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На летния 
Никулден 
стават чудеса
••••	 на стр. ➑

Депутат 
тества 
съветници 
за лоялност
••••	 на стр. ➌

Няма 
хладилници 
в школските 
столове
••••	 на стр. ➏

ВУЗ-овете скептични 
за електронното 
обучение
••••	 на стр. ➐

Немски клубове 
спорят 
за юноша на 
"Черно море"
••••	 на стр. ⓮

линейки 
разнасят 
пияници

   z Единствената 
кола на 
отрезвителя 
развалена, няма 
пари за ремонт

   z Директорът на 
варненската 
полиция не е 
уведомен за 
проблема

   z "Ударници" 
преспиват 
в килиите 
по два-три пъти 
месечно

••••	 на стр. ➍-➎

ТЕМАТА 
ДНЕС
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Т ЦеЦка Цачева

председател на Народното събрание

 “ Трябва да се направи така, че всеки 
български гражданин, като емоция, да усети, 
че е гражданин на Европа.”

евгени Дайнов
политолог

 “ От ГЕРБ залагат на изненадата в 
последния момент - да извадят зайчето от 
шапката и да кажат "я колко е хубаво".

От сърдечна 
недостатъчност 
умират 60% 

от хората у нас, дока-
то в Европа този про-
цент е около 40. Това съ-
общи проф. Николай Пен-
ков, директор на Специа-
лизираната болница за ак-
тивно лечение по карди-
ология във Варна по повод 
обявените от Европейско-
то кардиологично друже-
ство майски дни за бор-
ба със сърдечната недос-
татъчност. Според проф. 
Пенков, все повече нама-
лява възрастта, в която 
хората у нас се разболя-
ват от болести, които мо-
гат да доведат до сърдеч-
на недостатъчност, като 
хипертония. Зачестяват 
случаите с младежи на по 
18-20 години, които получа-
ват инфаркт. Варна е един 
от седемте български гра-
да, в които ще се правят 
безплатни прегледи на сър-
дечноболни пациенти като 
част от инициативата на 
Европейското кардиоло-
гично дружество.

НАП-Варна 
дерегистрира 
116 фирми 

съобщиха от приходна-
та агенция. Причината е, 
че дружествата систем-
но не изпълнявали разпо-
редбите на Закона за данъ-
ка върху добавената стой-
ност, като не внасяли или 
внасяли със закъснение 
дължимия ДДС. Някои дори 
не подавали справка-декла-
рация за дължимия налог. С 
влизането в сила на акто-
вете за дерегистрация се 
отнема правото на фир-
мата да начислява ДДС и 
да ползва данъчен кредит, 
обясниха от НАП. 171 про-
верки за дерегистрация 
по ДДС на фирми извърши-
ли данъчните от начало-
то на 2011 г. При тях дру-
ги 6 данъчно задължени 
лица са били регистрирани 

по ЗДДС по инициатива на 
приходната администра-
ция. Пет от тях са физи-
чески лица, чийто облага-
ем доход надхвърлял 50 000 
лева, но те не били подали 
заявление за регистрация 
по закона. Близо 8 милиона 
лева е събраният принуди-
телно ДДС за първите три 
месеца на годината от 
лица, които са пренебрег-
нали закона и са отказали 
контакт с НАП.

Държавата пусна  
за продажба 

остатъчния си дял от 
“Транзитна търговска 
зона”  - Варна. Акционерно-
то дружество разполага с 
площ от около 100 дка на 
брега на Варненското езе-
ро. Генералният план на зо-
ната предвижда изгражда-
нето на корабен терминал. 
В момента е изградена ця-
лостната инфраструкту-
ра на основния складов мо-
дул, включващ 12 дка бето-
нирана площадка с всички 
комуникации, рампа за раз-
товарване на автомобили 
и контейнери. Компания-
та, в която държавата все 
още притежава 19 на сто 
от акциите, се занимава с 
товарни дейности, складо-
ва и друга обработка на не-
обмитени стоки, предназ-
начени за износ. Предвиж-
да се в зоната да се изгра-
ди пристанище за общест-
вен транспорт, за което 
има инвестиционни дого-
ворености с американско-
то дружество “Порт Ин-
вестмънт Девелопмънт 
Инк“.

Доброволци 
почистват парк 
"Златни пясъци" 

край Варна по случай На-
ционалния ден на природ-
ните паркове. Приборка-
та е планирана за събота 
със сборен пункт чешмата 
на Аладжа манастир. Ор-
ганизаторите ще разда-
ват найлонови чували и ръ-
кавици. До момента молба 

за участие са заявили 130 
души, каза един от варнен-
ските координатори Кра-
симира Аскерова. Паркът 
"Златни пясъци" е най-мал-
кият от природните пар-
кове в страната. Намира 
се на 17 км североизточно 
от морската столица. Той 
е разположен успоредно 
на морския бряг и обграж-
да едноименния курортен 
комплекс. Посланик на при-
родния обект е варненски-
ят певец Теди Генев. Ор-
ганизаторите на нацио-
налното почистване зая-
виха, че Камен Воденича-
ров също ще подкрепи ини-
циативата, очакват по-
твърждение за присъст-
вие от рап изпълнителя 
Мишо Шамара. 

Невръстни 
крадливи девойки 

от Игнатиево са задър-
жани за денонощие в Трето 
РУП, след опит да плячко-
сат дамска чанта от кли-
ентка в търговски ком-
плекс. Срещу 20-годишна-
та М.С и четири години 
по-младата й съграждан-
ка е образувано бързо поли-
цейско производство, съ-
общиха от пресцентъра. 
От там уточниха, че инци-
дентът се разиграл в огро-
мния търговски център в 
събота следобед. 

Четирима младежи 
са спипани 

в момент, докато из-
вършвали кражба на 110 ли-
тра дизелово гориво от 
трактор. Апашкото каре 
е заловено в събота около 
23,30 ч. в двор на фирма в 
село Неофит Рилски. Акци-
ята по неутрализирането 
на обирджиите спретнали 
служители на РУП-Прова-
дия след сигнал. От поли-
цията уточниха, че с поли-
цейско задържане са чети-
рима младежи на възраст 
19-21 г. от същото село. По 
случая е започнато досъ-
дебно производство. Дру-
ги двама младежи са зало-
вени по време на кражба на 

гуми от кола. Те са двана-
десетокласници от вар-
ненска гимназия, казаха от 
пресцентъра на полиция-
та. Заловени са, докато 
са се суетили покрай лек 
автомобил "Сузуки", спрян 
на неохраняем паркинг във 
"Възраждане". Школници-
те попаднали в полезрени-
ето на патрулиращи поли-
цаи в неделя около 3,30 ч. в 
момент, докато се пробва-
ли да свалят и джантите. 
Японското возило, което 
автоджамбазите си набе-
лязали, било паркирано зад 
бл. 57 в квартала. Случаят 
е докладван на Районната 
прокуратура и срещу мла-
дежите е образувано не-
забавно полицейско произ-
водство. 

Близо 4000  
са абитуриентите

завършващи тази година 
57-те среднообразовател-
ни училища във Варна, съ-
общи за "Позвънете: Вест-
никЪт" началникът на Ре-
гионалния инспекторат 
по образованието Йордан-
ка Атанасова. Дванадесе-
токласниците ще се явят 
на 17 май на матурата по 
български език и литера-
тура, а на 19 май - по изби-
раем предмет от задължи-
телната подготовка. Зре-
лостният изпит по БЕЛ ще 
се проведе във всички учи-
лища, а за избираемата ма-
тура ще бъде само в някои 
училища, според сформи-
раните групи по предмети, 
обясни Атанасова. Начало-
то на изпита започва в 8 ч. 
На същия ден в 4,30 ч. дирек-
торите на гимназии ще по-
лучат материалите за из-
пита, запечатани в плик от 
инспектората. В деня пре-
ди изпита документаци-
ята се транспортира от 
София от представител на 
регионалния инспекторат. 
Самите теми ще бъдат по-
лучени и разсекретени от 
директорите половин час 
преди началото на изпита 
на специалния вътрешен 
сайт на министерството 
на образованието.

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, пълна с вода, на ул. "Тодор Икономов" във 
Варна сюрпризира шофьорите, които влизат в нея, 
без да знаят колко е дълбока
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ДНЕС

Докъде я 
докарахме?

Противно на възгледите за прогресив-
но развитие пред българската нация, 
процесите в страната доведоха до 
това българинът да има твърде малко 

свободно време (4 часа и 25 минути на ден), а 
голяма част от него да прекарва пред телеви-
зора (2 часа и 43 минути). Този извод поне може 
да се направи от проучване на Националния 
статистически институт. Отдаването на 
малкия екран, който за съжаление не предлага 
нещо по-различно от безброй "разтърсващи" 
и "сълзливи" сериали и множество развлека-
телни предавания с предизвикателни водещи, 
според мен по-скоро говори за регрес. За то-
тално безразличие към случващото се в града, 
страната, за липса на интерес към какъвто и 
да било социален, обществен или артистичен 
живот. Борбата за оцеляване доведе до това 
българите да предпочитат същия този малък 
екран, от който ежедневно слушат как цените 
растат, как се търсят пари за увеличение на 
доходи, ама не се знае откъде ще дойдат, как не 
се справяме с престъпността, пред приятели 
и близки. Времето с любимите хора пък сигурно 
остава на още по-заден план. Този народ, който 
толкова много обича веселбата, големите 
компании, празничните вечери, се ограничи със 
забавлението телевизия. Тази техника, която 
навремето е била толкова желана от вървящи-
те по пътя на демократичните промени хора, 
днес пренасища. Дотолкова, че не могат да 
излязат от затворения свят, в който същест-
вуват - от работното място, от което така 
или иначе няма как да избягат, до телевизора у 
дома, показващ, че все пак не са единствени в 
битието си. 

позиция

СНимка Наталия Божидарова

Три години след нелепата смърт на 22-годишната 
студентка Гергана Велинова все още продължава 
премахването на опасните козирки на блоковете 
по бул. "Осми Приморски полк" във Варна

Тест лоялни ли 
са общинските 
съветници на 
морската сто-
лица към вар-

ненци, смята да проведе де-
путатът от ГЕРБ д-р Краси-
мир Петров. Според него е 
редно местният парламент 
да гласува решение, земя-
та в района на МБАЛ "Св. 
Анна" да може да се ползва 
само и единствено за нуж-
дите на болницата. "Това 
ще бъде тест за местни-
те парламентаристи докол-
ко са лоялни към варнен-
ци. Лакмус дали са гото-
ви да опазят обществения 
интерес", каза за "Позвъне-
те: ВестникЪт" депутатът 
д-р Красимир Петров. Още 
с промяната в предназна-
чението на терена под една 
от временните постройки 
в болницата от публична в 
частна общинска собстве-
ност, гласувана от мест-

ния парламент, той се зака-
ни да предприеме нужните 
мерки. Затова и смята, че 
това е един от точните хо-
дове в тази посока, които 
ще сложат край на решени-
ята, които се вземали в ущ-
ърб на болницата и на вар-
ненци. Според него най-до-
бре ще е да се изгради съв-
сем нова спешна болница, 
за която обаче са нужни се-
риозни инвестиции. Засе-
га добър знак бил и фактът, 
че общината е дала съгла-
сие директорът на Окръж-
на болница д-р Веселин Ни-
колов да възложи изработ-
ването на проект за новата 
сграда. 

"Трябват ми повече ясно-
та и конкретика по въпроса, 
за да мога да коментирам не-
щата. За подобно предложе-
ние чувам от вас. Предпола-
гам, че ще бъда запознат със 
становището на д-р Петров. 
Аз обаче не съм от типа хора, 

които обичат да говорят за 
неща, които не са обсъдени 
и поставени за разглеждане 
по обичайния ред". Това каза 
председателят на Общин-
ския съвет Николай Апосто-
лов по отношение на новата 
идея, която предстои да бъде 
внесена за разглеждане най-
напред в комисиите на Об-
щинския съвет във Варна. 

"На първо време не мога 
да преценя всички минуси 
и плюсове и кое е по-добро-
то в интереса на града - дали 
да има съвременна болница, 
или общинският терен да се 
ползва само за здравни нуж-
ди", каза за "Позвънете: Вест-
никЪт" д-р Ивайло Бояджи-
ев, който е представител на 
общината в общото събра-

ние на 
МБАЛ 
"Св. Анна". Спо-
ред него пробле-
мът не е в това, 
че парче земя е взето от фир-
ма, а в цялостното финан-
сиране в здравеопазване-
то. "С 3,3 на сто брутен въ-
трешен продукт, който се 
отделя, няма как да се пра-
ви здравеопазване. Да не го-
ворим, че държавата тотал-
но е изоставила грижата си 
за МБАЛ "Св. Анна", допъл-
ни още той. Като цяло оба-
че подкрепя предложение-
то площта в Окръжна бол-
ница да се използва за здрав-
ни цели, защото важно било 
варненци да се обслужват на 
високо ниво.

Милена 
РаДойчева
radoicheva@vestnikat.bg

Депутат тества 
съветници

   z Красимир Петров  
предлага земята  
на Окръжна болница  
да е само за нуждите  
на здравното заведение

   z Текстът щял  
да пресече мераците за 
приватизация на терена 
в центъра, според 
народния представител

СилвиЯ 
Пенева
s.peneva@vestnikat.bg

 за лоялност
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Няма кой да събира 
пияниците от вар-
ненските улици, за-
щото единствени-
ят автомобил на от-

резвителя е развален от декември 
миналата година. Полицаите от 
специализираното звено разчитат 
единствено на колегите си от ав-
топатрулите на районните упра-
вления и линейките на Бърза по-

мощ, които им карат "клиенти", 
ако имат възможност. "Не е ясно 
кога ще се оправят нещата, защо-
то повредата на автомобила е се-
риозна, ремонтът ще струва мно-
го и засега не се предвижда отпус-
кане на средства", обясни за "Поз-
вънете: ВестникЪт" началникът 
на звеното главен инспектор Съби 
Банков.

"Ситуацията е много неприятна. 

Представете си, че екип на Бърза 
помощ трябва да реагира спешно 
на адрес, на който има тежко бо-
лен човек, който се нуждае от ле-
кар, а линейката кара към отре-
звителя пияница, заспал на ули-
цата. Решение трябва да се наме-
ри", допълни главен инспектор 
Банков.

"Не съм уведомен, че има та-
къв проблем. Има си ред, по който 
до ръководството стигат подобни 
сигнали, за да се придвижат към 
компетентните органи и да се ор-
ганизира ремонт. При нас в дирек-
цията такъв сигнал не е получен, 
затова и не сме реагирали", обяс-
ни за "Позвънете: ВестникЪт" ди-
ректорът на варненската полиция 
комисар Димитър Димитров.

Същността на проблема засяга 
много варненци. Защото повечето 
от приютяваните в отрезвителя са 
алкохолици. А в пияно състояние 
повечето от тях стават агресив-
ни и неконтролируеми и могат да 
бъдат опасни както за околните, 
така и за себе си. "Нашите служи-
тели са обучени как да действат 
с буйстващи пияни хора и овла-
дяват ситуацията много бързо. 
А като изтрезнеят, някои от тях 
дори не си спом-

нят какво са правили", обясни 
Банков. Той допълни, че статисти-
ката на звеното е по-скоро тъжна. 
Около 70 варненци - мъже и жени, 
са редовни "клиенти" на отрезви-
теля, като някои от тях осъмват 
в килиите по 2-3 пъти месечно. 
36-годишен мъж е "ударник" сред 
"колегите" си. В рамките на 1 го-
дина той е прибиран в отрезвите-
ля 31 пъти. Следващите двама в 
"класацията" са 61-годишен мъж, 
прибиран 29 пъти, и 49-годишен 
мъж, прибиран 27 пъти. Жени-
те по-рядко стигат до услугите на 
специализираното звено, но пък 
за сметка на това са "по-атрактив-
ни", твърдят служителите. Дребна 
дама на средна възраст почти ус-
пяла да изкърти касата на кили-
ята, като блъскала от вътрешна-
та страна с... леглото. След това се 
наложило да се изкопаят дупки в 
пода и леглата да се застопорят, за 
да се избегнат други подобни ин-
циденти. Друга 75-годишна дама 
пък погнала дежурните с басту-
на си и налитала на бой, добила 
двойна сила от поетия алкохол.

"Случаи имаме всякакви. По-
вече от 300 души минават през 
нас годиш-

но. Има кротки пи-
яници, които ля-
гат и заспиват. Има и 
буйстващи. Пробле- мът 
е, че има и тежко болни алкохо-
лици. Всички, които попадат при 
нас, се преглеждат първо от ле-
кар. Прибирали сме от улицата и 
добре изглеждащ мъж, облечен в 
костюм, после се оказа, че е вис-
шист, с добро семейство, без ни-
какви други прояви, просто се на-
пил на служебен банкет и заспал 
на улицата. Но има и битови алко-
холици, които буйстват в домове-
те си. Често такива скандали за-
вършват с побоища, на които пък 
стават свидетели и деца. Ние в та-
кива случаи сме безсилни. Има-
ме право да прибираме хора само 
от обществени места. Но пък при 
подобни проблеми обикновено се 
вика полиция, дежурните ги при-
бират в съответното районно и 
ако пияният продължава да буй-

ства, вече го водят при нас, за-
щото районното е обществено 
място", обясни главният ин-
спектор.

По думите на Банков вар-
ненският отрезвител продъл-
жава да е най-евтиният "хо-
тел" в града. Нощувката там 
струва 10 лева. Цената е оп-
ределена с решение на Об-
щинския съвет. Друг про-
блем обаче е, че част от па-
рите не могат да бъдат съ-
брани. Обяснението е мно-
го просто - повечето от ре-
довните обитатели просто 
нямат пари. "Нищо не мо-
жем да направим. Няма-
ме основание да ги задър-
жим. Те нямат пари. Обик-
новено са алкохолици, кои-
то познаваме много добре. 
И в крайна сметка ги пус-
каме да си ходят", обясни 
Банков.

   z Единствената кола на 
отрезвителя развалена, 
няма пари за ремонт

   z Директорът на 
варненската полиция не е 
уведомен за проблема

лилЯна  
ТРънкова
trankova@vestnikat.bg

линейки 
разнасят 
пияници

ТЕМАТА 
ДНЕС



5
ВТОРНИК • 10 май 2011 г. • Брой 69

w
w
w
.v
es

tn
ik
at

.b
g

Т
Е
м

а
Та

Отрезвителите пред затваряне
Експерти от Министерството на вътрешните ра-

боти предложиха на министър Цветан Цветанов 
в началото на април тази година заведенията 
за отрезвяване в страната да бъдат закри-
ти. Причината, посочена от тях, е, че места-
та, където се настаняват мъже и жени в не-
адекватно състояние, са непълно ненужни. 
Освен това подобен тип заведения имало 
само у нас и в Русия, категорични са специа-
листите. Според тях хората в неадекват-
но състояние под въздействие на алкохол или 
упойващи вещества трябва да бъдат наста-
нявани в болници, а тези, които нарушават 
обществения ред, да се пращат в ареста 
за 24 часа. 

"Ние сме необходими. Знаете ли 
какво ще стане, ако ни няма?! 
Спешните центрове и арес-
тите на районните ще се 
напълнят с пияници и как 
ще се справят с буйства-
щите, особено в болници-
те. Експертите казват, 
че сме отживелица, но 
няма с какво да ни заме-
нят. Нашата функция е 
по-скоро социална. Има 
и още един аспект, кой-

то никак не е маловажен - човек, регистриран два 
пъти при нас, няма право да носи оръжие. Раз-

решително му се отказва веднага", катего-
ричен е началникът на варненското звено 
главен инспектор Съби Банков.

"Засега няма да има никакви промени. 
Този тип заведения продължават да ра-
ботят под шапката на вътрешното ми-
нистерство и няма да бъдат закрити", 
допълни директорът на варненската по-

лиция комисар Димитър 
Димитров.

Колите ни не са таксита
"Проблемът с пияниците и алкохо-

лиците във Варна наистина е голям. 
Не минава дежурство без такива 
случаи. Събираме пияници от всякак-
ви обществени места", каза за "Поз-
вънете: ВестникЪт" шефът на Бър-
за помощ във Варна д-р Мая Рашева. 
Тя потвърди думите на началника 
на отрезвителя, че линейки често 
карат пияни хора при тях, въпреки 
че не им е работа.

"И ние сме на бюджет, но реаги-
раме на всеки сигнал. Не можем да 
караме всеки пиян, паднал на улица-
та, до отрезвителя. Линейките ни 

не са таксита, но се е случвало да возим пи-
яни хора и до домовете им. Когато екипите ни 
имат много работа, оставят пияния там, къ-
дето е намерен. Естествено, след като лека-
рят се е уверил, че няма наранявания или ня-
какъв здравословен проблем, а просто е много 
пиян и е заспал на обществено място. Тогава 
пък хората ни гледат лошо и коменти-
рат как лекарите са оставили безпо-
мощен човек на пътя, без да му по-
могнат. Има и агресивни пияници - на-
раняват се, буйстват, нашите лека-
ри реагират както могат. Тези случаи 
са много и не зная как може да бъде 
решен проблемът. Какво да ви кажа 

- народът е 
пиян и полу-
дял", обобщи 
д-р Рашева.

Д-р Мая Рашева

   z 70 са редовните 
"клиенти" на 
специализираното звено

   z "Ударници" преспиват 
в килиите по два-три 
пъти месечно
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Повреден бойлер и 
лоша хигиена дока-
раха 500 лева акт на 
основното учили-
ще "Кирил и Мето-

дий" в Старо Оряхово. По време на 
тематичните проверки, извърше-
ни преди месец от експертите на 
Областната служба за безопасност 
на храните във Варна, са влезли в 
над 102 детски заведения за хра-
нене - кухни за приготвяне на хра-
на за яслите и детските градини, 
в ученическите столове и в места-
та за хранене. Издадени са над 40 
предписания за нередности, кои-
то трябва да се отстранят, съоб-
щи за "Позвънете: ВестникЪт" д-р 
Живка Манева, директор на Об-

ластната служба по безопасност 
на храните във Варна. Най-тежка-
та санкция е за основното учили-
ще в Старо Оряхово, община До-
лни чифлик, уточниха от агенци-
ята. Актът е в размер на 500 лв., а 
от кметството уточниха, че бойле-
рът в момента на проверката бил 
изгорял. Дали обаче се предвиж-

дат инвестиции, не можаха да ни 
отговорят. Веднага след проверка-
та той бил сменен, но актът вече 
бил факт. Липсата не само на то-
пла вода, но и незавидната хигие-
на в кухненския блок, в който екс-
пертите установили, че не се спаз-
ват изискванията за дезинфекция 
както на оборудването, така и на 

съдовете в столовата, са довели до 
тежката санкция.

Най-честият повод за съставяне 
на предписания от експертите са 
липсата на осигурени хладилници 
за различните групи храни - за су-
рови продукти и готовата храна, 
допълниха от агенцията. В дос-
та от обектите предписания са да-

дени и заради състоянието на ма-
териално-техническата база. На 
места тя се нуждае не само от об-
новление, но и от ремонтни дей-
ности, допълниха от областна-
та служба. "Неправилно водене на 
документацията с входящ контрол 
на храни и напитки, както и нев-
писването на партиден номер на 
продукта също са причина за из-
даването на предписания", допъл-
ни д-р Манева. В хода на провер-
ката не са били иззети храни или 
други продукти.

След проверките

Тръгнаха козметични ремонти 
в кухните

М инимум 15 000 лева са нужни 
за преоборудване и обзавежда-
не с нова и енергоспестяваща 

техника за кухните на "Ученическо и сто-
лово хранене" във Варна. За да бъдат на 
ниво кухненските блокове, са нужни тес-
томесачки, нови фурни, електрически ти-
гани и друго кухненско обзавеждане. 35 
са кухните в детските градини и около де-
сетина в ученическото хранене, за които 
ще са нужни около 1 милион лева инвес-
тиции, които не са по силите на общин-
ското предприятие. Всяка година за из-
мазване и дезинфекция на помещения-
та на "Ученическо и столово хранене" оти-
ват около 50 000 лева, като инвестициите 
са основно за бои и материали, тъй като 
предприятието разполага със собствена 
работна ръка. "Приблизително на съща-
та стойност всяка година са купуваните 
нови хладилници, фризери, печки и фур-
ни, бойлери", каза Атанас Янков, експерт 
в общинското предприятие. Още толкова 

се инвестират в други недълготрайни ма-
териални активи за нуждите на столово-
то хранене.

25 от направените предписания по вре-
ме на тематичната проверка на Агенция-
та по храните е за обекти - кухни и столо-
ве, които са на подчинение на общинското 
предприятие. Повечето от тях обаче са коз-
метични, а когато има нужда от по-сериоз-
на намеса, се обявява обществена поръчка, 
допълниха от предприятието. През тази и 
миналата година обаче обществени поръч-
ки не са възлагани. "Кухните ни отговарят 
на санитарно-хигиенните изисквания, за-
щото нямаме нито един възбранен обект. 
Всяка година от Районната здравна инспек-
ция правят обследване. За 2 години при нас 
са направени над 3000 проверки, които не 
са установили нищо извън рутинните неща. 
Нямаме сигнали от родители или настоя-
телства за влошено качество", каза още Ян-
ков. 

До края на юни ще приключат ремон-

тите и в 14-те основни обекта и разливоч-
ните на ясленските и млечните кухни във 
Варненско. 15 от предписанията са за коз-
метични ремонти в кухненските блоко-
ве и трапезариите за най-малките. "Изгот-
вили сме графици, по които се правят ре-
монтите. Но преди да мине проверката на 
здравната инспекция сме сформирали ко-
мисия, която е установила къде са нужни 
ремонти. Те се правят предимно за дезин-
фекция на помещенията и ако има някъде 
влага, да бъде отстранена", каза и начални-
кът на дирекция "Стопанска и спомагател-
на дейност" в община Варна Божидар До-
чев. Предписанията на здравната инспек-
ция са за освежаване на детска ясла №3 и 
на две детски кухни в №5 и №2. В една от 
яслите има нужда от изкърпване на тава-
на, а в друга - от остраняване на теч от та-
ван, който е точно над кухнята, допълни 
Дочев. Той бе категоричен, че до средата на 
юли всички предписания ще бъдат изпъл-
нени.

Променят 
рецептите за 
най-малките
Нови рецептурници се изгот-

вят за децата от яслите, дет-
ските градини и училищата. По 
тях ще се изготвя целодневното 
меню за подрастващите. "Това се 
налага заради промяната на фи-
зиологичните норми и потребно-
стите в съвременните условия. 
Повод за това са и европейските 
изисквания за здравословно хра-
нене, които въвеждаме. Това ни ка-
сае пряко. Очакваме с нетърпение 
да излязат новите рецептурни-
ци, защото веднага трябва да ос-
мислим промените и да работим с 
нови продуктови набори", каза за 
"Позвънете: ВестникЪт" техноло-
гът в "Ученическо и столово хра-
нене" Милена Александрова. 

1296 са сега нужните средно-
дневно калории за дете в градинска 
възраст. 300 грама на ден е нужно-
то прясно мляко за малчуган. С про-
мените в изискванията за хранене 
в детска възраст е възможно да се 
промени среднодневният прием на 
калории, което ще доведе и до про-
мени в менюто и дневните дажби 
от различните храни.

СилвиЯ 
Пенева
s.peneva@vestnikat.bg

няма 
хлаДилници 

в школските столове
   z 102 детски кухни 

провериха експерти 
от варненската 
агенция по храните

   z Основно училище 
отнесе 500 лева 
глоба заради 
повреден бойлер

СНимка архив
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Електронното обучение 
се възприема разнопо-
сочно във варненските 
висши учебни заведе-
ния, показа проверка 

на "Позвънете: ВестникЪт". Докато 
този тип подготовка вече е утвър-
дена практика в европейските и 
американските университети, на 
местно ниво на него по-скоро се 
гледа скептично, а всеобщото мне-
ние е, че договорените по европей-
ска програма 10 милиона лева са 
крайно недостатъчни. "След като 
държавата има виждане за въ-
веждане на електронно обучение, 
трябва да помисли и как да оси-
гури необходимото финансира-
не. Вероятно ще се наложи и уни-
верситетите да заделят средства 
от бюджетите си", прогнозира рек-
торът на Икономическия универ-
ситет (ИУ) проф. Калю Донев. Той 
окачестви идеята на образовател-
ното министерство като хубава, 
но авангардна и със съмнителен 
резултат. "Ще се загуби живият 
контакт между студенти и препо-
даватели, а това е много същест-
вен момент в обучението", подчер-
та проф. Донев. Според него една 
част от кандидат-висшистите биха 
предпочели подобна форма, но 
други, които държат на посещени-
ята на лекциите, по-скоро не. От 
гледна точка на преподавателите 
не би се изисквала кой знае каква 
подготовка, смята още ректорът 
на ИУ. "В учебното заведение има 

около 200 магистри, които се обу-
чават дистанционно. Този начин 
обаче е по-опростен", категоричен 
е проф. Донев.

Със смесени чувства гледа на 
идеята и началникът на Висшето 
военноморско училище кап. Дими-
тър Ангелов, който всъщност съв-
сем скоро ще напусне поста, за да 
оглави Военната академия в сто-
лицата. Според него, ако се стиг-
не до реализацията й, задължител-
но трябва да се направи категори-
зация на специалностите, по които 
може да се провежда електронно 
обучение. "Има такива, по които 
има твърде голям обем практиче-
ска работа. Така например трена-
жорната подготовка, която изисква 
задължително присъствие, пред-
ставлява 30% от практическите за-
нимания", информира кап. Анге-
лов. От думите му стана ясно още, 
че във ВВМУ се подготвя дистан-
ционно обучение, което ще е насо-
чено към магистрите от Департа-
мента за следдипломна квалифи-
кация. И при него обаче ще има за-
дължително присъствие. Начални-
кът на ВВМУ бе категоричен и че 
училището ще кандидатства за ев-
ропейските средства.

Такава е и нагласата в Техниче-
ския университет. "Винаги подгот-
вяме и кандидатстваме с проекти 
в полза на развитието на образова-
нието", каза зам.-ректорът по учеб-
ната дейност доц. Петър Петров. 
Той заяви, че в университета вече 

са предприети стъпки 
за въвеждане на елек-
тронно обучение по оп-
ределени специалности. То 
ще стартира, след като са го-
тови учебниците, по които се ра-
боти в момента. Същевременно 
доц. Петров обърна внимание, че 
онлайн обучението трудно може 
да се осъществи при инженерни-
те специалности заради големия 
обем лабораторна работа. 

"Медицинските университети 
предлагат обучение по държав-
но регулирани професии, с някои 
от които подготовката по елек-
тронен път е несъвместима", каза 
зам.-ректорът на варненския Ме-
дицински университет доц. Не-
грин Негрев. Той допусна тази 
форма единствено за някои спе-
циалности от сферата на общест-
веното здравеопазване. При ме-
дицината и денталната медицина 
няма как да се въведе. Не че сме 
против, но просто няма как да се 
случи, каза зам.-ректорът. По ду-
мите му, във варненския Меди-
цински университет се използват 
електронни методи на обучение, 
най-вече за ползването на литера-
тура и връзка с преподавателите, 
но нещата спират дотам.

МаРиЯна ТоДоРова
II курс

Не е подходящо, защото създава 
предпоставки за злоупотреби и липса. 
Така би могъл някой друг да подготвя 
определена курсова работа или нещо 
друго и няма да има обективност. 
Докато сега все още има някакво ниво 
на обучението.

Какво е мнението Ви 
за онлайн обучението?

Анкета

анифе МуРаД
II курс

Идеята да се въведе този тип 
обучение в университетите е много 
добра. Някои хора нямат възможност 
да следват за висше образование, а по 
този начин може би ще е по-лесно за 
тях. Не го предпочитам, но е добре да 
има и такова обучение.

кРаСиМиРа 
гоСПоДинова
26 г., счетоводител

Докато бях студентка, въобще не 
съм се замисляла за такъв вариант. 
Добро е, стига да се постига една 
справедливост на оценяването, 
защото в противен случай няма да е 
лоялно спрямо тези, които реално 
присъстват. 

ЮСуф каСаР
подготвителен курс

Много искам да се въведе 
електронно обучение в 
университетите. Ако имам свободно 
време между лекциите, аз бих могъл 
да се занимавам с други неща. 
Например да се подготвям 
допълнително или да работя някаква 
почасова работа. 

валенТин Янев
III курс

Не е много добър вариант за 
българските университети. Аз 
държа на присъствието на 
лекциите. Сега и без това много 
малко хора ходят на занятията. 
Мисля, че интересът от страна на 
младите хора съвсем ще се загуби.

РаЯ коСТова
IV курс

Добра е идеята и е съвсем 
нормално да се пристъпи към 
реализирането й. Все пак това е 
западният модел на учене за диплома 
за висше образование. Мисля и че по 
този начин обучението ще стане по-
достъпно за повече студенти.

Дончо ДиМиТРов
III курс

Полезно е, защото сега повечето 
студенти имат достъп до 
интернет и могат да се обучават 
по всяко време. Същевременно при 
тази форма на подготовка те ще 
имат и повече възможности да се 
хванат на работа.

скептични за 
електронното 

обучение
   z Загубата на живия 

контакт ще има 
отрицателно 
въздействие

   z Готвят онлайн 
подготовка за 
някои технически 
специалности

ВУЗ-овете

Милена 
РаДойчева
radoicheva@vestnikat.bg

СНимка архив

СНимки Наталия Божидарова
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На пръв поглед нищо 
необичайно - слън-
чево и топло май-
ско време. Но то 
беше посрещнато 

като чудо от дузината жители на 
с. Разделна край Варна, които при-
състваха на празничната литур-
гия вчера в местната църква "Св. 
Николай Архиепископ". В района 
не е спирало да вали почти от де-
сет дни и хубавото време събуди 
истинска радост у хората, дошли 
да почетат празника - летния Ни-
кулден. Той се отбелязва за 9-и по-
реден път от 2002 година насам, 
когато на 9 май тържествено е ос-

ветен православният храм "Св. 
Николай Архиепископ". Празни-
кът съществува още от ХI век и е 
свързан с пренасянето на светите 
мощи на Николай Чудотворец от 
балканските земи в италианския 
град Бари. Това разказа на миря-
ните отец Ивайло, преди да бъде 
раздаден празничният агнеш-
ки курбан. Според летописите Св. 
Николай се родил през ІІІ в. в Па-
тара. Николай става архиепископ 
на град Мира в Ликия (Мала Азия) 
и умира на 6 декември 342 г. Све-
тите му мощи се пазят в града до 
1087 година, когато през управле-
нието на византийския импера-

тор Алексий I Комнин мощите му 
са пренесени от град Мира в град 
Бари. Още при пристигането на 
мощите на Св. Николай в Бари за-
почнали да се случват чудеса - сле-
пите прогледнали, сакатите про-
ходили. Летният Никулден е из-
бран за празник на село Разделна 
с допитване до хората през 2002 
година, когато завършва изграж-
дането на църквата.

стават 
чуДеса

   z Село Разделна празнува за девети път

ПеТко 
МоМчилов
p.momchilov@vestnikat.bg

На летния 
Никулден



ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
уеб дизайн на персонални и корпоративни сайтове | 

 поддръжка | оптимизация за търсачки (SEO) |

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

нюта | каталози | папки | книги | календари 
| 

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

 плакети | торбички | тефтери | чанти | 

ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА
имиджова фотография | радио и тв клипове | 3D 

анимации | филми | рекламни репортажи | 

ВЪНШНА РЕКЛАМА
печат на хартия и винил | билбордове и си-

тилайтове | табели | надписи | обемни букви | 
конструкции | 

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

www.reklamist.bg
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Дванадесетокласници 
от Велики Преслав „за-
гряват” за предстоящ-
ия държавен изпит с 
игри. Бъдещи иконо-

мисти от Професионалната тех-
ническа гимназия в града влязо-
ха набързо „ в час” с най-широ-
ко дискутираните в последно вре-
ме у нас теми - инфлация, печал-
би, загуби. И докато инфлацията, 
например, е тежка тема за поли-
тиците ни - за учениците се оказа 
шанс да припечелят някой лев.

Шоу игра „Стани богат иконо-
мист” изправи един срещу друг 
ученици от X и XI клас на ПТГ „Си-
меон Велики”, изучаващи специ-
алност „Икономическа информа-
тика”.

Двата отбора се състезаваха 
в играта „Най-бързи-

ят печели”, за да излъчат най-до-
стойния за стола на богатство-
то, на който да се борят за голяма-
та награда от 100 лв. седнаха де-
сетокласничката Катрин и Айлин 
от XI клас. Двете бяха изправе-
ни пред тежката задача да отгова-
рят на въпроси, свързани с изли-
шъци и липси. Момичетата разпо-
лагаха с традицион-

ните за играта три жокера – 50:50, 
„Обади се на приятел” и „Помощ 
от публиката”, имаха три сигурни 
суми от 2 лв., 10 лв. и 100 лв. и 12 
въпроса, които трябваше да пре-
борят, за да станат победители в 
играта.

Въпреки че има по-малко стаж 
по специалност- та по-малка-

та, Катрин, 
успя да „за-
кърпи бю-
джета” с го-
лямата на-
града. На 

финала беше изправена пред теж-
кия избор дали да се довери на 
публиката, или на приятел. Реше-
нието да избере отговора на ауди-
торията й донесе голямата печал-
ба и многобройните поздравле-
ния от ученици и учители.

Дискутирането на финансовата 
обстановка в страната отдавна не 
е тема само за възрастните. Оказ-
ва се, че учениците също се инте-
ресуват защо заплатите у нас са 
най-ниски, а цените на основните 
хранителни продукти, горивото и 
консумативи-

те са несъизмеримо 
високи. Преди време 
ученици от Шумен 
питаха председате-
ля на българския пар- ла-
мент Цецка Цачева за ниските за-
плати и високите цена на горива-
та, както и за състоянието на пъ-
тищата в страната ни. "Повишава-
нето на заплатите в този момент е 
невъзможно", заяви кратко Цачева 
с аргумент, че ако се изтеглят сега 
държавни заеми, парите трябва 
да връщат младите хора и допъл-
ни, че по-добре сега да се живее 
по-скромно, отколкото да се заве-
щават милиони дългове за идните 
поколения.

Държавен 
изпит с игри

аРабела 
йончева
yoncheva@vestnikat.bg

   z Бъдещите икономисти 
дискутираха 
финансовата 
обстановка в страната, 
забавлявайки се

   z "Голямата" награда 
от 100 лева отиде 
при Катрин от   
ПТГ „Симеон Велики” 
във Велики Преслав

Гимназисти загряват за
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ТХиляди мексиканци излязоха на мълчаливо бдение в столицата, за 

да изразят недоволството си срещу насилието. Дори намесата на 

военните не успя да се справи с войната между наркокартелите в 
Мексико

СНимки БГНеС

Ветерани от Втората световна война маршируват на парад в Киев. В 

републиките от бившия СССР вчера отбелязаха 66 години от победата 

над нацистка Германия

Президентът на Европейския парламент Йежи Бузек (вдясно) се 

здрависва с хората по време на Фестивала на Европа във Флоренция

Коптски християни организираха протест срещу насилието, излизайки 

в защита на сградата на държавните радио и телевизия в Египет. 

Органите на властта въведоха вечерен час в някои райони на Кайро 

след възникнали сблъсъци

Южноафриканско момиче в най-бедния район на Кейптаун се радва 

на новите си слънчеви очила близо до новия си дом. При пожар в 

Масифумелеле миналата седмица бяха унищожени повече от 1500 колиби

светът в снимки

Българите гледат ос-
новно телевизия през 
свободното си вре-
ме - 2 часа и 43 мину-
ти на ден. Най-много 

на това занимание се отдават ли-
цата, които живеят сами или с ро-
дителите си, и тези, които живе-
ят в брак или съжителство, но са 
без деца - над 3 часа дневно. Най-
малко пред малкия екран сто-
ят семействата с деца под 6 годи-
ни - малко повече от 2 часа. Това 
показва петото целогодишно из-
следване на бюджета на време-
то, осъществено от Национал-
ния статистически институт. 
Обект са били лицата над 10-го-
дишна възраст, като в извадка-
та са включени 3132 домакинства 
и са анкетирани 5503 лица, пише 
news.bg. Анкетираните лица по-
пълват дневник за използване на 
времето за един работен и за 

един почивен ден, въпросник за 
домакинството и индивидуален 
въпросник, а работещите лица - и 
седмичен график за отработеното 
време. Основните групи дейнос-
ти в изследването са лични гри-
жи, заетост, обучение, домакин-
ска работа, доброволна работа и 
помощ, свободно време, пътуване 
и други некласифицирани.

Най-голяма част от денонощи-
ето българинът отделя за лични 
грижи (33%), следвани от заетост 
(19%), обучение (15%), свобод-
но време (12%), домакинска ра-
бота (10%), различни по вид пъ-
тувания, доброволна работа. Сво-
бодното време на едно анкетира-
но лице възлиза на 4 часа и 25 ми-
нути, като най-много си почиват 
лицата на възраст 10 - 19 годи-
ни (близо 6 часа) и на 65 и пове-
че години (5 часа и 15 ми-

нути). С най-малко свободно вре-
ме са българите във възрастите 
20 - 49 години (3 часа и 45 мину-
ти), сочат данните на НСИ. От тях 
става ясно, че за разговори със се-
мейството или с приятели, род-
нини и познати българинът от-
деля едва 36 минути на ден, а за 
разходки 12 минути дневно.

Интересен факт от проучва-
нето е и че в сравнение с пери-
ода 2001-2002 г. значително е на-
раснало времето, което се от-
деля за занимания с компютри 
- 12,2% от лицата са отделили 
дневно 1 час и 37 минути. Ако 
към това време се добави и вре-
мето, през което българите иг-
раят компютърни и видеоигри - 
1 час и 39 минути на ден за едно 
участващо в дейността лице, се 
вижда, че заниманията с ком-

пютри трайно са навлезли в 
ежедневието и заемат вто-
ро място по продължител-
ност в рамките на свободно-
то време след телевизията, 
посочват от НСИ.

Що се отнася до работата, 
от НСИ посочват, че сред-
но на ден едно лице, което 
работи (формална или не-
формална заетост), отделя 7 
часа и 19 минути за трудо-
ва заетост (7 часа и 25 ми-
нути за мъжете и 7 часа и 
13 минути за жените). Най-
продължително - 7 часа и 
39 минути на ден - рабо-
тят лицата във възрасто-
вата група 20 - 49 години, 
а най-кратко - лицата на 
възраст над 65 години - 4 
часа и 36 минути.

Умуват за добавки за пенсионерите 
Обмисля се всеки пенсионер да получи еднократна 

помощ в размер на около 136 лева, колкото е минимал-
ната пенсия. Това съобщи социалният министър Тотю 
Младенов, цитиран от Медиапул. По думите му помо-
щта за възрастните хора може да бъде отпусната на 1 
юли, но не стана ясно дали с изплащането на символич-
ната сума ще отпадне поетият от него ангажимент 
за увеличаване на пенсиите през тази година. Все още 
не е ясно колко ще струва раздаването на еднократна-
та добавка, но разчетите на НОИ показаха, че за уве-
личаване на минималната пенсия от 136 лв. на 159 лв. са 
нужни около 100 милиона лева, а за повишение на всички 
пенсии с 5,3% близо 200 милиона лева.

Младенов съобщи, че след 19 май ще бъде свикан На-
ционалният съвет за тристранно сътрудничество 

(НСТС) по темата за компенсиране на доходите и до-
пълни, че е говорил по този въпрос с финансовия ми-
нистър Симеон Дянков. Миналата седмица Младенов 
заяви, че колкото и да се опитват, няма да го скарат 
с Дянков. Социалният министър смята, че е необхо-
димо да се намерят средства за компенсиране на до-
ходите на хората както от труд, така и от пенсия 
заради повишаването на цените на основни храни-
телни продукти и горивата. По думите му конкрет-
ните размери зависят от възможностите на бюдже-
та. Предложението на социалното министерство за 
размера на минималната работна заплата е да нарас-
не с 30 лева – от 240 на 270 лева. Младенов повтори, 
че вече се сближават позициите на работодатели и 
синдикати.

Искат по-прости правила  
за европарите

Необходимо е да се опростят 
правилата за усвояване на евро-
фондовете, както и за общест-
вените поръчки. Такова мнение 
изрази депутатът от "Коалиция 
за България" Меглена Плугчи-
ева на среща с ръководството 
на Европейската сметна пала-
та в Люксембург, където участ-
ва в заседанието на Консулта-
тивния съвет на Института по 

европейски въпроси. Участни-
ците в срещата от Европейска-
та сметна палата споделиха, че 
са в диалог с Еврокомисията за 
търсене на начини да се опро-
стят процедурите за усвоява-
не на еврофондовете и общест-
вените поръчки, пише Всеки 
ден. Правилата са твърде слож-
ни и това често води до невъз-
можност да се използват сред-

ствата в България и страните от 
Югоизточна Европа, каза Плуг-
чиева. Като друг проблем до-
макините посочиха, че в нови-
те страни членки на Европей-
ския съюз, поради неопитност и 
прекомерна предпазливост, не 
се прави разлика между адми-
нистративни грешки и умишле-
ни престъпления с европейски 
средства.

телевизорът 
преДпочитан

пред приятели
   z Заниманията с компютри 

трайно са навлезли 
в ежедневието

   z Българинът отделя 
най-много време  
за лични грижи
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В арненецът Тихо-
мир Грозданов е 
един от най-та-
лантливите те-
нисисти в стра-

ната. Той е започнал да тре-
нира на едва 7-годишна въз-
раст. „Започнах да трени-
рам във Варна. Баща ми е 
лекоатлет, майка ми също. 
Благодарение на тях влязох 
на кортовете. От седемгоди-
шен тренирам и така всеки 
ден до днес. В рода ми има 
и бивши състезатели по те-
нис, като Александър Рал-

чев, който ми е показал мно-
го неща в спорта“, каза пред 
„Позвънете: ВестникЪт“ 
Грозданов. 

Тенисистът има амби-
ция да вземе учас-
тие в Чалънджъ-
ри, в които на-
градните фон-
дове са значи-
телно по-голе-
ми от фючър-
сите, на които 
се включва до-
сега. Иначе Тото 
се представя из-
ключително успеш-
но на турнирите, в които се 
пуска. В неделя той игра фи-
нал на "Загорка Къп" на кор-
товете в Морската гради-
на. „Искам да видя как ще 
се представя в тези фючър-
си, които ще бъдат в Плов-
див и София, а след това ще 
помисля за участие в Чалън-
джъри с по-голям награ-
ден фонд и повече точки. 
На турнира във Варна имах 

шанс да спечеля, но зара-
ди дъжда условията за игра 
бяха по-добри за французи-
на и той победи. Мисля, че 

в Пловдив ще взема ре-
ванш. Ще играя мач 

за мач и каквото 
стане“,  сподели 
Тото.

Тенисистът 
разкри пред 
„Позвънете: 
ВестникЪт“ 

каква е мечта-
та му. „Искам да 

вляза в топ 100 и 
да играя в турнира 

„Ролан Гарос“ в основна-
та схема. Предпочитам да 
играя на клей, отколкото 
на твърда настилка“, обяви 
Грозданов. Любимият му 
тенисист е швейцарецът 
Роджер Федерер. „Напосле-
дък не се представя много 
добре, но си е номер едно. 
Надявам се някой ден на 
голям турнир да се срещ-
нем на корта. Това ще бъде 

голяма тръпка и много го-
лямо удоволствие за мен“, 
заяви 24-годишният тени-
сист. 

Тото разказа, че зара-
ди спорта се е подложил на 
много лишения. „Постоян-
но ходя на турнири и тре-
нирам. Всичко друго ми е 
на заден план. Като завър-
ша състезателната си кари-
ера, смятам да стана тре-
ньор или ръководител, но 
искам да съм свързан с те-
ниса“, каза Грозданов. Те-
нисистът завърши с поже-
лание към футболния „Чер-
но море", на който той е 
фен, да се класира в тур-
нира Лига Европа. "Следя 
представянето на "моряци-
те" и искрено им желая ус-
пех", добави Грозданов.

наш чака  
ФеДерер

ТоДоР баТков
президент на "Левски"

 “ Ние сме морални шампиони, 
тъй като "Литекс" уредиха няколко 
мача."

Танко ДЯков
футболист на "Черно море"

 “ Не играхме слабо срещу 
"Монтана", просто не успяхме да 
вкараме гол."

лоТаР МаТеуС
национален селекционер

 “ Едно време Валери Божинов бе 
по-добър от Рууни, а сега търка 
пейката и не спира да говори."

Отборът на СКТМ 
"Комфорт" до 15 години 
(в състав: от ляво на 
дясно - Димо Дончев, Калин 
Тодоров, Христо Иванов) 
спечели трето място 
на държавното отборно 
първенство. Треньорът 
Георги Даскалов похвали 
своите подопечни за 
характера, който са 
показали, и за победата 
срещу градския съперник 
"Корабостроител" с 4:3.

СНимка БГНеС

Шампионът в NBA "Лос 
Анджелис Лейкърс" 
загуби и четвъртия си 
мач от плейофа с "Далас 
Маверикс" с 86:122 и 
отпадна от борбата за 
титлата през този сезон

николай 
каРаколев
karakolev@vestnikat.bg

   z Тото Грозданов иска 
да влезе в топ 100 на 
световната ранглиста

   z Мечтата му е да играе 
на турнира „Ролан Гарос“ 
във Франция

Голям 
фен на 

футболния 
"Черно море"

на корта
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Българската федерация 
по баскетбол отряза ам-
бициите на „Евроинс 
Черно море“ за преигра-
ване на срещата меж-

ду „моряците“ и „Рилски спортист“. 
От централата съобщиха, че няма-
ло основание за преиграване на дву-
боя. Спонсорът на варненци Асен 
Христов бе лаконичен след случило-
то се. „Не може в очите на тези мом-
чета да им се казва, че са талантли-
ви, но не е дошъл техният ред да по-
беждават“, каза пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Христов. Очевидно ше-
фът на варненци визираше делегата 
на двубоя в Самоков. Той допълни, 
че според него не е нормално Росен 
Барчовски да изпълнява 5 длъжнос-
ти във федерацията.

Вицепрезидентът на „Черно 
море“ Симеон Варчев също не бе 
настроен да говори за баскетбол 
след случилото се. „Искаме да раз-

виваме баскетбола, но по този на-
чин това няма как да стане. Щом 
съдиите ни управляват, работата 
е умряла“, каза пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Варчев.

Помощник-треньорът на тима 
Петко Делев също бе възмутен от 
екшъна в Самоков. „Съдиите из-
пуснаха мача. Тихомир Желев бе 
изгонен за 4 нарушения. С Любо 
Минчев се погледнахме и останах-
ме като гръмнати“, каза Делев. Той 
добави, че е разтървал Асен Хри-
стов и Росен Барчовски. „Те се ка-
раха нещо за съдийските отсъж-
дания и по едно време се спречка-
ха.  Росен бутна Асен Христов,  той 
се спъна в нечий крак и падна. Не е 
имало удари, мога да го потвърдя. 
Всичко беше плод на емоция. Аз за-
станах до тях и гледах да спра скан-
дала“, каза пред „Позвънете: Вест-
никЪт“ Делев и допълни, че вяр-
ва, че Асен Христов ще продължи 

да помага на клуба. „Каза на игра-
чите, че ще им изплати всичко дъл-
жимо до май и допълни, че на този 
етап не му се дават пари за българ-
ския баскетбол. Все пак аз мисля, 
че той може да размисли и да оста-
не в клуба, защото той е един дос-
тоен човек за уважение. От хората, 
които вече се броят на пръсти“, за-
яви помощник- треньорът.

Според Васил Кьосев агресията 
в мача е била ненужна. „Не трябва-
ше да се стига до бой. Стана много 
грозен мач. Не трябваше това да се 
случва. Ние не бяхме виновни. Ако 
не бяхме останали трима на чети-
рима в наш ущърб, нямаше да за-
губим. Абсурдно е да се играе бас-
кетбол на два коша при такъв брой 
играчи“, сподели пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Кьосев. Той разкри, че 
това не е първият мач, в който му 
се случва двата тима да играят с на-
малени състави. „На републикан-

ското първенство до 12 години пре-
ди време срещнахме „Лукойл“. По 
едно време от мача двата отбора 
останахме с по 4 души на игрално-
то поле. Треньор ни беше Петко Де-
лев, а в състава бяха още Алексан-
дър Янев и Милчо Борисов“, доба-
ви Кьосев. За този мач говори и Пе-
тко Делев. "Лукойл“ имаше 5 точ-
ки преднина. Изгониха техен иг-
рач и аз постъпих джентълменски, 
като махнах и един от нашите. Въ-
преки че изоставахме, в крайна 
сметка взехме мача. В баскетбола 
трябва да има етичност“, каза тре-
ньорът, който коментира и 

как би реагирал, ако бе на мястото 
на Росен Барчовски по време на не-
делния мач. „Един път съм сторил 
подобно нещо, така че хората нека 
сами да си направят преценка дали 
щях да оставя отборите да играят 
по равно“, каза Делев.

Ивайло Касабов никога не би из-
оставил съотборниците си в тежък 
момент, разкри самият той. „Няма-
ше как да оставим да бият съотбор-
ниците ни. Помощник-треньорът 
на „Рилски спортист“ риташе бру-
тално Пламен Алексиев. На табло-

то пишеше, че Тихомир Желев 
има 3 фаула, а след това му 

отсъдиха един и го изго-
ниха“, заяви Касабов.
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николай 
каРаколев
karakolev@vestnikat.bg

ФеДерацията 
отряза „черно море“

за мача в Самоков
   z Щом съдиите управляват, работата 

е умряла, отсече Симеон Варчев
   z В клуба вярват, че Асен Христов 

ще промени решението си

Алексиев шокиран от 
агресията на треньор

Пламен Алексиев бе изключително изнервен от случилото се по време на неделното меле в 
Самоков.  24 часа след инцидентите по време на баскетболната среща, най-възрастният иг-
рач в тима на „Евроинс Черно море“ не можеше да проумее агресията на помощник-треньора 
на „Рилски спортист“ Божидар Гьорев.

„Не ми се коментира случилото се. За пръв път ми се случва такова нещо. Не мога да очаквам 
от треньорите да раздават правосъдие. Помощник-треньорът им махаше с ръце, с крака, ри-
таше. Може би и на него не са му издържали нервите. Големият проблем е, че мачът си върве-
ше нормално преди случката. Според мен съдиите не успяха да овладеят мача. В това положе-
ние трябваше да свирят или фаул, или спорна топка. Случват се и такива работи. Беше мно-
го важен мач и за двата отбора. Неприятното е, че всичко свърши по този начин. Даже по те-
левизията не се видя как приключи мачът. Ако беше футбол, можеше да не се прекрати. Нови-
ните можеха да закъснеят с 5 минути“, заяви пред „Позвънете: ВестникЪт“ бесен от случило-
то се Пламен Алексиев. 

Той добави, че е бил изгонен, защото е сритал един от баскетболистите на „Рилски спортист“ 
измежду Иван Лилов или Владимир Мийович.
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Една дузина нем-
ски клубове же-
лаят да имат в 
своя отбор през 
следващия се-

зон юношата на "Черно 
море" Ивайло Станчев. 
Нападателят за-
вършва първата 
си година в Гер-
мания, в коя-
то предизви-
ка истински 
фурор с екипа 
на аматьор-
ския "Елбе 
Акен". Синът на 
бившия футбо-
лист на "Спартак", 
ЦСКА и "Черно море" 
Вальо Станчев до момен-
та има на сметката си цели 
23 гола в местната четвър-
та дивизия и офертите към 
него валят една след друга. 
Коя обаче ще избере ще ста-
не ясно през следващия ме-
сец. 

"Наистина Ивайло има 
доста предложения. От ръ-
ководството на настоящия 
му клуб "Елбе Акен" правят 
всичко възможно да го за-
държат и през следващата 
година, но не знам дали ще 
успеят. Аз съветвам Ивай-
ло, но решенията си ги взе-
ма сам. Вече е голям и може 
да реши кое е най-добро 
за него", коментира Вальо 
Станчев пред "Позвънете: 
ВестникЪт". Една от офер-
тите към Станчев-младши 
е от "Заксен" (Лайпциг), къ-
дето баща му игра в края 
на миналия век. Освен това 

той има още няколко пред-
ложения от клубове от по-
горните групи в Германия.

Вальо Станчев не изклю-
чи и възможността синът 
му да се върне в България 

през следващия сезон, 
но уточни, че за да 

се случи това, то 
той трябва да 

получи наис-
тина изгод-
но предложе-
ние. "По прин-
цип, ако е тук, 
ще му бъде по-

лесно, тъй като 
все още е сту-

дент. Учи задочно 
в Икономическия уни-

верситет във Варна и ако е 
по-наблизо, ще е по-добре. 
Но както вече казах, той сам 
ще прецени къде му е най-
добре", заяви също насто-
ящият треньор в школа-
та на "моряците". 

Той разкри, 
че Ивайло бил 
много доволен 
от изкарания 
сезон в Гер-
мания. "Ху-
баво е, защо-
то се докос-
на до футбола 
в Западна Евро-
па. Видя ред, ор-
ганизация и дисци-
плина, които у нас рядко 
се срещат. Научи перфект-
но и езика, макар той да го 
знаеше и преди да замине 
за Германия. Споделял ми 
е, че е изумен от точност-
та на всички ръководите-

ли в "Елбе Акен". 
Разбра, че там ду-
мата наистина 
си е дума. Какво-
то са му казвали, винаги са 
го изпълнявали, независи-
мо дали е заложено, или не 
в личния му договор", разка-
за също Вальо Станчев. Той 
призна, че условията в нем-
ския клуб били доста добри. 
"Общо взето малко отбори 
от родната "Б" група могат 
да се равняват с "Елбе Акен". 
За това си мисля, че Ивайло 
ще предпочете да се прибе-
ре в България само, ако по-
лучи оферта от клуб от на-
шата "А" група", допълни Ва-

льо Станчев. 
През пролетния 
полусезон отбо-

рът на "Елбе 
Акен" има 8 
победи, 1 ра-
венство и 6 
загуби, а до 
края на пър-
венството 

му остават да 
изиграе още 5 

срещи, 2 от кои-
то отложени от 

февруари. Тогава река 
Елба преля и заля целия 
град, включително и клуб-
ния стадион. Сезонът в нем-
ската аматьорска лига за-
вършва на 4 юни, след кое-
то Ивайло Станчев се при-

бира в България. Преди 
това обаче, той си е поста-

вил за цел да стигне до 
30 попадения с екипа на 
своя тим. Нещо напъл-
но постижимо, предвид 

ефективността му през 
цялата кампания. 

немски клубове 
спорят за юноша

   z Нападателят Ивайло 
Станчев с куп оферти 
след 23 гола за "Елбе Акен"

   z В аматьорските лиги в 
Германия плащали по-добре 
от родната "Б" група

йоРДан  
фоТев
fotev@vestnikat.bg

на „Черно море“

"Заксен" 
(Лайпциг) 

иска родния 
голмайстор

Бил 
изумен от 

точността на 
шефовете в 

клуба му

Още един бивш "моряк" в тима
Заедно с Ивайло Станчев в "Елбе Акен" има 

още един бивш кадър на "Черно море". Това е 
централният бранител Севдалин Стайков. 
Двамата бяха съотборници в школата на 
"моряците" и заедно заминаха за Германия. 
Както Станчев, така и Стайков се предста-
вя отлично в немския клуб, като е твърд ти-
туляр в центъра на защитата. От ръковод-
ството на "Елбе Акен" 
държат и браните-
лят да продължи да 
носи екипа на тима 
през следващия се-
зон, но той също още 
не е решил какво да 
прави след края на се-
зона. 

Станчев и Стай-
ков са единствени-
те чужденци в "Елбе 
Акен", като останали-
те футболисти в от-
бора са местни момче-
та. Иначе в клуба пре-
ди време игра още един 
българин. През сезон 
2008/09 част от съста-
ва бе бившият играч на 
"Спартак" (Варна) и "Доб-
руджа" Калоян Генчев. 

Иначе пред местните медии, наставникът 
на "Елбе Акен" Торстен Клер обяви, че двама-
та българи са в основата на доброто пред-
ставяне на клуба през този сезон. "Наистина 
случихме с тяхното привличане и аз бих бил 
безкрайно щастлив да мога да разчитам на 
тях и догодина", заяви Клер.

Отборът разполага с 11 терена
Макар "Елбе Акен" да участва в аматьорски-

те дивизии в Германия, клубът разполага с база, 
с която не може да се похвали нито един роден 
отбор. Тя включва цели 11 терена - 3-4 са с из-
куствена трева, а останалите с естествена. 
И това при условие, че градчето е едва с около 
10 000 жители. Иначе капацитетът на клубния 
стадион на "Елбе Акен" е за около 3000 души и на 
почти всеки домакински двубой е пълен. В шко-
лата на клуба пък има над 10 

юношески формации. 
"Това е показателно за разликата в условия-

та между нас и тях. И всички тези терени са 
пълни с деца, които спортуват. Така е във вся-
ко населено място в Германия, а не само в Акен. 
Крайно време е ние тук да се поучим от немци-
те. Най-важното нещо, за да вървим напред, са 
базите", сподели Вальо Станчев. 
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ОВЕН
Днес пред вас се откри-
ват широки перспекти-
ви. Идеален ден за но-
во начало. Идеи имате 

в изобилие, ентусиазъм също, та-
ка че пристъпете към действие. Вие 
сте тези, които трябва да направят 
първата крачка, така че не се чуде-
те дълго.    

ТЕЛЕЦ
Денят носи огромен по-
тенциал и ако не зацик-
лите върху външност-
та си, може да свършите 

доста неща, при това блестящо и с 
дълготраен ефект.  

БЛИЗНАЦИ
Включете интуицията си, 
не слушайте мнението на 
околните. Трябва да сте 
изключително постоянни 

и целеустремени, ако искате резул-
тати.  Планирайте и организирайте 
служебните и личните си срещи, за 
да не пропуснете или закъснеете за 
някоя от тях. 

РАК
Релаксирайте, медити-
райте, давайте си отдих. 
Ден, в който може да по-
лучите прозрения, но не-

ка не са подпомогнати от допълни-
телни вещества.    

ЛЪВ
Утрото няма да ви донесе 
радостните новини, кои-
то очаквате, но с напред-
ването на деня положе-

нието ще се промени и приятните 
изненади ще зачестят.  

ДЕВА
Не се дразнете за дребо-
лии и няма да провалите 
деня на всички. Добре е 
да прекарате повече вре-

ме в тишина и спокойствие, слушай-
ки музика. 

ВЕЗНИ
Сериозното натоварване 
се отразява неблагопри-
ятно на самочувствието 
ви. По-малко стойте зад 

компютъра. Трябват ви свеж въздух 
и витамини.   

СКОРПИОН
Сутринта може да се 
сбъдне една ваша малка 
мечта, а какво по-хубаво 
начало на деня от това. 

Оттук насетне денят ще е прекрасен 
и пълен за вас. 

СТРЕЛЕЦ
Не разгаряйте конфликти 
точно днес. Винаги има 
начин да кажете нещо по 
подходящ начин, но за 

целта е добре да не сте емоционал-
но въвлечени. Извършвайте с пови-
шено внимание всякакъв вид финан-
сови операции, тъй като е твърде ве-
роятно заобикалящите ви обстоя-
телства да се променят въпреки лич-
ното ви желание.

КОЗИРОГ
Този ден няма да го за-
помните с нещо особе-
но. Не поемайте рискове, 
не са оправдани. Най-ва-

жното е да съберете мислите си за 
идните дни. Колкото по-конкретни 
сте в желанията си, толкова по-добри 
ще са постигнатите крайни резултати.

ВОДОЛЕЙ
Сутринта всичко ще ви 
се струва, че тече бавно 
и протяжно. Но пък има 
нужда и от такива спо-

койни дни, не действайте прибърза-
но и необмислено. Постарайте се да 
имате правилна нагласа и се анга-
жирайте единствено и само с иници-
ативите, които могат да ви донесат и 
някакви дивиденти.

РИБИ
Днес не се залавяйте с 
краткосрочни проекти, 
има голяма вероятност 
да попаднете на нечестни 

партньори. Преговорете пак дали не 
изпускате нещо. Имайте предвид, че 
е излишно да се поддавате на вред-
ни емоции и негативни мисли, тъй ка-
то те ще спъват развитието ви!
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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
11:45, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50

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
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
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В неделя група от млади варненски спорти-
сти отиде на война в Самоков. Там високо пла-
теният им съперник гордо бе строил скъпи-
те си „чужденци” и опитни национали, които 
възнамеряваха в стил „This is Sparta” да шути-
рат моряците тъй силно, че безмоторно да ка-
цнат директно в зала „Христо Борисов”, къ-
дето имам чувството, че винаги падаме. Да, 
става дума за третата четвъртфинална сре-
ща от плейофите на Националната баскет-

болна лига между отборите на "Рилски спор-
тист" и "Евроинс Черно море". Същата бе един-
ствената 3-та среща от тази фаза на елиминаци-

ите и също така единствената, за която телевизи-
ята – майка не бе предвидила, че може да има про-
дължения и за това никой не можа да види как дра-
матично, останали само 3-ма играчи на терена сре-
щу 4-ма на домакините, варненските суперпичове 
губят драматично срещата със 102 на 101 след про-
дължения. 

Въпреки съдийските отсъждания, въпреки мла-
достта и въпреки класата на противника, варненски-
те баскетболни момчета доказаха на цяла България, 
че са истински мъже и големи баскетболисти! Супер 
много ни кефите! 

Дерзайте, момчета! И нека силата бъде с вас!

НАША ГОРДОСТ

фейсбуки

Голям смях

КонКурсЪт

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!

Имаше едно време казарма. Историята познава дядовци, ходили в казарма по вре-
ме и на Първата, и на Втората световна война. И такива, служили по 7 години. 
Помним и „прекараните” моряци, лъскали приклада по 3 години за сметка на „обла-
годетелстваните” кашици (пехота), които влизаха в казармите за по едва 24 месе-
ца. Сам Касиков̀ Ът отдаде чест на Българската армия за цели 18 месеца, само ня-
колко години преди задължителната военна повинност да остане завинаги в исто-
рията. 

В казармата на човек му се случват доста интересни неща. Някои от тях един 
мъж може да изживее само там, като за пример давам

В ареста по желание
Точно така! Казармата е единственото 

място, където можехме да си позволим све-
товния лукс да влезем в ареста по собстве-
но желание! Защо? За да има какво да раз-
казваме на внуците, дами и господа! Това 
бе поводЪт Касиков̀ Ът да попадне в арес-
та за 3 денонощия. Как скромната ми особа 
успя да постигне тази заветна цел? С едно 
единствено кратко и лаконично публично 
признание пред ротния, което гласеше: 

„Снощи избягах. Напих се. След което 
правих секс и ча-ак тогава се прибрах. И 
сега ми се спи...” – И... ме пратиха мигнове-
но да си лягам в ареста. На истински дър-
вен нар в истинска затворническа килия 
широка 1, 20 и дълга 3 метра. Такъв спо-
мен, признайте си, няма! 

Днес подобни спомени предлага един-

ствено попадането в изтрезвителното по 
избор. За целта ви е необходима дамаджа-
на с домашна ракия, 2 литра вино в пласт-
масова бутилка и 100 грама мастика на фи-
нала за всеки случай. А ако успеете да си 
наемете фотограф да отрази събитието, би-
хте могли да си направите специален фото-
албум.

Ето как ще изглежда той:
1. Намират ви припаднал под борче в 

градинка – 2. Повърнал сте – 3. Неадеква-
тен сте – 4. Откриват ви – 5. Идва линейка 
на Бърза помощ – 6. (Понеже колата на из-
трезвителя е счупена) – 7. Карат ви в изтре-
звителното – 8. Запознавате се с останали-
те пиянки – 9. Заспивате. 

И после да не кажете, че Касиков̀ Ът не 
дава яки идеи за бизнес...

До Сашо Янев и компания

Как очаквате децата да слушат 
родителите си ... Тарзан живее по-
лугол, Пепеляшка се връща вкъщи в 
полунощ, Пинокио лъже през цялото 
време, Аладин е царят на крадците, 
Батман кара с 320 км/ч, Спящата 
красавица е мързелива, а Снежанка 
живее със 7 момчета. Ние не трябва 
да се изненадваме, когато децата се 
държат зле! Те учат това от книги-
те ... Копирайте това на стената си, 
ако се засмяхте! :))

Marieta Bazitova-Zlateva

Много често изпитвам чувство за 
вина, след което изпитвам чувство 
за бири...

Валери Величков

Бездетността обикновено води 
до безвнучност...

Rossen Marinov

Къде се намира G-точката на же-
ната? 

В края на думата "shopping"
Десислава Димитрова

Току що наблюдавах от терасата 
как маршируват момчетата от во-
енноморското училище. Не съм вече 
дете, но все още не мога да остана 
безучастна и да не се усмихна широ-
ко при тази гледка, под звуците на 
оркестъра. Баба ми навремето ме 
повдигаше да ги видя и казваше: "Ама 
най-хубавите са, нали бабе? " :)))))

Alexandra Alexandrova Vangelova

Понякога се чудя на някои хора как 
може да постъпват толкова глупа-
во... А понякога се вглеждам в собст-
вените си постъпки....

Stefan Avgustinov

Единственото хубаво нещо на 
родните синоптици е, че в повечето 
случаи НЕ познават.

Vencislav Stanchev

Сюрреалистично: лежите си на 
шезлонг на Сейшелски плаж, но без 
пари и билет за връщане в България. 
Какво решение бихте взели?

стоян динков

Ива Димитрова, 
22 години 
Работи като 
барман. Свободното 
си време прекарва с 
приятели

комикс


