За 
изненада на всички, през 2007 г., 

по времето когато Франция чест-
ва националния си празник, Пайе 
отново се измъква с хеликоптер, 
този път от затвора Грас. Четири-
ма маскирани мъже отвличат хе-
ликоптер от близкото летище, за-
плашвайки пилота му и прибират 
Пайе от покрива на затвора. След 
като се приземяват край Среди-
земно море, те освобождават пи-
лота и изчезват безследно. Засега 
издирването на Пайе не е дало ре-
зултат, посочват от lubopiten.com.

Легендарният бандит Джон Ди-
линджър, обявен от ФБР за "Об-
ществен врагов номер 1", е арес-
туван заедно с бандата му на 25 
януари 1934 заради извършени-
те от тях няколко банкови обира. 
Дилинджър бил държан в „невъз-
можния за бягство“ областен за-
твор "Лейк" в Краун Пойнт, Инди-
ана, който бил охраняван от цяла 
армия полицаи и Национална-
та гвардия. В затворническата ра-
ботилница той си изработил фал-
шив пистолет от парче дърво и го 
боядисал с черна боя за обувки. С 
него заплашил охраната да отвори 
килията и избягал. От паркинга 
на затвора Дилинджър откраднал 
чисто новата кола на шерифа на 
града, с която отпрашил към Чи-
каго. Там работи като чиновник, 
но ФБР надушило следите му и на 
22 юли 1934 г. при опит за аресту-
ването му става престрелка, при 
която Джон Дилинджър бил за-
стрелян.

През 2009 г. Жулиен Шаторд из-
бягал по особено смел и нагъл на-
чин от затвора "Пентонвил" в Се-
верен Лондон. Той заедно с още 
няколко затворници били дока-
рани заедно в сградата. Докато 
другите влизали, той успял да се 
скрие под фургона и държейки се 
за долната му част, бил изкаран 
обратно. По-късно сам се предал 
на полицията.

Затворът в Алкатраз, Сан Фран-
циско, се използва в продълже-
ние на 29 години - от 1934 до 1963. 
През това време 36 затворници са 
направили 14 опита за бягство. И 
само един от тях се оказва успе-
шен – този на Франк Морис, при-
дружен от Джон и Кларънс Ан-
глин. През 1962 г., след неколкоме-
сечна подготовка, тримата мъже 
се измъкват през вентилацион-
ната шахта на килията. Бягство-
то им било разкрито чак на след-
ващата сутрин, тъй като мъже-
те били оформили глави от сапун, 
човешка коса и тоалетна хартия 

в леглата си, за да изглежда така 
сякаш още спят. Въпреки всички 
усилия не успяват да ги намерят. 
Според ФБР бегълците са се уда-
вили. При все това досието остава 
отворено до 1980 г. и днес все още 
се счита, че тримата са на свобода.

Били Хейс е арестуван в Турция 
през 1970 г., след като се опитва да 
качи хашиш на самолета. Той по-
лучава трийсетгодишна присъда. 
Хейс прекарал пет години в затво-
ра "Сагмиликар", но впоследствие 
бил прехвърлен на един островен 
затвор в Мраморно море. Там за-
почнал да крои план за бягство. 
На острова нямало лодки, но на 
близкото пристанище често идва-
ли рибарски лодки. Хейс прекарал 
дни, скрит в един бетонен кош за 
отпадъци и когато дошъл момен-
тът, доплувал до пристанището 
и откраднал една малка лодка. С 
нея успял да стигне до Гърция, на-
края в Щатите. Впоследствие Хейс 
написва книга за премеждията си, 
озаглавена "Среднощен експрес", 
по която е създаден и едноименен 
филм.

Затворът "Либи" в Ричмънд, 
Вирджиния, е един от най-омраз-
ните затвори в периода на Граж-
данската война. През 1864 г. гру-
па затворници - войници на Се-
вера, под предводителството на 
полковник Томас Роус, прокопа-
ват тунел от мазето на затвора до 
един тютюнев склад. Това не било 
лесна задача, тъй като мазето на 
"Либи" представлявало мрачно и 
гъмжащо от вредители място и за-
това затворниците го наричали 
"Адът на плъховете". За 17 дни ус-
пели да прокопаят тунела. През 
него успели да се измъкнат 109 
войници, които побягнали към 
Съюзническия фронт. 48 от тях 
били заловени, а двама се удави-
ли в близката река Джеймс, но 59 
успели да се спасят. Тяхното бяг-
ство остава едно от най-успешни-
те в периода на Войната между Се-
вера и Юга.

Затворът "Лабиринт" бил пред-
назначен за терористи и члено-
ве на Ирландската републикан-
ска армия и се смятал за един от 
най-добре охраняваните затво-
ри в цяла Европа. На 25 септември 
1983 г. там е извършено едно от 
най-бруталните бягства на всич-
ки времена. След няколкомесеч-
но планиране, група затворни-
ци, предвождани от членовете на 
ИРА Гери Кели и Боби Стори, с по-
мощта на тайно вмъкнати в затво-

ра няколко пистолета, поемат кон-
трол над затворническия блок Н7. 
Те раняват няколко от пазачите и 
обличат униформите им, отвли-
чат камион за хранителни достав-
ки и с него тръгват към главния 
портал. Там обаче плановете им се 
объркват и се наложило да прес-
качат оградата и да бягат пеш. 35 
души успели да напуснат затвора, 
но 16 от тях скоро след това били 
заловени. По време на бягство-
то двайсет пазачи били ранени, а 
един починал. Бягството е най-го-
лямото в Европа след Втората све-
товна война.

Едно от най-мащабно организи-
раните бягства е бягството от гер-
манския затвор "Сталаг Луфт ІІІ" 
- лагер на Луфтвафе по време на 
Втората световна война. В него-
вата подготовка участвали около 
600 души. Те копали три тунела с 
кодовите названия "Том", "Дик" и 
"Хари", които трябвало да минат 
под главната ограда и да излязат в 
близката гора. За подсигуряване 
на тунелите били използвани дър-
вени подпори, лампи и дори пом-
па, която снабдявала копаещите 
с въздух. На 24 март 1944 г. вой-
ниците предприели бягството си 
по тунела "Хари". За нещастие ту-
нелът не бил стигнал до гората и 
излизащите от дупката мъже по-
паднали в полезрението на паза-
чите. 76 от тях успели да излязат 
през тунела, но по-късно били за-
ловени от нацистите и само три-
ма успели да избягат. Въпреки 
това, благодарение на популяр-
ността на известния филм, напра-
вен по този случай, "Голямото бяг-
ство" остава едно от най-прочу-
тите бягства от затвори за всички 
времена.

Дитер Денглер е американски 
пилот, участвал във войната във 
Виетнам. В началото на 1966 г. са-
молетът на Дитер бил свален и той 
бил пленен и откаран в затворни-
чески лагер. На 29 юни 1966 г., той 
и шестима други затворници ус-
пяват да освободят ръцете и кра-
ката си от оковите и да се домо-
гнат до оръжието на пазачите. За-
стрелват трима от тях и се спася-
ват в гъстата гора. Той прекарва 
23 дни в джунглата, преживявай-
ки непоносимата жега, насекоми, 
паразити и глад преди да бъде спа-
сен от американски хеликоптер. 
Само един от другите затворни-
ци, тайландски предприемач, ус-
пява да се спаси. Останалите били 
убити или изчезнали завинаги в 
джунглата. Впоследствие Денг-
лер се превръща в успешен тесто-
ви пилот и до ден днешен е извес-
тен като единственият американ-
ски войник, който успява да избя-
га от затворнически лагер по вре-
ме на войната във Виетнам.

бягСтво от затвора - 
мИСИята възможна

   z Исторически данни 
за най-знаменитите 
измъквания в света

   z Началото е сложено 
от йезуитски 
свещеник в Англия
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„Красота". Тази 
дума на някол-
ко пъти повтори 
министър-пред-
седателят Бой-

ко Борисов, докато разглеждаше 
църквата „Свети Георги Победоно-
сец" в Тервел. Православният храм 
бе осветен на 6 май - Гергьовден, 
от Доростолския митрополит Ам-
вросий и още 10 свещеници, а цър-
ковните камбани за първи път ог-
ласиха добруджанския град на 
празника му. Премиерът бе види-
мо впечатлен от красивите ико-
ни и дърворезбата в църквата - из-
работени от две млади семейни 
двойки. Иконописците Младен и 
Катя Костадинови от Варна са ав-
торите на всички икони в храма. 
Семейство Мая и Петър Ваневи от 
Велико Търново пък са изпълни-
тели на тежките ажурни резби. 
Същите млади хора са направили 
и останалата част от обзавеждане-
то - владишкия трон, проскинита-
риите, малките трончета за сяда-
не по време на служба… 

Младен и Катя Костадинови от 
Варна са завършили Великотър-
новския университет, специал-
ност „Църковна живопис". Запоз-

нали се именно като студенти, по 
принцип Катя е родом от Плевен. 
Любовта им към иконописа ги съ-
брала в семейство, но и в профе-
сионален екип. Работата им в хра-
ма „Свети Георги Победоносец" в 
Тервел е продължила година и по-
ловина. Иконите в Царския ред са 
осем и изобразяват „Богородица с 
младенеца", „Свети Георги", „Све-
ти Стефан", „Свети Димитър", „Ии-
сус Христос", „Йоан Кръстител", 
„Иван Рилски" и „Света Петка", 
разказа за „Позвънете: ВестникЪт" 
Младен Костадинов. Всичко изра-
ботваме в ателието ни във Варна 
и после го монтираме на място в 
храма, обясни Катя Костадинова. 
Младото семейство споделя, че от 
осем години работи в храмовете. 
Това е 12-ият иконостас, който е 
изпълнило. Всички останали 
са също във Варненска мит-
рополия - в селата Изворско, 
Водица, Доброглед,  Припек, 

Шкорпиловци, два 
- в църкви в кв. „Ви-
ница" и др. „Работа-
та ни доставя голямо 
удоволствие. Ако една ра-
бота не ти доставя удоволствие, 
няма смисъл да я вършиш", споде-
ля Младен Костадинов. И допъл-
ва: „Радваме се, че вършим богоу-
годно дело".

Неотлъчно до Катя и Младен 
Костадинови е 6-годишната им 
дъщеричка Весимира. Тя е из-
раснала в ателието с нас, споде-

ля майка й Катя. „По кой път ще 
тръгне - ще видим. Важното е, 
че вече съзнава важността на 
това, което правим", обясня-
ва Младен Костадинов.

Над 1 милион струва 
градежът на храма

Общата стойност на храма „Свети Георги Победоносец" в Тервел възли-
за на 1 136 485 лева. От тях 717 485 лв. са осигурени от общината, 250 000 
лв. - от дирекция „Вероизповедания", 100 000 лв. - от проект „Красива Бълга-
рия". Други 69 000 лв. са дарени от  граждани и фирми - в пари и материали.

Началото е поставено през 1991 година. Тогава общината предоставя 
парцел в центъра на града за построяване на нов православен храм. През 
1992 г. е направена първа копка, започват изкопните работи и се отлива 
наземната плоча на криптата. После строежът е замразен и бетонирани-
ят изкоп престоява в този си вид 14 години -  до лятото на 2006 г., когато 
работата е подновена. На практика църквата е построена и обзаведена за 
малко по-малко от  пет години.  

Сградата на храма „Свети Георги Победоносец" е висока 21 метра, има за-
строена площ от 365 кв. м. 

ИконопИСцИ 
Смаяха 

премИера

   z Радваме се, че вършим 
богоугодно дело, споделят 
Катя и Младен Костадинови

   z Това е 12-ият иконостас, 
изпълнен от младото 
варненско семейство

мима 
илиева
ilieva@vestnikat.bg

Варненски

Снимки Авторът
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ТЛидерът на албанската социалистическа партия Еди Рама поздрави 

симпатизанти, след като упражни правото си на глас в столицата 

Тирана на местните избори

Снимки БГНеС

Представители на италианската брегова охрана помагат на либийски 

бежанци да слязат на остров Лампедуса. Властите са спасили лодка с 

над 500 души

Израелски войници се подготвят за Възпоменателния ден за 

жертвите на терора, който се отбелязва на 8 май

Възрастни жени посетиха Преображенските гробища в Москва в 

навечерието на Деня на победата. Там са погребани 11 000 руски войници

Протестите в Пакистан, осъждащи американската операция, по време 

на която бе убит лидерът на "Ал Кайда" Осама бен Ладен, продължават

светът в снимки

За въвеждане на фик-
сирани крайни цени 
за всички лекарства 
в страната и ограни-
чаване на броя на ап-

теките със законодателни мер-
ки, настояха от Националната ап-
течна камара. Според браншова-
та организация трябва да се пре-
установи ценовата конкуренция 
между фармацевтите и да се ре-
гламентира по-добре дейността 
им. Камарата предлага да има ап-
течна карта с географска и попу-
лационна квота, която да въвеж-
да ограничение от минимум 500 
метра отстояние между същест-
вуваща и новоразкриваща се ап-
тека, както и изискване в големи-
те населени места да няма пове-
че от една аптека на 10 000 души. 
За селища с по-малко от толкова 
жители пък да е разрешена само 
една аптека, предложи предсе-
дателят на камарата Антон Въ-
лев. Той настоя и за налагане на 
мораториум върху разкриването 
на нови фармацевтични обекти в 

населени места, където предло-
жената от камарата квота вече е 
надхвърлена, пише Медиапул.

Друго искане на организация-
та е да се въведе публично-част-
но партньорство за предоставяне-
то на фармацевтични услуги в на-
селените места със затруднен дос-
тъп до лекарства. Това може да 
стане чрез договаряне на проце-
дури за съвместна дейност между 
общините и вече съществуващи 
местни дружества с разрешител-
но за аптечна дейност. Там, къде-
то липсват аптеки с нощно дежур-
ство, общината да субсидира из-
вършването на такива, настоя-
ват още от камарата. Те искат и в 
региони, в които аптеките нямат 
рентабилност да поддържат от-
пускане на лекарства по Здравна-
та каса, общината да осигури це-
лева субсидия за поддържане на 
тази номенклатура.

Сред предложенията на аптеч-
ната камара са и въвеждането на 
нов регистрационен режим "Ап-
тека в курортно селище". Такъв 

обект ще е освободен единстве-
но от изискването да не затваря 
врати за повече от 30 дни в рам-
ките на една година. Те трябва да 
работят поне от началото до края 
на активния туристически сезон. 
Да се прехвърли административ-
ната процедура по разкриване 
на аптека от Министерството на 
здравеопазването на съсловна-
та организация на магистър-фар-
мацевтите, е друга идея на кама-
рата. Нейните членове предла-
гат също така само фирма с ми-
нимум 51 на сто дялово участие 
на магистър-фармацевт да има 
право да открива аптека, а дяло-
вете от 49 на сто да не могат да се 
продават без съгласието на мажо-
ритарния собственик. Настоява 
се още за въвеждане на изисква-
не да се полага сертификационен 
изпит пред комисия на съсловна-
та организация за упражняване 
на професията магистър-фарма-
цевт заради навлизането на фал-
шиви дипломи от страни извън 
България.

растат приходите от сеч на дървесина  
Приходите от дейности в държавните гори ще се 

увеличат най-малко с 20% до една година, прогнозира 
заместник-председателят на земеделската комисия в 
парламента Емил Димитров, цитиран от Медиапул. Той 
определи новите директори на шестте горски сто-
панства, за трима от които стана ясно, че са били съ-
трудници на бившата ДС, като "цвета на българската 
горска система и най-добрите кадри". Димитров комен-
тира, че досега с голям процент от изсечената дърве-
сина е имало злоупотреби, но се очаква това да се про-
мени.

"С новия закон за горите се цели спирането на краж-
бите на дървесина. Точно затова е разделена стопан-
ската дейност от контрола. Докато преди този, кой-
то сечеше, той се самоконтролираше. Направете 
сметка, че в България се добиваха седем-осем мили-
она кубически метра дървесина, значи около милион 
и половина минимум са изчезвали без документи и не 
по регламентирания начин", каза Димитров. Той обяс-

ни още, че с поправки в Закона за лова ще се отстрани 
недомислица на предишното законодателство, оста-
вила две от държавните ловни стопанства под упра-
влението на Министерския съвет. "Двете ни предста-
вителни ловни стопанства - "Воден" и "Искър", пре-
минават от Министерския съвет, както всички ос-
танали, към Министерството на земеделието. Това 
беше една недомислица на предишното законодател-
ство, а може би не е толкова недомислица. Първо е 
несвойствена дейност за главния секретар на Ми-
нистерския съвет, второ - получава се един диском-
форт между отделните институции", обясни народ-
ният представител. Самият той е собственик на лов-
ни стопанства край Елин Пелин и Етрополе. Димитров 
коментира още, че не всичко е безупречно в Държавен 
фонд "Земеделие", тъй като има жалби за неполучени 
суми, но те са за периода 2007-2008 година, когато има 
припокриване на терени и тези проблеми не могат да 
бъдат изчистени.

Зеленчуците поевтиняват
Спад в цените на зеленчуците 

отчетоха от Държавната комисия 
по стоковите борси и тържищата 
(ДКСБТ) тази седмица. Оттам по-
сочиха, че индексът на тържищ-
ните цени е намалял до 2,009 
пункта. Най-голямо намаление 
е налице при салатите, които са 
поевтинели с близо 15% до 0,40 
лева за брой, пише dariknews.net. 
Около с 5 на сто са по-ниски це-
ните на оранжерийните дома-
ти, които вече се търгуват за 2,36 
лева за килограм и на зелето, 
чийто килограм струва 1,06 лева. 
Цената на краставиците е падна-
ла с 2,2% - до 1,79 лева за кило-
грам. Увеличение има при кар-

тофите, които поскъпват с 1,9% 
до 1,06 лева и при ябълките, чи-
ято цена се увеличава с 1,4% до 
1,44 лева за килограм. Въпреки 
намалението, българските оран-
жерийни зеленчуци остават по-
скъпи от вносните, отчитат още 
от ДКСБТ. Поскъпнали са захарта 
(до 2,15 лева за килограм) и каш-
кавалът (до 10,63 лева за кило-
грам). По-евтини са олиото (2,71 
лева за литър) и кравето сире-
не (4,76 лева за килограм). Кило-
грам от обикновената кайма се 
продава по 4,84 лева, от малот-
райните колбаси по 5,20 лева, а 
от свинското месо - по 6,35 лева.

Междувременно земеделски-

ят министър Мирослав Найде-
нов предложи България да поис-
ка Европейската комисия да се 
произнесе по изследване на Сло-
вашката асоциация на потреби-
телите. Според него водещи мул-
тинационални компании опа-
коват под едно и също име про-
дукти с различен състав и ка-
чество в зависимост от държава-
та, за която са предназначени. 
От своя страна премиерът Бойко 
Борисов възложи на вицепреми-
ера и финансов министър Симе-
он Дянков да уточни с колегите 
си от другите засегнати страни 
дали и какви действия ще пред-
приемат те.

фИкСИранИ 
ценИ за 

лекарСтвата

Искат

   z Настояват за 
ограничаване броя 
на аптеките със 
законодателни мерки

   z Предлагат публично-
частно партньорство 
за фармацевтични 
услуги
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димитър Борисов
президент на ЦСка

 “ Очаквайте огромна селекция с 
20 нови играчи. Вече преговаряме с 50 
мениджъри."

коко диНев
президент на "Локо" (Пловдив)

 “ Съдиите ни режат, защото 
"Черно море" и "Локо" (София) имат 
представители в Изпълкома."

лотар матеус
национален селекционер

 “ Футболистите ви вече се 
гордеят, че играят за България."

След година из-
гнание в ама-
тьорската група, 
"Спартак 1918" 
става професи-

онален отбор и на книга. Из-
пълнителният директор на 
"соколите" Силвия Николова 
вече изпрати всички необхо-
дими документи за лиценза, 
който клубът трябва да полу-
чи за участието си в "Б" гру-
па през следващия сезон, на-
учи "Позвънете: ВестникЪт". 
Както е известно, "соколите" 
са убедителни лидери в Севе-
роизточната "В" група и нищо 
не може да ги спре по пътя 
към "Б" група. Отборът прос-
то трябва да доиграе сезона, 
а узаконяването на промо-
цията ще стане в следващия 
кръг от шампионата. "Няма 
да имаме никакъв проблем с 
получаването на професио-
нален лиценз", бе категорич-
на Николова. Тя уточни, че 
според нормативните наред-
би на БФС не е нужно клубът 
да се трансформира в акцио-
нерно дружество, за да участ-

ва във втория ешелон на род-
ния футбол. В момента "Спар-
так 1918" е сдружение с нес-
топанска цел за обеществено 
полезна дейност. 

Веднага след края на сезо-
на във "В" група, който е на 5 
юни, ръководството на клу-
ба ще започне да сключва 
професионални договори със 
своите футболисти. Според 
наредбата, минимум 11 иг-
рачи трябва да имат профе-
сионален статут, от които че-
тирима да са собствени юно-
ши до 23 години. "Позвъне-
те: ВестникЪт" научи, че про-
фесионални контракти ще 
бъдат предложени на Марин 
Петров, Денислав Андреев, 
Григор Георгиев, Латин Вен-
ков, Диян Дончев, Генко Сла-
вов и Боян Илиев. От школата 
пък договори ще сключат Ге-
орги Димитров, Пламен Ива-
нов, Станислав Желязков и 
Михаел Михалев. "Бройка-
та от 11 професионални фут-
болисти е минимумът, кой-
то трябва да покрием. По вся-
ка вероятност ние ще склю-

чим контракти 
и с други игра-
чи, но все още 
е рано да обсъж-
даме този въ-
прос", коменти-
раха от ръководството 
на "Спартак 1918".

В клуба вече започнаха да 
стягат и стадиона за идния 
сезон в професионалния фут-
бол. Част от пластмасови-
те седалки на съоръжение-
то бяха подменени, а тепър-
ва то ще придобива по-при-
ветлив облик. Със сигурност 
ремонт ще претърпи тревна-
та настилка на стадиона. "От-
носно стадион "Спартак" не 
очакваме да имаме никакви 
проблеми с лиценза му. Той 
и сега се намира в прилично 
състояние, а занапред ще из-
глежда все по-добре", заявиха 
от клуба.

„Спартак“ пак 
профеСИонален

   z От клуба изпратиха документите 
за лиценз за "Б" група

   z Поне 12 играчи подписват 
професионални договори

йордаН 
Фотев
fotev@vestnikat.bg

Снимки БГНеС

След 3-месечно отсъствие 
заради контузия Шакийл 
О'Нийл се завърна в игра за 
"Бостън Селтикс". "Келтите" 
победиха категорично с 97:81 
"Маями Хийт", като по този 
начин намалиха преднината 
в плейофната серия до 2:1 за 
"горещите". С най-голям принос 
за победата на "Селтикс" бе 
пойнт-гардът Ражон Рондо, 
който преодоля тежка 
контузия в лакътя и игра с 
болки до края на мача

48-годишният ветеран 
Ивендър Холифийлд спечели с 

технически нокаут в 10-ия рунд 
над Бриан Нилсен на галавечер 

в Копенхаген, на която пък 
нашият Кубрат Пулев взе 12-а 
поредна победа на профиринга 
срещу американеца Дерик Роси 

Снимка Архив

Опитният Боян Илиев е един от играчите, който 
ще сключи професионален договор със "Спартак 
1918" след края на сезона
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"Черно море" за-
служава най-
много от пре-
тендентите 
за четвърто-

то място в "А" група да играе в евро-
турнирите през следващия сезон. 
Мнението е на Димитър Ларгов - 
една от най-значимите фигури в 
историята на българския футбол. 
Бившият шеф на БФС в периода 
1991-1993 г. изгледал на живо пре-
ди дни успеха на "моряците" над 
"Славия" в София в компанията на 
Стефан Янев и отсякъл, че "Черно 
море" играе отличен футбол, раз-
каза легендата на варненския клуб 
пред "Позвънете: ВестникЪт".  

Ларгов, който все по-рядко ходи 
на живо по мачове, бе впечатлен 
от грамотната и агресивна игра на 
варненския клуб през всичките 90 
минути, каза Янев. "Вашите играят 
по-добре в средата на терена и раз-
виват атаките си в дълбочина, до-
като нашият отбор търсеше широ-
чината на разиграването на топка-
та и за това трудно създаваше голо-
ви ситуации. От много време "Сла-
вия" не е била толкова слаба, да не 
кажа, че това е най-слабият отбор, 
който сме имали. Липсва му дух, 
организация, умение. Нещо, което 
виждам в отбора на "Черно море", 
обявил легендарният футболист. 

В своята знаменита кариера на 
терена той е носил екипа на сто-
личните "Септември" и "Славия". С 
белите, на които е дългогодишен 
капитан, е три пъти носител на на-
ционалната купа и два пъти вице-
шампион на България. Има 24 мача 
с националния отбор, с който иг-
рае на световните финали в Англия 
през 1966 г. "Според мен шансовете 
на "Черно море" за Лига Европа са 
съвсем реални. Варненци заслужа-
ват да играят в турнирите от Ста-
рия континент. Особено като имам 
предвид не особено впечатляващи-
те лидери в нашето първенство", 
казал още Димитър Ларгов. 74-го-
дишният ветеран в момента е 
председател на съюза на фут-
болните ветерани у нас.  

Той сериозно се позаинте-
ресувал какво правят в мо-
мента бившите му съпер-
ници на терена като Ди-
митър Боснов, Янко Атана-
сов, Абил Билялов и Иван Василев. 

С умиление си спомни за покойни-
те легенди на "Спартак" Илия Кир-
чев и вратаря Христо Вълчанов, с 
когото са били заедно в различни-
те гарнитури на националните от-
бори, както и за техничните "соко-
ли" Иван Филипов и Христо Нико-
лов-Чоко. "С варненските отбори 
винаги ставаха големи и паметни 
мачове, които дълго се помнеха", 
категоричен бил Ларгов пред Сте-
фан Янев. Легендата на "Славия" 
споделил болката и разочаровани-
ето си от факта, че стадион "Юрий 
Гагарин" вече не съществува. "Това 
беше толкова предпочитан ста-
дион, не само от варненци, а и от 
всички гостуващи отбори. Прос-
то се създаваше уникална атмосфе-
ра. Много жалко за него. 
Дано поне скоро запо-
чне строителството 
на новия стадион", 
заявил Ларгов. Ле-
гендата признал, че 
много рядко ходел 
по мачове, тъй като 
просто нямал какво 
да види. "Разочаро-
ван съм от това, кое-
то виждам, за това из-
бягвам да ходя на ста-
диона. Срам ме е, 
като видя праз-
ните трибу-

ни. Няма атмосфера, 
няма тръпка към фут-
бола. Сега парите раз-
вращават младото по-
коление", допълнил 
Ларгов. 

В компанията на двамата големи 
бивши футболисти бил и Михаил 
Мишев, един от любимците на пуб-
ликата на "Славия" през 60-те годи-
ни на миналия век. Той се просъл-
зил, когато станало дума за бивши-
те играчи на Варна, разкри Стефан 

Янев. "Мишев постоянно наказ-
ваше ЦСКА и "Левски", за това 
привържениците му лепна-
ха прякора Горнобанския 
кмет. Той е родом от Горна 
баня", уточни Янев. Мишев 
също като Ларгов отсякъл, 
че едно от най-любими-
те му места за футбол е бил 
стадион "Юрий Гагарин".
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ТФутболистите на "Байерн" се радват, след като разбиха с 8:1 "Санкт 

Паули" и изпратиха съперника си във Втора Бундеслига

Снимки БГНеС

"Милан" завърши 0:0 при визитата си на "Рома" и спечели Скудетото в 

Италия за 18-и път

С 4 гола на Кристиано Роналдо "Реал" (Мадрид) унижи с 6:2 "Севиля" 

като гост

Лидерът във Франция "Лил" победи с 1:0 "Нанси" и направи нова крачка 

към титлата

"Атлетико" (Мадрид) допусна шокираща загуба с 0:3 у дома от "Малага"

уикендът в снимки

Варненци си намериха кадем 
за мачовете в столицата

В "Черно море" си намериха кадем, когато имат ма-
чове в София и това е бившият футболист на тима и 
спортен журналист Стефан Янев. Той бе на стадиона 
при последните две победи на "моряците" в столицата - 
с 2:1 над "Локомотив" (София) през миналия сезон и с 1:0 
над "Славия" в настоящата кампания на "А" група. "Тряб-
ва да направиш всичко възможно, но да присъстваш и 
на визитата ни срещу "Локо" (София) в следващия кръг", 
отсякъл пред Янев спортно-техническият директор на 

"Черно море" Тодор Великов. 
Както е известно, в идния кръг "Черно море" госту-

ва на столичните "железничари" в решителен двубой за 
четвъртото място в класирането. Постигнат ли ус-
пех, то "моряците" ще се превърнат в абсолютен фаво-
рит за позицията. Тя от своя страна ще даде излаз за 
Лига Европа в случай, че ЦСКА победи "Славия" на фина-
ла за Купата на България, който ще се играе на 25 май на 
националния стадион "Васил Левски". 

„черно море“ 
впечатлИ 
легенда

   z "Моряците" имат 
място в Европа, 
отсече Димитър 
Ларгов

   z Приел с болка 
разрушаването 
на стадион 
"Юрий Гагарин"

йордаН 
Фотев
fotev@vestnikat.bg

на футбола ни
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Напориста, краси-
ва и жадна за фут-
болни емоции. Та-
кава е пресаташето 
на „Калиакра" Сти-

ляна Божидарова. Едно от малко-
то нежни създания в нашия фут-
бол. И прекрасна причина да оти-
деш на мач в Каварна. Младата 
дама има доста интересна исто-
рия, която ще разкажем в следва-
щите редове.

„Колкото и тривиално да звучи, 
съвсем от мъничка се вълнувам 
по един или друг начин от футбо-
ла. Със сестра ми още от деца  гле-
дахме Христо Стоичков, Емил Кос-
тадинов и другите играчи от Злат-
ното поколение на България. В 
квартала винаги съм играла фут-
бол с момчетата. Хората, които ме 
познават, знаят, че съм много емо-
ционална, на моменти даже леко 
луда. Понякога съм малко гру-
ба, наподобявам стила на Гатузо. 
Това, което натежа да се занима-
вам с футбол, бе Световното пър-
венство през 2002 година. Тога-
ва реших да започна работа 
като спортна журналист-
ка и да продължа жи-
вота си в тази на-
сока", сподели 
пред „Позвъ-
нете: Вестни-
кЪт" Стиля-
на. Краси-
вата връз-
ка на „Ка-
лиакра" 
(Каварна) 
с медии-
те обясни, 
че първа-
та футбол-
на среща, 
която е по-
сетила, 
е била 

именно на клуба, в който в момен-
та работи. „По ирония на съдбата 
първата футболна среща, на коя-
то дойдох, беше на стадион „Кали-
акра" на 8 април - ромският праз-
ник. Не помня с кого точно играх-
ме, но това беше моментът, в кой-
то ме грабна отборът. По-нататък, 
когато съм ходила на мачове меж-
ду „Калиакра" и „Добруджа", вина-
ги съм поддържала каварненския 
тим, въпреки че аз съм родом от 
Добрич. Другите ми любими клу-
бове са ЦСКА и „Барселона", заяви 

Стели.
Преди 5 го-

дини ам-
бициоз-

ната 

дама е била на път да сбъдне меч-
тата на всяко младо момиче - да 
се омъжи за футболист. Тогава тя 
предложила брак на своя люби-
мец Рафаел Маркес. „През 2006 
година ходих на мача на „Барсе-
лона" с „Левски" от Шампионска-
та лига. Това ми беше подарък за 
рождения ден. Видях се с моя лю-
бим футболист Рафаел Маркес. 
Беше ми голяма мечта да се запоз-
ная с него. Като го видях, на ис-
пански му казах: "Искаш ли да се 
ожениш за мен". Той ми отвърна 
само с усмивка. Сигурно и други 
фенки е срещал през живота си. 
В агитката на „Левски" бях един-
ствената, която се радваше на го-
ловете на „Барселона". Може би ме 
спаси фактът, че съм жена", заяви 
пред „Позвънете: ВестникЪт" Бо-

жидарова.
Авантюристката по душа 

разкри едно от любимите си 
занимания в свобод-
ното време - да пътува 
на стоп. „Това ми е ос-

новният начин на прид-
вижване. Дори, когато бях спор-
тен журналист в София, пътувах 
на стоп. Дори сега, когато имам 

свободно време, не пропускам та-
кива възможности. Имала съм 

много интересни моменти. Ми-
налата година ми се наложи 

да ходя до Микрево. Тогава 
смених няколко превозни 
средства. До София пътувах 
на стоп, после ми се наложи 
да пътувам с влак - беше го-
ляма емоция. Миналата го-
дина работих за кратко като 
крупие. Зарязах си нощна-
та смяна на мача, на който 
ЦСКА отпадна за купата от 
„Берое". Пропътувах пътя 
до Стара Загора и обратно 
и когато се стъмни, поч-
ти си бях помислила, че 
ще нощувам на пътя. По-
вечето емоции са при-
ятни. Не съм попада-
ла на хора, които ми ми-

слят лошо или са опасни 
личности. Винаги много 

съм се забавлявала. Срещала съм 
много хора, които споделят мои-
те интереси и пътят не се усеща. 
Приятелства не съм завързва-
ла, но има хора, с които се чу-
вам по телефона", сподели Бо-

жидарова.
Тя коментира също дали е по-

лучавала предложения за секс по 
време на пътуванията си на стоп. 
„Директно не са ме питали, но на-
меци е имало. Искали са ми теле-
фона, канили са ме на среща, но за 
щастие като видят моята отрица-
телна реакция се успокояват, не са 
били агресивни към мен. Случва-
ло ми се е да пътувам с музикант, 
със свещеник. Един от забавните 
ми моменти е, когато ме качи чо-
векът, който предстоеше да по-
еме „Добруджа" Радо Ди-
мов-Легендата", зая-
ви щурото пресата-
ше на „Калиакра". 
Стиляна обясни и 
за рисковете в пъ-
туването на стоп. 
„Имаше един мач, 
играеха „Пирин" 
и ЦСКА в Кюстен-
дил. Тогава още 
работех в София. 
Срещата беше от 
18 часа, а два часа 
по-рано трябва-
ше да бъда на една 
пресконференция 
на Емил Велев. Ре-
ших след прескон-
ференцията да отида 
до Кюстендил. Нямах 
проблем по пътя, бър-
зо ме качиха, но пристиг-
нах за последните 10 ми-
нути на двубоя", каза Божи-
дарова, която разказа защо 
е избрала този начин на 
придвижване. „Мен ви-
наги ме е било срам. 
Не съм чак та-

кава авантюристка. Пре-
ди 5-6 години тъкмо бях 
завършила училище и 
решихме с един приятел 
да отидем до морето на стоп. Аз 
се криех зад него, защото ме беше 
страх да не ме помислят за магис-
трална труженичка или нещо та-
кова, но усетих каква е емоцията. 
Аз имам две правила на стопад-
жията. Никога не се качвам на ти-
рове. Не знам защо съм по-скеп-
тично настроена към тях, а друго-
то е, че не се качвам на кола, която 
е спряла без да съм махнала. Кол-
кото и голямо желание да има шо-

фьорът да ми помогне, аз 
си оставам недовер-

чива. Ако човекът 
не ми вдъхва до-

верие, аз си ос-
тавам право-
то да не се 
кача в кола-
та. Имам 
силна инту-
иция, която 
не ме под-
вежда", до-
пълни Сти-
ляна.

мекСИканСка звезда 
С предложенИе за брак

от нашенка
   z Рафа Маркес приел 

с усмивка офертата 
на пресаташето на 
"Калиакра"

   z Стиляна Божидарова 
пътува на стоп  
през свободното  
си време

Николай  
караколев
karakolev@vestnikat.bg

Не спи с футболисти
Стиляна Божидарова е отдаде-

на изцяло върху своята работа и се 
държи професионално спрямо фут-
болистите на „Калиакра" и други-
те отбори. Тя сподели, че досега не 
е спала с футболист и не смята да 
го направи, защото държи на ува-
жението, което е придобила в тях. 
„Никога не смесвам работата с удо-
волствието. Никога не съм си поз-
волявала романс с футболисти. 
Нито като пресаташе, нито кога-
то работих като журналист. Дър-
жа да ме приемат на сериозно. Ис-
кам, когато отида на стадиона, да 
ме приемат като журналист, а не 
като изгората на някой. По тере-
ните съм се наслушала на какво ли 
не. В „Калиакра" момчетата подхо-

диха много сериозно към мен. В на-
чалото въобще не смееха да се за-
качат. Подходиха много респекти-
рано към моята особа. Страхуваха 
се по някакъв начин от мен, но след 
това свикнаха. Пътувам в автобуса 
с тях и по лагери сме заедно", споде-
ли Божидарова. 

Тя коментира и назначението си 
в „Калиакра". „Много случайно, нео-
чаквано и за мен. Две години рабо-
тих като спортен журналист в Со-
фия. Реших да сменя атмосферата 
и напуснах. През това време обика-
лях по мачове, две седмици работих 
като крупие. Тогава дойде времето, 
когато „Калиакра" влезе в „А" група. 
Сетих се, че тимът няма пресата-
ше, говорих с ръководството. По-

знаваме се от дълги години. Смет-
наха, че съм добра за длъжността и 
ме назначиха седмица преди старта 
на първенството", обясни пред ре-
портер на „Позвънете: ВестникЪт" 
Стели.

Чаровното пресаташе на „Кали-
акра" е амбицирано да се развива в 
своята професия и готова на мно-
го жертви за тази своя амбиция. 
„Бих направила всичко по силите си. 
Бих се борила с конкуренцията, дори 
бих се лишила от личен живот, кое-
то ми се случи много отдавна. Ос-
тавила съм го на втори план. Мога 
да правя екстремни неща - да живея 
без храна, вода, да живея в стрес. 
Единственото, което не бих напра-
вила, е да си легна с този или онзи, 

за да прогресирам. 
Предполагам, че всеки 
ще го каже, но аз мога 
да си сложа ръката на 
сърцето. Не бих прави-
ла нещо по втория на-
чин, за да се издигна. 
Няма да ми бъде сладко, 
ако знам, че съм го на-
правила така", каза Бо-
жидарова, която в ше-
говит тон заяви, че е 
женена за работата си 
и сега не й е времето да 
създава сериозна връз-
ка. „Не мога да се лиша 
от емоциите, които ми 
носи работата в момен-
та", завърши Стиляна.
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ОВЕН
Постарайте се да запази-
те спокойствието в отно-
шенията си с обкръжени-
ето ви и най-вече с коле-

гите, за да свършите служебната ра-
бота навреме и безпроблемно. По-
следното е важно заради срокове-
те и възнаграждението, което очак-
вате.    

ТЕЛЕЦ
Днес обмислете внима-
телно професионални-
те си идеи, от които оч-
аквате конкретни прихо-

ди. Моментът е благоприятен за осъ-
ществяване на кратко служебно пъ-
туване, благодарение на което при-
ходите ви ще се увеличат.  

БЛИЗНАЦИ
Ще натрупате полезен 
делови опит. Появилите 
се романтични чувства 
към някого ще ви напра-

вят по-нежни и добри и в много от-
ношения това ще се отрази на актив-
ността ви.    

РАК
Неочаквано събитие ще 
промени отношението 
ви към конкретна зада-
ча, ще откриете за себе 

си добри финансови или други перс-
пективи. Общите задачи ще бъдат 
успешни, ако не изтъквате на всяка 
цена заслугите си.    

ЛЪВ
Съсредоточете се върху 
своята част от работата, 
проявете толерантност и 
търпение, за да можете 

да бъдете сигурни, че сте предпри-
ели правилните ходове, както в про-
фесионалната сфера, така и в личен 
план.   

ДЕВА
Колебанието ще е най-
лошият ви съветник. 
Вместо него заложете 
на добре планираните и 

осъществени намерения в делови и 
личен план.Перспективите са добри, 
с шанс за подобряване на финанси-
те ви. 

ВЕЗНИ
Ще натрупате опит и са-
мочувствие, има защо да 
бъдете доволни - в дома 
си ще се радвате на до-

бри вести. Проявете социалната си 
активност, ще се включите в меро-
приятия, значими за повече хора. Из-
бягвайте пикантна храна и алкохол.   

СКОРПИОН
Днес насочете усилия-
та си, за да приключи-
те част от ангажименти-
те, по които работите от-

давна. Изразете градивно несъгла-
сието си, предлагайки конструктив-
ни решения. 

СТРЕЛЕЦ
Не се старайте да удо-
влетворите нечии жела-
ния, особено ако забе-
лязвате, че от отсрещна-

та страна не се интересуват какви 
усилия ще ви струва това. Ще се на-
ложи да се съобразявате с хора, сто-
ящи на по-висока позиция от вас.  

КОЗИРОГ
Самостоятелните изя-
ви ще се толерират, за 
това обмисляйте добре 
програмата си. Запазете 

спокойствие дори към онези, които 
ви натоварват емоционално. Денят 
е подходящ да изразите любовта си. 

ВОДОЛЕЙ
Направете си планове, но 
не започвайте нищо но-
во. Имате интерес от раз-
ширяване на контакти-

те си и най-вече в професионалната 
сфера, като се надявате това да има 
положителен отзвук в работата ви.     

РИБИ
Днес не отдавайте твърде 
голямо значение на ня-
кои минали събития в жи-
вота ви, тъй като това ще 

ви отдалечи от стремежите ви. Зало-
жете на динамиката, тя ще ви лиши 
от възможността да отлагате разви-
тието.
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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 
Премиера

12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30

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

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

Свещеник
Предпремиера

13:50, 18:30, 20:40, 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

Сбогом, мамо
Премиера

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

Свещеник
Предпремиера

16:20, 19:20, 21:20, 23:15

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

Котаракът в чизми
14 май 2011 - 11:00

Знайко Многознайко
15 май 2011 - 11:00

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

кино

театър

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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Днешният ден – 9 май, се отбелязва като Деня на Евро-
па. На тази дата през 1985 година в Милано лидерите на 
Европейския съюз решават да се чества като празник Де-
нят на Европа, защото преди 60 години на същия ден е на-
правена първата стъпка към създаване на ЕС, за която се 
смята предложението на френския министър на външни-
те работи Робер Шуман, държавите от Европа да се обе-
динят в производството на въглища и стомана, като „пър-
ва стъпка към европейска федерация”. Същият 9 май е и 

един друг празник – Денят на победата на съветските 
войски над армиите на Хитлер. 

Ако Касиков̀ Ът опита да разгледа днеш-

ния ден през погледа на България, то явно ние нямаме ни-
какъв конкретен повод за празнуваме. Да, преди 20 години 
на този ден имаше манифестации, в чест на Сталин, който 
първо бил основен снабдител на Хитлер, пък после взел, че 
го ошамарил. Да, днес ние сме част от Европа. Онази Евро-
па, в която заплатите са по няколко хиляди евро, а пък це-
ните на бензина и храните са същите като в България. Съ-
щата Европа, която ни казва какво да правим и ни финанси-
ра, но ние вместо да изпълняваме, предпочитаме да крадем 
европейските пари и да строим "весели" села, например.

Явно днешният ден за България е просто един понедел-
ник. Честит понеделник, дами и господа!

фейсбуки

 Ура!

НАША ГОРДОСТ

комикс

Представете си следното, кое-
то е в контекста на официалната 
ни история: идва едно малко племе 
българи, настанява се сред славян-
ско "море". След време почти всички 
славяни стават тъмнокоси и тъм-
нооки, приемат името "българи", а и 
държавата им започва да се нарича 
България:). Какво ли се е случило?

Стоян Динков

ТЯ Е ОБИКНОВЕНО МОМИЧЕ. Зем-
на, мъничка, истинска. Объркана, 
ужасна и отвратителна понякога. 
Мрънкаща. Държи се зле, крещи, 
обижда, наранява. С всичките си не-
достатъци , грешки , глупави реше-
ния, пропуснати шансове и погрешни 
избори. ДА , наистина СЕ харесвам 
ТАКАВА. ЗАЩОТО СЪМ ИСТИНСКА !?

Desislava Ivanova

След 7 години нещата в Италия 
си дойдоха на мястото! В края на 
месеца ще е факт и първият черве-
но-черен локален дубъл и то отново 
на стадио "Олимпико" в Рим. Започва 
нова ера! МАКСимално АЛЕГРИчна!

Petko Petkov

priqteli mislite li 4e e vreme da imam 
sobstvenno televizionno show hahaha . 
basi glupostite rusq vinagi hahah

Shamara a.k.a. Big Sha

петрола се срина давайте да купу-
ваме и да продаваме на Марс почва-
ла кризата за горива " Да не видят 
нещо тези марсиянци, и те нещо от 
нас" !

Milen Minkov Minkov

Продавачка казва на политик:
- Е... господин политик, изберете 

си диня.
- Че какво да избирам тя е само 

една!
- Е, и вие сте едни и същи ама ви 

избираме, нали?!
Hristo Marinchev

Изяж един кашон шоколад и ще 
разбереш, колко по-добре е да изпи-
еш каса бира.

Stoycho Stoev

Йоана Лечева, 
24 години
Завършва 
висшето си 
образование в 
Икономическия 
университет на 
Варна, любопитна 
е и се интересува 
от всичко

КонКурсЪт

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!

Честит понеделник!

Община Варна – мечтаният партньор на всеки гражданин, фирма и институция. Колко пъти 
Касиков̀ Ът се е замислял какво ли му е на организаторЪт на абсолютно всички новогодишни 
концерти на морската столица (за когото имаме усещане, че е един и същ)? Дали му е безкрай-
но трудно да докара Кичка Бодурова и Йорданка Христова на площада (и да си изкара една бла-
га пет цифрена комисиона)?! Колко ли му трудно на същия (при вече уредени тлъсти хонорари, 
път и нощувки) да „продаде” същите полупенсионирани певачки в още 5-6 хотела за по половин 
час, почти на принципа на платената любов? Истината е, че няма нищо сложно! Единствено-
то трудно нещо е да се домогнеш до 

Поръчките на общината
Представете си бюджет на проект, кандидат-

стващ пред община Варна. Цифрата, която ще 
бъде отпусната, е предварително уговорена. На 
кандидатстващите е намекнато каква точно сума 
да поискат (за да им бъде отпусната) без значе-
ние, че необходимите средства са в пъти в повече. 
В момента на подаване на необходимата докумен-
тация се допуска печатна грешка, която по ника-
къв начин не променя въпросното искане. Но!... 
Съжаляваме, Вашият проект е отхвърлен поради 
„неправилно” попълнени документи. Същевре-
менно представете си, че вече сте изработили ре-
кламните материали (навсякъде с логото на об-
щината в качеството си на основен спомосъщест-
вувател  – едва ли не създател на събитието), на-
правили сте пресконференция, на която любез-
но сте благодарили на общината за съдействие-
то и сте изпратили няколко официални писма до 
партньорите си в чужбина, с които също радост-

но сте споделили добрата новина за успешното си 
сътрудничество с общината. 

Представихте ли си ситуацията? Добре, че ця-
лата тази история е напълно измислена и всяка 
прилика с действителни лица и събития е напъл-
но случайна! 

Няма нищо случайно обаче в обществените по-
ръчки на общината – като закупуването на един 
брой мерцедес от 2007 г. с 5 единици в номера си 
или в доставката и поддръжката на 75 броя фини-
кови палми, които варненци ще изплащаме още 
7 дълги години (да им се радват шуменци и до-
бричлии). Защо гореспоменатите поръчки не са 
случайни? ОтговорЪт е много прост - били са с 
напълно правилно попълнени документи. За това 
са ги и одобрили…

Ако искате и вие, вижте кой може да ви попъл-
ни документацията. Пък знае ли човек откъде 
може да изскочи заекът…?


