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   z Телефон 112 
приема множество 
странни сигнали

   z Експертите 
реагират на всички 
без изключение

   z Особено внимание 
се обръща на 
обаждания от деца

Общината 
свила имот 
в центъра
••••	 на стр. ➏

Затворниците 
фрашкани с 
инструменти
••••	 на стр. ➑

••••	 на стр. ➍-➎

Нови 
правила за 
градините
••••	 на стр. ➒

Варна без договори 
за градски 
транспорт
••••	 на стр. ➌

"Черно море" 
задържа 
Стефан Генов 
••••	 на стр. ⓬

Подземни 
гласове и 
вибрации

 тревожат варненци

ТЕМАТА 
ДНЕС

Здравеопазването 
рисково за трудови 
инциденти
••••	 на стр. ➓



2
ПЕ

ТЪ
К 

• 
29

 а
пр

ил
 2

01
1 

г.
 •

 Б
ро

й 
62

w
w
w
.v
es

tn
ik
at

.b
g

О
Б
З
О
Р
Ъ
Т Проф. Михаил 

Константинов
математик, член на ЦИК

 “ Едно от предизвикателствата на 
предстоящите избори са фантомите в 
избирателните списъци. Никой не пожела да 
ги изтреби за тези години.”

ЕМануил Йорданов
адвокат, бивш вътрешен министър

 “ Когато Цветанов не познава 
законите, а той не знае дори 
Конституцията, съвсем нормално е 
служителите му да отидат някъде и да 
пребият някого."

Да бъде направен 
временен път 

в района на плаж Каба-
кум, ще предложи област-
ният управител на Варна 
Данчо Симеонов на кмета 
на общината Кирил Йорда-
нов. Става въпрос за от-
сечка от около 60 метра 
от хотел "Лилия" до край-
брежната алея. Пътят ще 
бъде изграден с помощта 
на метални съоръжения, 
предоставени безвъзмезд-
но от Министерството 
на отбраната. Те ще бъдат 
поставени върху плажната 
ивица, но пясъкът няма да 
ги увреди, увери губерна-
торът. Той допълни, че съ-
оръженията са правени за 
танкове. Целта на времен-
ния път е да се облекчи тра-
фикът в района на Кабакум. 
През летния сезон там се 
получава сериозен проблем, 
тъй като пътят от горна-
та страна е по-тесен и при 
по-голямо натоварване ко-
лите трудно се размина-
ват. Имало е и случаи, при 
които линейки и противо-
пожарни коли са били из-
ключително затруднени 
да стигнат до хотелите 
край плажа. Това е предло-
жение за временно реше-
ние на проблема, община-
та трябва да прецени как 
да го реши генерално, каза 
Симеонов. Шест плажа ще 
останат безстопанстве-
ни - Чайка, Фичоза, Чер-
номорец, Паша дере, Бяла 
и Камчия. Те трябва да бъ-
дат обозначени като нео-
храняеми с табели. Таки-
ва вече са поставени на 
двата плажа на "Галата", 
на които има опасност 
от срутване. При послед-
ната процедура за отда-
ване под наем интерес е 
проявен само към плажа 
Кабакум, за който пред-
стои да бъде сключен до-
говор. 

Баща блудствал 
с приятелка

на дъщеря си, съобщиха 
от пресцентъра на полици-
ята във Варна. Оплакване 
за извършените блудстве-
ни действия е подало 24-го-
дишното момиче. То се оп-
лакало в Първо РПУ в града, 
че в сряда е била на гости 
в дома на приятелката си, 
когато бащата извършил 
непристойни действия с 
нея. Младата жена разка-
зала, че бащата на дружка-
та й започнал да я опипва 
по краката и корема. Мате-
риалите са докладвани на 
прокурор, образувана е и 
преписка, уточниха от по-
лицията. 

Уникална водна 
мина

от Първата световна 
война беше предадена за 
експонат във Военномор-
ския музей - Варна. Тя е от 
експериментална серия и 
е произведена през 1905 г. 
от руснаците по образец 
на мините от 19 век. "Ми-
ната е уникална, тъй като 
е най-старата, открива-
на в района и е непозната 
за военните справочници. 
Тя е свидетелство за бой-
ната мощ по време на Пър-
вата световна война", каза 
директорът на военния 
музей д-р Мариана Късте-
ва. "Мината е била много-
кратно обстрелвана, като 
съдим по вдлъбнатите сле-
ди по нея, най-вероятно от 
карабина. Предполагам, че 
това е причината да по-
тъне на дъното", обясни 
началникът на Военномор-
ските сили контраадми-
рал Пламен Манушев, кой-
то подписа документите 
за предаването й като екс-
понат в музея. Той добави, 
че предстоят реставра-
ционни работи по находка-

та. Според него мината е 
съдържала голямо количе-
ство взрив амонит, който 
в сухо състояние предста-
влява голяма опасност. За 
щастие, при откриването 
й през април близо до меж-
дународния детски лагер 
в с. Кранево тя се е нами-
рала под водата, заровена 
на 1,5 м в пясъка и не е била 
опасна. Въпреки това, во-
енните са я обезвредили и 
са я взривили навътре в мо-
рето. 

Общинските 
юристи го удариха 
на самоотлъчка

а шефът на правната ди-
рекция Иван Великов отка-
за да присъства на заседа-
нията на комисиите на Об-
щинския съвет. Присъст-
вието на представител на 
дирекцията на комисията 
"Обществен ред и сигур-
ност" беше необходимо, за 
да се разяснят изменения-
та в наредбата за общест-
вения ред. Великов обаче 
преценил, че няма да се за-
нимава с подобни неща и 
пратил писмо. В него уве-
домява съветниците, че 
по норматив няма задълже-
ния да присъства и да раз-
яснява. Това предизвика не-
доволството на общински-
те съветници. Председа-
телят на комисията Кра-
симир Маринов отбеляза, 
че е изчел правилника за ра-
ботата на местния парла-
мент и там било записа-
но, че вносителят на из-
мененията в нормативите 
трябва да присъства на за-
седания. Според председа-
теля на правната комисия 
Пламен Пенев, изразеното 
от юрисконсулта стано-
вище е невярно. Той призо-
ва да се обърнат към шефа 
на местния парламент Ни-
колай Апостолов, който 
да предприеме по-сериоз-

ни мерки за стягане на ад-
министрацията. На този 
етап съветниците отка-
заха да разгледат предло-
женията за изменения в 
наредбата, които засягат 
поставянето по фасади-
те на рекламни елементи и 
заключване на жилищните 
кооперации след 23 часа.

Събарят 60 
незаконни бараки

в района на Св. Кон-
стантин, стана ясно вче-
ра по време на заседание-
то по обществен ред и си-
гурност. Над 60 незакон-
ни обекти изброи съвет-
никът от "Нашият град" 
Андрей Василев в курорт-
ния комплекс като пред-
стави информация за обек-
тите и снимков матери-
ал с искането да се внесе 
порядък. Незаконни бара-
ки има дори и в манастир-
ския комплекс, установи-
ло разследването на съ-
ветника. Вече било прате-
но запитване до митропо-
лията, за да се види как са 
поставени четирите обек-
та на границата на мана-
стира "Св. Св. Константин 
и Елена". Най-сериозен оба-
че бил проблемът с 14 обек-
та, разположени в близост 
до автобусната спирка на 
входа на комплекса, върху 
общински парцел. По думи-
те на шефа на отдел "Кон-
трол над търговията" 
Иван Иванов за премахва-
нето им е започнала проце-
дура. Теренът обаче беше 
отреден за публично-част-
но партньорство и след 
сключването на договора, 
за администрацията, той 
вече бил частен. По тази 
причина трябвало проце-
дурата да се стартира на-
ново. Съветниците дадо-
ха срок от 10 дни на адми-
нистрацията, за да прове-
ри има ли законни обекти в 
курорта и кои са те.

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, 
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www.vestnikat.bg
news@vestnikat.bg
facebook.com/VestnikAt
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СНиМкАТА 

ДНЕС

Приоритети и 
предразсъдъци

6,6 милиона лева са похарчени за 
реклама на българските туристи-
чески места по европейски теле-
визии, оповестиха вчера информа-

ционните агенции. Естествено източниците на 
информацията не са пропуснали да отбележат, 
че става въпрос за най-гледаните европейски тв 
канали. Всичко би било много хубаво, ако страна-
та ни разполагаше с европейски бюджет, няма-
ше дефицит и дългове. Тогава може би хвалбата, 
че над 137 милиона зрители са гледали клипове по 
четири и повече пъти, нямаше да стои "без-
смислено" сред тези за 50 000 болни от Алцхай-
мер, принудени да се лекуват сами, тъй като 
държавата не им помага, за българките, рабо-
тещи в сивия сектор и за отново поскъпналите 
горива. Защото европейците, гледали родната 
ни страна, надали ще ни помогнат за болните, 
за уреждане на трудовите въпроси и за тези за 
горивата. А не се знае и дали ще се засилят да 
почиват в българската страна, че ако не друго, 
то поне да оставят някой лев. Защото това, 
което съм чувала редовно от специалистите в 
сектора през последните години е, че трябва да 
привлечем богатите туристи.

Богатите туристи обаче обикновено са 
от уредените страни, в които се поставят 
приоритети и се следват. Правителствата 
у нас също поставят приоритети, не знам 
обаче доколко ги изпълняват. Харчът от близо 7 
милиона лева за реклама в чужбина на мен поне 
ми изглежда неразумен. Особено след изказвания 
на финансови лидери от типа, че имаме огромно 
желание да увеличим пенсиите, ама няма как да 
стане в следващите три години. Ако не друго, 
то поне имаме премиер оптимист, който въ-
преки ежедневните новини за проблеми, продъл-
жава да обяснява, че българите си живеем добре.

позиция

Д
Е
Н
Я
Т

Договорите с двете фирми от 
градския транспорт във Ва-
рна са нищожни. Това за-
яви шефът на общинска-
та дирекция "Правно и нор-

мативно обслужване" Иван Великов 
на заседание на постоянната комисия 
"Транспорт" към местния парламент. 
Като доказателство той приведе реше-
ния на различни съдебни институции и 
Комисията за защита на конкуренция-
та срещу условията на конкурса, прове-
ден през 2007 г. Тогава за партньори на 
администрацията в обществения пре-
воз на пътници бяха избрани общин-
ската "Градски транспорт" и "Транстри-
умф Холдинг". Подписаните 10-годиш-
ни договори трябваше да действат до 
2017 г. След обжалвания от загубили-
те участници в конкурса и тригодишни 
съдебни саги от администрацията пре-
поръчаха на Общинския съвет да вземе 
решение за придвижване на нова про-
цедура за избор на градски превозвачи. 

За да не се наруши общественият 

превоз и то преди началото на турис-
тическия сезон, съветниците взеха ре-
шение да възложат на кмета на Варна 
да сключи нови контракти до провеж-
дането на концесия или обществена по-
ръчка. По думите на председателя на 
комисията Красимир Маринов в мо-
мента съществували и проблеми с ос-
нованията за плащане към двете дру-
жества. Той предложи договорите прос-
то да се преподпишат със сега опреде-
лените превозвачи и то в обема рабо-
та, който извършват в момента. Един-
ствен на решението се противопостави 
Цанко Цветанов от СДС. Линията 17 до 
"Галата" трябва да се даде за обслужва-
не на "Делтакар", за да няма дружество-
то финансови претенции към община-
та, аргументира се той. Юрисконсултът 
на Общинския съвет Валентина Софро-
ниева обаче обясни, че това няма как 
да стане и е добре просто да се препов-
торят условията по сега действащите 
договори, които за нея изобщо не са ни-
щожни. Великов я контрира, като обя-

ви, че решенията са изця-
ло в ръцете на съветни-
ците и те могат да решат 
да сключат договор с ко-
гото си искат. За да няма 
сътресения в обслужва-
нето на линиите, новите договори 
ще са с предварително изпълнение, ре-
шиха членовете на транспортната ко-
мисия.

Стартът на новата процедура веро-
ятно ще започне, след като се прием-
ат окончателно промените в Закона за 
автомобилните превози. Причината е, 
че се очаква да отпадне опцията да се 
сключват договори с конкурс и един-
ствените две възможности ще останат 
концесия и обществена поръчка, обяс-
ни Красимир Маринов.

СнИмКа Петко МоМчилов

Полски "Фиат", произведен през втората 
половина на миналия век, от няколко 
години изпълнява ролята на склад на ул. 
"В. Кънчев" във Варна. Собственикът на 
соцвозилото предварително се е погрижил 
гумите на колата да бъдат покрити с 
велпапе, явно за да не бъдат откраднати

МилЕна 
радоЙчЕва
radoicheva@vestnikat.bgбез договори 

за градски 
трансПорт

Варна

   z Контрактите 
били нищожни след 
множество решения 
на различни съдилища

   z Задължиха кмета 
да преподпише със 
сега действащите 
превозвачи

дЕсислава 
МаКсиМова
maximova@vestnikat.bg
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Гласове, идващи из-
под земята, и стран-
ни вибрации в жили-
щен блок са сред най-
странните проверки, 

извършвани от специализирани 
екипи след сигнали, подадени от 
варненци на телефон 112. "Стран-
ни случаи имаме много. Приема-
ли сме всякакви сигнали. И като 
казвам всякакви, просто не може-
те да си представите за какво ста-
ва въпрос. Използвали са ни за 
справки, питали са ни за прогно-
за за времето, особено през зима-
та, търсят от нас информация за 
затворени пътища, обаждат ни се 
за неработещи светофари. При зе-
метресение звънят да питат във 
Варна ще има ли. Когато се усе-
ти преди време и в морската сто-
лица, много хора звъняха да пи-
тат вторият трус след колко мину-
ти ще е или дали могат да се при-
бират по къщите си. Но двата кон-
кретни случая, свързани с почти 
мистериозните яв-

ления, се оказа, че имат логични 
обяснения". Това обясни за "Позвъ-
нете: ВестникЪт" шефът на един-
ния европейски телефон за спеш-
ни повиквания 112 във Варна Ни-
кола Вълев.

Въпросните мистериозни обаж-
дания били приети от началото на 
тази година. В единия случай десе-
тина души, живеещи в един блок, 
подали през няколко часа сигнали, 
че става нещо със сградата. Всич-
ки описвали, че се усещали стран-
ни вибрации през определени ин-
тервали. Операторите преценили, 
че не става въпрос за нелепа шега 
и на мястото бил изпратен екип на 
"Гражданска защита" да провери. В 
крайна сметка се оказало, че през 
две пресечки се прави ремонт на 
една от улиците и вибрациите се 
усещат само в този блок. 

В другия случай варненка се 
обадила на 112 и обяснила, че не е 
луда, но чувала мъжки гласове из-
под земята. 

Жената казала, че се намира на 
поляна между два блока във "Вла-
диславово", обиколила я някол-
ко пъти, дори спряла и други хора, 
които също като нея чули подзем-
ните гласове. Изпратените на мяс-
то екипи разбулили тайната. Ока-
зало се, че и в този случай няма 
никаква мистерия. Просто двама 
работници почиствали каналите, 
слезли в шахта на близката улица-
та, но от решетка, близко до поля-
ната, се чували гласовете им.

"Странни случаи има много. 
Ние наистина обръщаме подоба-
ващото внимание на всеки сиг-
нал. Специално отношение обаче 
има към сигналите, подадени от 
деца. Приемаме ги абсолютно се-
риозно и с голямо внимание. До-
сега не се е случвало дете да ни 
подведе. Напротив. Малчугани-
те успяват да дадат много ясна и 
конкретна информация и помагат 
много на 

Глобата може 
да достигне 20 000 лева
Съгласно Закона за Националната система за спешни повиквания с еди-

нен европейски номер 112, който ползва не по предназначение 112, се наказ-
ва с глоба от 200 до 1000 лв. За неверни или заблуждаващи съобщения и сиг-
нали за помощ, глобата е от 2000 до 5000 лв. Когато в тези случаи са мо-
билизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба 
от 10 000 до 20 000 лв. в случай, че не подлежи на по-тежко наказание, както 
и обезщетение за причинените на службата вреди. При повторно наруше-
ние налаганите глоби или имуществени санкции са в двоен размер.

Наказанията

Подземни гласове
и вибрации 

   z Телефон 112 приема 
множество странни 
сигнали

   z Експертите реагират 
на всички без 
изключение

тревожат варненци

СнИмКа наталия божидарова

СнИмКа наталия божидарова
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Подземни гласове
и вибрации 

Не работим като по филмите
"Хората са гледали много американски филми, в кои-

то оператори от щатския телефон 911 дават напът-
ствия, координират екипи и едва ли не ръководят цяла-
та спасителна операция, докато на екрана се разиграва 
поредната кървава драма. Европейският номер за спеш-
ни повиквания работи на съвсем друг принцип". Това каза 
за "Позвънете: ВестникЪт" ръководителят на звеното 
във Варна Никола Вълев. Той допълни, че опе-
раторите в морската столица са обуче-
ни само да приемат сигнали и да ги пре-
дават на съответната служба. "Има 
някои тънкости, които се спазват 
винаги. След задължителните думи 
на оператора, с които започва раз-
говорът, се изчаква минимум 10 се-
кунди, дори насреща да се мълчи. Това 
се прави, защото чове-
кът, който се обажда, 
може да е изпаднал 
в стрес, в шок, да 
не може да гово-
ри в момента, 
да е уплашен и 
да събира сили 
да сподели... 
положения -
та са мно-
го. Често 
се нала-
га наши-
те слу-

жители да успокояват хората, които звънят по теле-
фона, за да могат да измъкнат от тях максимално дос-
товерна информация. Знаете, че хората в стрес често 
говорят несвързано и трудно им се разбира. Има и така 
наречените "тихи обаждания". Човекът набира 112, но е 
в ситуация, в която не може да говори. Оставя телефо-
на отворен и нашият оператор слуша внимателно, за 
да може да прецени дали ситуацията е критична и евен-
туално къде се случва. Работата ни никак не е лесна и 
няма нищо общо с филмите", обясни Вълев.

Вчера предиобед в рамките на 4 часа служителите на 
звеното във Варна приеха общо 80 сигнала. Като 40 от 
тях изискваха спешна реакция. Повечето случаи бяха 
предадени на екипите на Бърза помощ и на пътна поли-
ция. Тежки инциденти нямаше. На 112 беше подаден сиг-
налът за тежка катастрофа между два автобуса, ста-

нала сутринта близо до "Елпром". Операторът из-
прати на мястото екипи на полицията и на 
"Гражданска защита", които трябваше да 

разрежат единия от автобусите, за да 
извадят от него двама мъже. Те се раз-

минаха с леки наранявания, но нямаха 
друг вариант да се измъкнат от 

железния капан.

Началникът

   z Особено внимание се 
обръща на обаждания 
от деца

операторите", категоричен е ше-
фът на 112 за Варна.

Последният такъв случай за 
жалост бил фатален. "Спомняте 
си трагедията от есента, когато 
12-годишно момче почина в двора 
на училище "Св. Св. Кирил и Ме-
тодий", докато играело мач с при-
ятелите си. Съучениците му се 
обадиха на 112 и обясниха много 
изчерпателно ситуацията и еки-
пите на Спешна помощ бяха там 
за броени минути. За съжаление 

се оказа, че детето има вродено 
заболяване и почина в болница-
та. Имали сме и други сигнали от 
деца и в никакъв случай не ги иг-
норираме или подценяваме. При-
емаме ги сериозно. Имали сме и 
фалшиви сигнали, но за щастие са 
малко", обясни Вълев.

лиляна 
трънКова
trankova@vestnikat.bg

тревожат варненци

СнИмКа наталия божидарова

СнИмКа Петко МоМчилов
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Община Варна си 
присвоила имо-
та на три жилищ-
ни кооперации на 
пъпа на града. Така 

твърдят за "Позвънете: Вестни-
кЪт" самите собственици, кои-
то от месеци водят дела с местна-
та администрация за това, че си 
е преписала земята под и около 
сградите им в карето между бул. 
"Осми Приморски полк" и улици-
те "Братя Миладинови", "Маке-
дония" и "Марин Дринов" във Ва-
рна. През 2009 г. общината си 
съставила акт за частна собстве-
ност за терена от близо 6 дка, без 
обаче да има документи за целия 
парцел. Грешката, по думите на 
председателя на жилищна коопе-
рация "Кристал" - Иван Недялков, 
е заложена година по-рано - при 
съставянето на цифровия модел 
на кадастралната карта на Варна. 
Собствениците проверили дали 
правилно са им нанесени апарта-
ментите, но никой дори и не до-
пуснал, че може да бъдат обърка-

ни парцелите под блока. Впослед-
ствие разбрали, че в кадастъра са 
пропуснали няколко от граници-
те на имотите и така е съставен 
един голям. 

Когато разбрахме, опитахме 
да изменим кадастралната кар-
та, но и до момента няма никак-
во действие от страна на служба-
та във Варна, каза Недялков. Той 
добави, че преписката му е входи-
рана още през ноември във ведом-
ството. Все още не са направили 
нищо по случая, макар по закон да 
имат срок от 30 дни, за да го сто-
рят, добави Недялков. През февру-
ари домоуправителят се позаинте-
ресувал как се движи преписката 
и от Кадастъра го уверили, че ко-
рекция ще има, дори и общината 
била уведомена за това. Въпреки 
това резултат няма. 

Нещо повече, знаейки всич-
ки факти, администрацията не 
е направила усилие да кориги-
ра неточностите, а води съдеб-
ни спорове, за да ги защити, ко-
ментират още засегнатите. Тях-

ното разследване показало, че об-
щината е използвала един акт за 
държавна собственост, за да си 
припише два различни парцела. 
Единият, законно отчужден, дру-
гият без абсолютно никакви до-
кументи. 

Жилищно-строителна коопера-
ция "Кристал", чийто представи-
тел е Недялков, е учредена през 
1964 г., а близката "Родина" през 
1958 г. По силата на тогава дейст-
ващото законодателство учреди-
телите е трябвало да заплатят на 
собствениците на земята и къщи-
те, които са се намирали там. Така 
те се сдобили и с нотариални ак-
тове. Впоследствие част от имо-
та - пред и под блоковете с лице 
на бул. "Осми Приморски полк", 
е отчуждена за тротоари и мага-
зини. Това са около 2 дка, за кои-
то е съставен акт за държавна соб-
ственост от 1974 г. Впоследствие 
собствеността на земята е прех-
върлена на общината. По думи-
те на засегнатите обаче сега мест-
ната администрация ползва съ-

щия държавен акт, за да си акту-
ва като частна общинска собстве-
ност и друг терен - от близо 6 дка 
и обхващащ площта и под техни-
те блокове. В нотариалния акт за 
общинска собственост е отбеляза-
но, че се прави именно на базата 
на документа от 1974 г., както и на 
още един от 1984 г. Такъв обаче не 
съществува, категоричен е Недял-
ков. След като от общината му от-
казали достъп до документа, той 
се обърнал за копия към Областна 
администрация. Имам официал-
но писмо, с което ме информират, 
че в архива съществува единстве-
но актът от 1974 г., отбеляза домо-
управителят. 

Преди дни се проведе последно-
то съдебно заседание на делото, 
което сме завели. Там представи-
телят на общината даде станови-
ще от кмета, според което наши-
ят парцел е в улична регулация и 
следователно е общински, разка-
за Недялков. Той обаче побърза да 
уточни, че преди няколко години, 
заедно със съкооператорите му са 

успели да съборят кадастрална-
та карта от 2005 г. именно заради 
липсваща улична регулация. Об-
щината пак се опитала да предста-
ви прилежащите паркинги като 
улици, да прокара и нови, но кар-
тата паднала в съда именно в част-
та за уличната регулация.

Позицията на община Варна по 
случая не беше получена до редак-
ционното приключване на броя. 
Шефката на отдел "Общинска соб-
ственост" Теодора Трендафило-
ва посочи, че трябва да се напра-
ви проверка какви отчуждител-
ни процедури е имало за терена. 
Тя добави, че има много случаи в 
града, при които земите са отчуж-
дени, отстъпва се впоследствие 
само право на строеж, но хората 
си мислят, че притежават и парце-
ла под постройката. 

общината 
свила имот 

в центъра
   z Местната администрация си 

съставила документи за чужд 
парцел, твърдят собствениците

   z Фирмата, изготвила кадастралната 
карта, объркала границите на 
терена до Руското консулство

дЕсислава 
МаКсиМова
maximova@vestnikat.bg
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В социалната общност 
много бързо и мно-
го лесно се изграж-
дат обществени илю-
зии, заблуди и фик-

тивни ценности. Те могат да не съ-
ответстват на реалността, могат 
да са деформирани в нравствен, 
политически и даже в религиозен 
аспект. Важното е, че имат влия-
ние върху социума. У нас в момен-
та основните политически пар-
тии се стремят към едно единстве-
но нещо – да произвеждат и да на-
лагат в общественото мнение тези 
илюзии, които са им необходи-
ми и полезни при преследване-
то на властта. Управляващата пар-
тия ГЕРБ (плюс "Атака") се стре-
ми да наложи илюзията за Нов път 
на България, напълно подкрепена 
от Европейския съюз, илюзията 
за ефективен контрол върху кри-

зата и организираната престъп-
ност и илюзията за невиждани ус-
пехи в магистралното строител-
ство, в работата по метрото, прие-
мането в Шенген. А в опозицията 
(БСП, РЗС, ДПС, СДС и др.) с всич-
ки сили се мъчат да наложат на об-
щественото мнение тъкмо проти-
воположната илюзия – че тъкмо 
този състав на кабинета е напълно 
невеж и няма никакви възможнос-
ти да се справи с проблемите пред 
държавата и тя затъвала в хаос и 
мизерия.

За постигането на своите цели 
политическите играчи проявяват 
неистова активност – от ежеднев-
но и ежечасно изявяване в медии-
те на премиера до обиколките на 
БСП актива из градове и паланки. 
И двата лагера нямат, а и не мо-
гат да имат, поради некомпетент-
ност на лидерите и хетерогенност 

на поддръжниците, необходима-
та обща политическа платформа и 
цялостна концепция с програма. 
Но пък двата лагера знаят, че мо-
гат да ползват механизма на по-
литическите илюзии. И предла-
гат илюзорни политически цели, 
които поддържащите или симпа-
тизиращите маси (поради прос-
тотия) приемат безрезервно. При 
производството на илюзии се сти-
га до гротески от типа на българ-
ски Лувър, Формула 1, че даже и до 
откриването на Атлантида и Но-
евия ковчег в българската аквато-
рия точно срещу Поручик Чунче-
во и Светия граал до Пернишкия 
университет. ДПС дори успя да 
внуши на българския съд, че ли-
цето Ахмед Доган от с. Дръндар е 
най-обещаващият в световен ма-
щаб хидрогеолог с милионни кон-
султантски хонорари. А Ковачки 

с 16-те милиона бил чист като мо-
мина сълза. 

Между двата политически ла-
гера има усилваща се враждеб-
ност, чиито тенденции са плаше-
щи, тъй като се ползва доста го-
лям регистър от силови механи-
зми и чер пиар, включително се-
ресета, компромати, слухове, са-
моразправи, атентати. Характер-
ното за нашата действителност 
деструктивно поведение на ма-
сите хора спрямо други хора или 
групи, които се различни от тях 
самите, би могло доста скоро да 
ни доведе до сериозни граждан-
ски сблъсъци. Във връзка с тази 
убеденост за междугрупова враж-
дебност възниква много често и 
тревожната обсесивна илюзия 
за преследване. Тя, както вижда-
ме, е обхванала снишилата се за-
сега етническа партия ДПС, ца-

ристите и (доскоро) социалисти-
те, особено тези бивши чиновни-
ци и министри, които през пре-
дходните мандати безогледно са 
крали (а те никак не са малко): 
от съдии-хотелиери и министри-
брокери до хитри селски кметове, 
крадци на европари, източвачи 
на ДДС и обикновени контрабан-
дисти („Корабът е в Солун. Какво 
да правим цигарите?”). Тази тре-
вожна илюзия вижда заплахата 
като неизбежна. А ако няма реал-
ни уличавания и нападки, увели-
чава се убедеността в коварство-
то на политическия враг, в пъкле-
на скритост на замислите му.

заблуди 
и илюзии
   z За постигането на своите цели 

политическите играчи проявяват 
неистова активност

   z Между опозиция и управляващи 
има усилваща се враждебност, 
чиито тенденции са плашещи

проф. ПЕтър 
иванов
columnist@vestnikat.bg
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Доживотните затвор-
ници Йордан Петров 
и Виктор Николов, 
които направиха не-
успешен опит да из-

бягат от варненския затвор по-
край Великден, копали един сре-
щу от съседските си килии. Успе-
ли да пробият 30-сантиметрова-
та стена и да оформят дупка в не-
правилна форма, с размер 30 на 
50 см. Работили са на смени цяла 
нощ, като в това време нито един 
надзирател не ги е чул или ви-
дял. Единият е копал с метален 
предмет, а другият с дървен, до-
като се срещнат. След като Йор-
дан, известен с прозвището Кума-
новския, се прехвърлил от една-
та килия в другата, дуото запо-
чнало да реже решетката на ки-
лията. Използвали са ножовка, с 
която се снабдили също незабе-
лязано от надзирателите. Успе-

ли са да срежат пръти с дебели-
на 2 см отгоре и отдолу, тъй като 
железните пръчки не се огъва-
ли. След това нарязали спома-
гателните ленти, които са ши-
роки също 2 см. Нито един дат-
чик не се е включил. Впослед-
ствие на мястото са открити пар-
чета от ленти на ножовка,  с дъл-
жина 20 см. Според информира-
ни, инструментите са вкарани от 
вътрешен човек. После Йордан и 
Виктор минали през всички ко-
ридори, излезли на двора, качи-
ли се по водосточни тръби, кате-
рили се и по тръби за парно, до-
като стигнат покрива на админи-
стративната сграда, който е пло-
сък. Имали намерение да се спус-
нат по борчето, по което минала-
та година се спусна Малин Кру-
мов - Маце. Но Йордан пада от 7,5 
метра и си счупва глезена. Тогава 
надзирателят от вишката стреля.

Разследващите се питат как е 
възможно осъдени на доживотен 
затвор, извършили едни от най-
зверските убийства, да могат да 
се снабдят с такива инструмен-
ти и никой от управата на затво-
ра или от служителите да не види 
това. Според запознати, ножов-
ката и инструментите за дълба-
не са внесени същата вечер, ко-
гато дуото пробва бягство. Близ-
ки до разследването разкриха, че 
с помощта на ножовката успели 
да нарежат два дебели пръта от 
решетката и да преминат от там 
в коридора. Вероятно някой от 
надзирателите е усетил едва ко-
гато двамата се появили вън. То-
гава дежурен служител, охраня-
ващ тюрмата от вишката, е стре-
лял с пушка "помпа", а патрони-
те, които са използвани, били от 
тези с гумен накрайник. Надзи-
рателят е казал, че му се приви-

дял тъмен силует и това го нака-
рало да натисне спусъка. В също-
то време Йордан скочил от 7-ме-
тровата височина и си счупил 
глезена. Виктор се намирал все 
още в сградата.

От Окръжна прокуратура обяс-
ниха, че проверки в затвора се 
правят ежемесечно. Но килиите се 
проверяват ежедневно от охрани-
телния състав на пандиза. Те оба-
че от своя страна се оплакват, че 
не притежават нужната техника. 
Вместо ултразвук те използват чу-
кче, с което вечер проверяват дали 
има нарушение на решетките. 
Това са знаели Йордан и Виктор, 
които лежат в затвора от години. 
За да не ги усетят, двамата са ряза-

ли решетка и са 
внаждали метал-
ни клинчета. Така 
звукът от почукване-
то бил същият, като този при не-
нарушена цялост на решетката. 
По всяка вероятност надзиратели-
те, които са били на смяна, са спе-
ли, защото никой от тях не е зася-
къл бегълците. 

От правосъдното министер-
ство вчера заявиха, че след като 
приключи вътрешната проверка 
в затвора, ще оповестят офици-
ална информация. От прокура-
турата подчертаха, че също няма 
да оповестяват детайли до при-
ключване на досъдебното произ-
водство.

Крилото е строго охраняемо
Крило "В", където са излежавали присъди двамата, 

е най-охраняваното в затвора, заяви за "Позвънете: 
ВестникЪт" бивш надзирател във варненския затвор, 
пожелал анонимност. Когато в началото на 30-те годи-
ни тюрмата е била построена, там е било определено 
място за килиите на смъртниците. Всички крила в зато-
вора са във формата на кръст. "А" и "Б" са за по-леки прес-
тъпления, а във "В" са най-опасните престъпници, с до-
животни присъди и там режимът е най-строг. Крилото 
е на първия етаж. На осъдените им се позволяват едно-
часови разходки всеки ден. Доживотните излизат на въз-
дух в специално затворено каре в сградата, оградено с 
дебели и високи стени. "Покривът" е небето, но е прегра-
ден с метална решетка. А докато се разхождат затвор-
ниците, върху нея патрулира надзирател.

Доживотните напускат и килиите си при специален ре-
жим. Преди да бъде отключена вратата на килията, те 
трябва да застанат в средата на помещението и да вди-
гнат ръце над главата си. Единият надзирател отключва 
килията, а другият влиза вътре и слага белезници на ръце-
те и краката на затворника. Извън едночасовата разходка, 
те могат да бъдат извеждани само по този начин до стая-
та за свиждане или кабинет в административното крило, 
но задължително под конвой. 

Периодично се правят проверки в килиите за забране-
ни предмети, но честотата им е въпрос на вътрешна 
организация. Ако все пак се стигне до административ-
ното крило, може да се излезе на покрива през капанду-
ра, която е в коридора на втория етаж. В същия кори-
дор обаче е и стаята на началника на охраната.

Бивш надзирател

фрашкани 
с инструменти

Бегълците били

   z Дълбали един срещу друг 
в стена, дебела 30 см

   z Надзирател от вишката стрелял 
два пъти по тъмен силует

лиляна трънКова
trankova@vestnikat.bg

СнИмКИ архив
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Нови правила за при-
ем в детските гра-
дини утвърди об-
щинската админи-
страция във Варна. 

Според промяната определени из-
исквания ще важат само за един 
от родителите. Така при подаване 
на молбите ще трябва да се пред-
ставят документи за това, че поне 
единият има постоянен адрес в 
общината и работи. Досега това 
условие важеше и за двамата. Съ-
ответно в пакета от документи ще 
трябва да присъства и удостове-
рение за наличие или липса на за-
дължения за данъци на поне един 
от родителите. При самоосигуря-
ващи се майки и татковци се пред-
ставят и заверени копия от годиш-
ни данъчни декларации по Закона 
за данък върху доходите на физи-
ческите лица поне на един от ро-
дителите. Ако те са безработни, се 
представят и документи за регис-

трация от Бюрото по труда.
Запазват се предимствата за 

деца със заболявания, сираци 
или полусираци, близнаци, деца в 
риск, настанени в приемни семей-
ства, с неизвестен родител, деца в 
многодетни семейства и за таки-
ва, в чиито семейства поне едини-
ят от родителите е учител. Пове-
че шансове имат и малчуганите 
с брат или сестра със заболяване 
или обучаващи се в същото детско 
заведение, с родител с увреждане, 
както и наследници на студенти в 
редовна форма. Посочените пре-
димства се ползват при представя-
не на пълния комплект от задъл-
жителни и допълнителни доку-
менти поне на единия от родите-
лите, се отбелязва в публикува-
ната в сайта за детските гради-
ни актуализирана процедура за 
прием. 

Промяната в критериите се на-
ложи заради не малкото случаи 

на деца, отглеждани от един ро-
дител. Става въпрос основно за се-
мейства, при които хлапетата са 
признати от бащите си, но послед-
ните живеят извън Варна. Поради 
тази причина досега майките ос-
таваха с минимални шансове за 
прием на децата им, тъй като ня-
маше как да представят докумен-
ти за татковците им. Имало е слу-
чаи, при които майки са издирва-
ли в чужбина бащи, за да се спора-
зумяват за развод. При този слу-
чай статутът се вписвал при по-
пълването на данните на детето 
и то също се ползвало с предим-

ство. Друг вариант от досегашна-
та практика бил майките да ис-
кат от съда удостоверения, с кои-
то им се присъждат права за гле-
дане на малчуганите. Въпросният 
документ се считал за равносилен 
на такъв за развод. От общинската 
администрация не уточниха дали 
става въпрос за множество таки-
ва случаи, но подчертаха, че броят 
им не е малък, което налага про-
мяна в процедурата. 

Както е известно, родители-
те могат да кандидатстват в чети-
ри детски градини в админи-

стративния район, в кой-
то живеят. Забавачници-
те се подреждат според желани-
ята на майките и татковците. За 
разлика от миналата година, през 
тази няма да има една лотария за 
всички детски градини, а във вся-
ка една ще се провежда самостоя-
телно. Лотариите ще се разиграят 
на 31 май.

Лотария и за почасово гледане
На случаен принцип става и приемът за почасово гле-

дане на деца в детските градини във Варна. Това ста-
ва ясно от разписаните правила за осъществяване на 
новата услуга на общината. И в този случай родители-
те, решили да се възползват, могат да кандидатстват 
в четири забавачници, в които са обявени свободни 
места, без значение дали са в района им. За разлика от 
стандартната процедура обаче майките и татковци-
те подават само заявления без никакви други докумен-
ти. Децата могат да бъдат оставяни във времето от 9 
до 12 часа и от 16 до 19 часа, като за час се заплаща 1,30 
лева. През това времето децата се обучават съобраз-
но възрастта си и според утвърдените образовател-

ни програми. Получават и безплатно учебни помагала. 
Това, което услугата не включва, е храна и сън. При пос-
тъпването на детето се заплаща депозит в размер на 
една месечна такса. 

Около 160 са местата за почасово гледане в детски-
те градини, като от услугата в момента се възползват 
над 30 деца, информираха от общинската образовател-
на дирекция. От справка на образователната дирекция 
става ясно, че днес изтича срокът за подаване на молби 
за 13 свободни места за почасово гледане в две детски 
градини - ЦДГ "Калина Малина" и Седмичната детска гра-
дина "Горски кът". Резултатите трябва да бъдат обяве-
ни в рамките на днешния ден.

Пак нови 
Правила

за градините

   z Общината 
поставя 
изисквания 
за един от 
родителите

   z Промяната е 
заради деца, 
отглеждани 
само от 
майка

МилЕна 
радоЙчЕва
radoicheva@vestnikat.bg
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Само за първото три-
месечие на тази годи-
на в Добричка област 
има вече 21 трудови 
злополуки, от които 

две са завършили със смърт. Това 
обяви вчера регионалният коор-
динатор на КНСБ в Добрич Гин-
ка Василева. С 10 повече са трудо-
вите злополуки през 2010 г. в До-
бричко спрямо 2009 г., като 3 от 
случаите са завършили със смърт, 
съобщи още тя. На нарочна прес-
конференция по повод почитане-
то паметта на загиналите при тру-
дови злополуки, тя обяви, че през 
изтеклата 2010 г. в областта са 
станали общо 62 трудови злополу-
ки, които са довели до загубата на 
2705 календарни дни заради вре-
менна нетрудоспособност. Инте-
ресен е фактът, че по отрасли по 
трудови злополуки на първо мяс-
то се нарежда рудодобивът - мина-
та в Оброчище, където през 2010 
г. е имало 12 злополуки, а на вто-
ро място е хуманното здравеопаз-
ване - 8 злополуки, от които 5 на 
работното място, каза Василева.

Тя добави още, че 50-60 на сто от 
професионалните заболявания са 
причинени от стрес.

Според синдиката високи-
ят процент трудови злополу-
ки в страната се дължи на ни-
сък вътрешно-фирмен контрол на 
нормите за безопасност, както и 
на големия дял на сивия сектор в 

отраслите на икономиката. "Има 
формален подход по отношение 
на инструктажа за безопасен и 
здравословен труд. Друга причи-
на е и ниската квалификация на 
кадрите, както и слабата дисци-
плина на работещите", каза още 
Василева. Тя добави, че КНСБ 
ще настоява да се ратифицират 
конвенции на Международна-
та организация на труд в облас-

тта за безопасност и здраве, как-
то и да се задели целева субси-
дия във фонд "Условия на труд". 
Василева добави още, че според 
приетата Стратегия за безопа-
сен и здравословен труд за пери-
ода 2008-2012 г. в България трудо-
вият травматизъм до края на този 
период трябва да бъде намален с 
25 на сто.

По повод международния ден 

синдикатът поръча и бе от-
служена панихида в памет 
на жертвите на трудови 
злополуки в храма "Св. 
Георги" в Добрич, като 
не нея бяха поканени 
да присъстват и работо-
дателски организации, 
както и зам. областни-
ят управител д-р 
Катя Ганова.

По данни на Международната организация на труда, всяка година пове-
че от 150 милиона трудови хора по света претърпяват трудови злополу-
ки или се нареждат сред професионално заболелите граждани на плане-
тата. Повече от два милиона и двеста хиляди работници умират еже-
годно в резултат на трудови злополуки и професионални болести. До 
миналата година в България се наблюдаваше постоянна тенденция 
към намаляване на трудовия травматизъм. За 2010 г. обаче се на-
блюдава увеличаване на трудовите злополуки. По оперативни дан-
ни на НОИ през 2010 - у нас са регистрирани 3110 трудови злополу-
ки, а за 2009 г. - 2957. Общо през 2010 г. броят на трудовите злопо-
луки е увеличен със 154 в сравнение с 2009 г. Увеличен е техният 
брой в област София - град, област Варна, Пловдив, Добрич, Кър-
джали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград, Силистра, Сли-
вен, Шумен, Ямбол и В.Търново.

   z 2705 календарни дни 
работно време загубени 
заради злополуки 
по време на работа

   z 50-60 на сто от 
професионалните 
заболявания са 
причинени от стрес

МиМа 
илиЕва
ilieva@vestnikat.bg

здравеоПазването 

рисково
за трудови инциденти

Гинка 
василева
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ТМонах дава благословия в будистки храм в Лаос. Подготовката за 

предстоящите, седми по ред, парламентарни избори е в разгара си

СнИмКИ бГнес

Избягала от насилието либийка седи пред временното си жилище в 

бежански лагер близо до южната граница с Тунис. Предполага се, че от 

началото на конфликта в Либия са загинали близо 30 000 души

Индийски художник довършва сватбения си подарък, преди да го 

изпрати на принц Уилям и Кейт Мидълтън от Амрицар

Роберто Черчелета, по-известен като Дартанян, остана без 

препитание и реши да протестира. Властите му забраниха да обира 

монетите от фонтана Треви

Торнадо опустоши градчето Рингголд в Джорджия, САЩ. Серия от 

смерчове отне живота на най-малко 173-ма души в югоизточните щати

светът в снимки

В сяка пета жена е ра-
ботила без договор 
някъде през послед-
ните 6 до 12 месеца. 
Още толкова жени - 

19%, са били готови да започнат 
да се трудят при такива условия, 
но просто не са намерили работ-
но място, показва изследване. За 
да изпъкнат резултатите, е срав-
нявана ситуацията при мъжете 
и жените. Така се оказва, че раз-
ликите не са големи – всеки чет-
върти мъж (26%) е работил през 
2010-а без договор, 16% прос-
то не са си намерили такава ра-
бота, но са били готови да започ-
нат. 53% от мъжете и 59 на сто от 
дамите твърдят, че няма разли-
ка при заплащането по признак 
пол, пише Медиапул. Ситуаци-
ята на Стария континент е съв-
сем различна – официални евро-
пейски институции изнасят дан-
ни, че жените получават 70% от 
възнаграждението на мъжете, 
при това става въпрос за Запад-
на Европа. Притиснати от криза-
та 84% от мъжете и 90% от жени-
те не смеят да се опълчат от ло-

шите условия на труд, защото са 
убедени, че ако напуснат сегаш-
ната си работа, много трудно ще 
си намерят нова или поне няма 
да е толкова лесно. 

За разрастването на сивата ико-
номика говорят и други резултати 
от изследването. Например - 180 
000 жени се съгласяват да рабо-
тят и да се осигуряват на една за-
плата, като в пликче, неофициал-
но получават повече. Така месечно 
10-12 млн. лв. не влизат от осигу-
ровки в НОИ и пенсионните фон-
дове. И още един парадокс - 90 000 
жени пък се разписват за повече, 
а получават по-малко. 15 млн. лв. 
месечно се въртят и от тях се въз-
ползват работодателите – най-чес-
то, за да си купят нов джип, по-
рядко – за да реинвестират.

Парадоксално, но само в София 
47% от мъжете и 58% от жени-
те получават на 100% сумата, за-
писана в договора им. За сравне-
ние – в големите областни градо-
ве като Варна, Пловдив и Бургас 
съотношението е различно - 90 на 
сто при мъжете и между 77 и 88% 
при жените.

Проучването показва още една 
нерадостна тенденция – специфи-
ката по региони води до факта "в 
България да съществуват няколко 
цивилизации". "Една е цивилиза-
цията в София, Бургас, Пловдив и 
Варна – европейска, макар и мал-
ко по-мръсничка. Имаме и друга 
България, която е изостанала в по-
луиндустриализараната епоха – в 
средата на миналия век. И огро-
мни райони – почти 40% от тери-
торията на страната, където има 
примитивни селища с примитив-
но земеделие и феодални граж-
дански взаимоотношения." 

"Сегашната криза отново ни 
връща мащабно и жестоко в ла-
пите на сивата икономика. Това е 
икономическа принуда – както на 
ниво работодатели, така и на ниво 
работна сила, която търси каква 
да е работа, пренебрегвайки лич-
ните си интереси като всякакъв 
вид осигуровки, трупане на пен-
сионни точки. Това е ситуация, в 
която работникът е напълно без-
правен – става въпрос за 40% и от 
двата пола", коментира социоло-
гът Михаил Мирчев.

Липсва грижа за болните от Алцхаймер
Около 103 000 души у нас страдат от деменции, като 

50 000 от тях са болни от Алцхаймер. Независимо че 
Световната здравна организация (СЗО) е обявила бор-
бата с деменциите за приоритет, у нас все още нито 
едно лекарство за заболяването не се покрива от На-
ционалната здравноосигурителна каса (НЗОК), обяви 
председателят на конфедерация "Защита на здраве-
то" Владимир Томов, цитиран от Медиапул. Близки на 
хора с Алцхаймер разказаха, че проблем у нас е и грижа-
та за тези пациенти. В България няма болница, в която 
да се настаняват хора с деменция и с Алцхаймер, а само 
хосписи, в които грижата не е квалифицирана и стру-
ва средно 40 лева на ден. Средно на месец лекарствата 
на един болен възлизат на 160 лева, а грижата на близ-
ките за един дементно болен човек отнема средно 15 

часа на ден.
От сдружението настояват здравната каса да изпла-

ща медикаментите за дементни състояния на 100%. Те 
искат още да се изградят повече информационно-кон-
султативни центрове и дневни центрове за дементно 
болни, в които да работи квалифициран персонал. В мно-
го страни от ЕС има национални програми за болните 
от деменция и Алцхаймер, които включват целия лече-
бен процес - ранна диагностика, профилактика, изпла-
щане на лекарствата, рехабилитация и социална инте-
грация, отбелязаха от пациентските организации. Спо-
ред изследване на СЗО 1,4 процента от населението на 
Европа страда от деменции, като 50 на сто от демент-
ните състояния са болест на Алцхаймер, а 35 процента 
- преживени инсулти, водещи до деменция.  

Ядем все повече биохрани

Ръст в продажбите на био-
храни от над 15% се наблю-
дава на българския пазар за 

последната година. Това съобщи 
председателят на асоциацията за 
алтернативен туризъм 
Любомир Попйор-

данов, цитиран от Всеки ден. Спо-
ред него все повече у нас се раз-
вива производството на биохра-
ни, което по думите му е един-
ственото про- извод-
ство и тър-
говия, кои-

то имат постоянен растеж. Той до-
пълни, че увеличението от по-
следната година показва, че за 
разлика от другите видове стоки, 

които се предлагат в мрежа-
та, в биопродукцията има до-
верие. Попйорданов допъл-

ни, че производите-
лите се сблъскват 
с много пробле-
ми и е много ва-
жно хората да ги 
подкрепят. "Пъ-
тят е разпозна-
ваем", коменти-
ра той. Предсе-
дателят на асо-
циацията за ал-
тернативен ту-

ризъм призна, че 
биохраните са по-

скъпи, но обясни, 
че това е тенденция в 

световен мащаб.

в сивата 
икономика

Всяка пета 
българка -

   z Според всяка трета 
дама няма разлика при 
заплащането по пол

   z 90 000 жени се разписват 
за повече, а получават 
по-малко пари
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диМитър ЕвтиМов
вратар на "нотингам"

 “ Мразя "Левски", тъй като там 
ме обявиха за безперспективен."

Костадин ангЕлов
треньор на "Пирин"

 “ Аз съм капитан на кораба и ще 
си тръгна, когато видя останалите 
да се качат на лодките, тоест 
последен."

сПас дЕлЕв
футболист на ЦСКа

 “ Ако не бе Любо Пенев, сега 
нямаше да бъда в ЦСКА, признателен 
съм му за всичко."

Стефан Генов ще 
продължи да 
бъде старши тре-
ньор на "Черно 
море" занапред 

и ще води отбора и през след-
ващия сезон. Пред "Позвъне-
те: ВестникЪт" от ръковод-
ството на "моряците" призна-
ха, че са доволни от работата 
на пловдивския специалист и 
нямат никакво намерение да 
се разделят с него. Тимът е в 
подем след поемането на тре-
ньорския пост от Генов, като 
това се изразява не само в ре-
зултатите, а и в играта. С вся-
ка изминала среща "моряци-
те" практикуват все по-атрак-
тивен футбол и имат всич-
ки шансове да се преборят за 
четвъртото място, което ще 
им даде право да играят в ев-
ротурнирите, ако ЦСКА побе-
ди "Славия" на финала за Ку-
пата на България. 

В средата на октомври, ко-
гато Стефан Генов замени 
Велизар Попов, той подписа 

договор с клуба до края на 
сезона с опция за продължа-
ването му с още една година 
в случай, че шефовете оста-
нат доволни от работата му. 
Именно тази клауза ще вле-
зе в сила след изигра-
ването на послед-
ния кръг от на-
стоящата кам-
пания. "Какво-
то и да се слу-
чи до края на 
сезона Стефан 
Генов ще про-
дължи да бъде 
треньор на "Чер-
но море". С рабо-
тата си до тук той за-
служи доверие. До момента 
сме много доволни", комен-
тираха от ръководството на 
клуба.

Самият наставник сподели 
за "Позвънете: ВестникЪт", че 
на този етап все още не е об-
съждал бъдещето си с шефо-
вете, но уточни, че има вре-
ме за това. "Не се притесня-

вам, ще се реши този въпрос. 
Имам дадени условия по до-
говора, засега всичко е нор-
мално и точно. Няма никак-
ви проблеми. След края на 
сезона ще направим равно-

сметка, ръководство-
то ще анализира мо-

ята работа и ще 
прецени дали да 
остана, или не. 
Ако сме се ха-
ресали, ще про-
дължим заед-
но, ако не сме 

се харесали, ще 
се разделим", ко-

ментира Генов. Той 
бе категоричен, че не-

говото желание е да продъл-
жи да води тима, тъй като се 
чувства чудесно във Варна. 
Преди време се появиха ин-
формации, че наставникът 
е желан от сирийски клуб, 
но самият треньор намек-
на, че не е склонен да напус-
не дори при по-добра оферта. 
"Ръководството застана зад 

мен, въпреки цялата 
помия, която се изля, 
след като поех "Черно 
море". А това няма да го за-
бравя. Аз съм благодарен за 
гласуваното доверие и не бих 
подвел шефовете", каза още 
Стефан Генов.

Той е спокоен преди до-
макинството с "Литекс", тъй 
като, по думите му, срещу 
силните играят силно. "Като 
изключим двубоя с ЦСКА 
за Купата на България, във 
всички други мачове с по-
класните отбори се предста-
вихме на ниво. За това нямам 
притеснения. Наясно съм и 
че съперникът играе трудно 
във Варна. Даже това си гово-
рихме с момчетата. Трябва да 
продължим наложената тра-
диция", допълни треньорът 
на "Черно море".

„Черно море“ задържа 
стефан генов

на "Тича"
   z Удължават договора 

на пловдивския 
специалист до края 
на следващия сезон

   z Няма да забравя, 
че шефовете бяха зад мен 
в тежък момент, 
заяви наставникът

Йордан 
фотЕв
fotev@vestnikat.bg

СнИмКИ бГнес

"Маями Хийт" победи 
"Филаделфия" с 97:91 точки 
и се класира за втория 
кръг в плейофите на 
Източната конференция 
на NBA, след като спечели 
серията с 4-1 победи

Меси и Пепе бяха 
съответно героят за 

"Барса" и грешникът за 
"Реал" в първия полуфинал 

от Шампионската лига, 
който каталунците 

спечелиха с 2:0 в Мадрид

Треньорът  
се чувствал 
отлично във 

Варна
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fotev@vestnikat.bg
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Очевидно от лаге-
ра на "Литекс" са се-
риозно притесне-
ни преди предсто-
ящото гостуване 

във Варна и опитват по всякакъв 
начин да се подсигурят. "Оранже-
вите" по традиция играят много 
трудно край морето и доста рядко 
си тръгват с трите точки, но 
този път са решили с по-
мощта на рефера това 
да се промени, алар-
мираха от щаба на 
"Черно море". "Цяла 
България знае, че 
Спасов е човек на 
"Литекс" и съдийс-
твото много ни 
притеснява. Вярвам 
обаче, че няма да за-
губим. Всички фенове 
сме зад отбора, стадионът 
ще бъде пълен", заяви щефът 
на фенклуба Иван Михайлов. Как-
то е известно, от съдийската коми-
сия сложиха на възловия двубой 
от кръга Стефан Спасов от Пер-
ник, а това е меко казано скандал-
но поради няколко причини. 

Пастата минава за един от най-
близките съдии до Гриша Ганчев, 
като по време на есенния двубой 
между ЦСКА и "Литекс", завършил 
1:1, ощети здраво "армейците", 
неотсъждайки две дузпи в тяхна 
полза. Това накара ръководството 
на червените да поиска оставка-
та на шефа на съдиите Костадин 
Костадинов и свикването на из-
вънреден конгрес на БФС. "От две 
седмици знаех, че този съдия ще 

ни свири. Пастата ни отряза гла-
вата, имаше тенденция в неговите 
отсъждания", отсече след срещата 
Емил Костадинов. Ден след мача 
пък самият Спасов заяви невъз-
мутимо: "Аз съм най-добрият съ-
дия в България. В момента тичам 
на стадиона в Перник и се чувст-
вам перфектно. Не познавам Гри-

ша Ганчев", като така опро-
верга информациите, че 

разхожда конете на ло-
вешкия бос в ловното 

стопанство Бялка. В 
крайна сметка оба-
че от тогава досега 
Спасов бе държан 
далеч от срещите 
на "Литекс". 

Иначе статисти-
ката е безмилост-

на - при рефера от Пер-
ник ловчанлии 

имат само една за-
губа от 15 мача. Тя е 
срещу "Левски" за 
Суперкупата през 
2009 г. През този 
сезон, освен дву-
боя с ЦСКА на на-
ционалния стади-
он "Васил Левски", 
Пастата свири още 
един мач на "Литекс" - 
финала за Суперкупата 
с "Берое". И след него зара-
лии му скочиха, обвинявайки го 
за поражението с 1:2. "Критерият 
на Спасов не бе еднакъв към два-
та отбора. Решенията му повлияха 
върху крайния изход на срещата", 
заяви тогава наставникът на "Бе-

рое" Илиан Илиев.
През настоящата 

кампания Стефан 
Спасов свири един 
единствен мач на "Черно море". В 
първия есенен кръг, когато "мо-
ряците" победиха с 2:1 "Пирин" 
на "Тича". Въпреки успеха обаче 
от щаба на домакините имаха го-
леми претенции към него. Вар-
ненци дори си мислеха да пода-
ват жалба срещу рефера и него-
вите помощници Владислав Ви-
денов и Пламен Георгиев, но впо-
следствие се отказаха. "Не мога 
да си обясня как всички грешки 
на Спасов бяха все в наш ущърб", 

отсече Стефан Генов. Тога-
ва "моряците" протести-

раха, че една дузина 
опасни атаки са им 

спряни с измисле-
ни засади. 

"Честно казано 
назначението на 
Спасов за предсто-
ящия двубой с "Ли-

текс" много ни при-
теснява. Дано не опо-

рочи срещата. Наше-
то единствено желание е 

да ни остави да играем футбол и 
да се надиграваме с противника. 
Дано свири по съвест - това, кое-
то вижда. Нищо друго не искаме", 
коментираха от лагера на "Чер-
но море".

"Черно море" само 
с две победи при Спасов
"Черно море" побеждава доста рядко, когато Стефан Спасов им свири ма-

човете, сочи статистиката. През последните четири сезона Пастата е 
ръководил 9 двубоя на "моряците", като само в два от тях те са взели три-
те точки - с 5:0 срещу "Спартак" (Варна) през есента на 2008 г. и с 2:1 сре-
щу "Пирин" в първия кръг на този сезон. В останалите 7 срещи "Черно море" 
е записал 2 загуби и 5 равенства. Пораженията са с 2:3 от "Локомотив" (Со-
фия) през пролетта на 2009 г. и с 0:4 от "Литекс" в Ловеч преди година.

точно него 
не желая 

да го коментирам
В момента, в който чу за кой рефер го търсим, бивши-

ят шеф на съдийската комисия Димо Момиров отсече, 
че просто не желае да говори. "Точно Стефан Спасов не 
искам да го коментирам. Вие си правете изводите защо. 
Аз не искам да кажа каквото и да било. Всеки може сам да 
прецени какъв съдия е Спасов. Не ми се говори", заяви ла-
конично Момиров пред "Позвънете: ВестникЪт".

През есента на 2009 г. след скандален двубой между 
"Локо" (София) и ЦСКА, завършил 2:2 на стадиона в "На-
дежда", Момиров, който тогава бе шеф на комисията, 
отсече, че Спасов е свирил безобразно и няма място в 
ранглистата на "А" група. "Няма да скрия, че той е голямо-
то ми разочарование. Аз не мога да си обясня и да допус-
на, че реферът е разговарял с футболистите. Говорил е, 
че е свирил мърлява дузпа и после свирил друга, за да ком-
пенсира, и това е доказано”, каза тогава Димо Момиров. 

 24.11.2007 "Черно море" - "Беласица" 1:1
 14.11.2008 "Черно море" - "Спартак" 5:0
 21.3.2009 "Черноморец" - "Черно море" 0:0
 18.4.2009 "Локо" (Сф) - "Черно море" 3:2
 13.9.2009 "Берое" - "Черно море" 0:0
 26.10.2009 "Черно море" - "Славия" 1:1
 8.3.2010 "Сливен" - "Черно море" 0:0
 11.4.2010 "Литекс" - "Черно море" 4:0
 31.7.2010 "Черно море" - "Пирин" 2:1

Мачовете

Димо Момиров

тесла за 
„моряците“

от Пастата
   z Перничанинът Стефан 

Спасов е смятан за 
човек на Гриша Ганчев

   z На "Тича" беснееха 
срещу него в първия 
кръг от сезона

Заради 
рефера от 
ЦСКА искаха 
извънреден 

конгрес

Той 
отрича, 

че се познава 
с боса на 
ловчанлии

С
н

И
м

Ка
 б

Гн
е

с
С

н
И

м
Ка

 П
е

тк
о

 М
о

М
ч

и
л

о
в



14
ПЕ

ТЪ
К 

• 
29

 а
пр

ил
 2

01
1 

г.
 •

 Б
ро

й 
62

w
w
w
.v
es

tn
ik
at

.b
g

с
п
О
Р
Т
Ъ
Т

Празникът Гер-
гьовден няма 
да бъде на по-
чит в Нови па-
зар. Футбо-

листите на местния "Ботев" 
са изпуснали да спечелят 
две агнета, които са щели 
да изядат по време на свет-
лия християнски празник. 
Начинът, играчите от отбо-
ра от „В“ група да вкусят от 
крехкото месце, е бил да взе-
мат точка или три в дома-

кинския си мач срещу лиде-
рите от „Спартак 1918“. При 
хикс футболистите са щели 
да си разделят едно агне, а 
при победа цели две, разбра 
„Позвънете: ВестникЪт“. В 
началото на срещата между 
двата тима дори треньорът 
на „Ботев“ Йордан Алексан-
дров е извикал на своите 
футболисти „знаете за какво 
играете“, а по време на мача 
играчите на тима са се на-
дъхвали помежду си с идея-

та, че след мача ще ядат аг-
нешко. 

Освен любопитния факт 
с премията на новопазар-
ци, „Позвънете: ВестникЪт“ 
разбра, че след мача в съ-
блекалните на двата отбо-
ра не е имало вода и футбо-
листите не са успели да се 
изкъпят. „Това не е било на-
рочно, както си мислят ня-
кои хора. Стана авария. Точ-
но до сградата на полиция-
та в града ни копаят от из-

вестно време и нещо е ста-
нало. Неприятен е фактът, 
че това се случи точно сре-
щу отбора на „Спартак“. Об-
виняват ни постоянно и за 
лошия терен. Ние го торим 
с течни торове и към края 
на май той винаги е в добро 
състояние, но лятото изга-
ря и теренът страда. Канди-
датствахме за субсидия от 
Министерството на физи-
ческото възпитание и спор-
та за 200 000 лева за рекон-

струкция на стадиона и за-
лата, но от два месеца чака-
ме отговор и все още не сме 
получили. В залата мирише 
на мухъл и това е неприят-
но, а сами не можем да се оп-
равяме. Клубът е изцяло об-
щински, а и не е само той. 
Имаме още 5-6 клуба в ра-
йона, които са само на наша 
издръжка. Имаме футболна 
школа от над 50 деца, които 

нямат до-
бри ус-
ловия за 
тренира- не, 
но въпреки това и 
в юноши младша 
и старша възраст сме първи 
в зоналните дивизии“, зая-
ви пред „Позвънете: Вестни-
кЪт“ шефът на отдел спорт 
в община Нови пазар Вен-
цислав Личков.

Божи гроб изравни силите 
в тениса на маса

Изключително оспорван е 
републиканският отбо-
рен шампионат по тенис на 

маса в нежното направление. В съ-
бота и неделя във Варна предстои 
третият кръг от първенството, кой-
то ще се проведе във Варна. До този 
момент силите между първите два 
тима са изравнени и точките са по-
делени между „Дунав“ (Русе) и до-
макините на проявата през уикен-
да от СКТМ „Комфорт“. Двата тима 
бият всички отбори наред, а по-
между си разделиха по една побе-
да, като единствено русенци 
водят в индивидуалните дву-
бои. Причината те да превъз-
хождат там е, че в първия кръг 
ракета номер едно на „Комфорт“ 
Таня Карамфилова е била възпре-
пятствана за участие в първенство-
то, заради командировка в Йеруса-
лим, където е посетила Божи гроб. 

Домакините ще излязат в със-
тав Карамфилова, Детелина Михай-
лова, Даниела Шерелинкова и Де-
ница Пламенова. Силният човек в 
клуба Антон Радушев е оптимист 
за предстоящия турнир. „Желаем 
единствено победа в мача с „Дунав“. 
В другите мачове ще доминира-
ме значително. Ако загубим от ру-
сенци, имаме шансове, но в послед-
ния кръг трябва да бием с 4:0. Ние 
сме домакини в този кръг, но в те-

ниса на маса този фактор почти не 
влияе. Няколко дни по-рано осигу-
рихме на „Дунав“ нашата зала, за да 
тренират. Ние се познаваме, няма 
какво да крием едни от други“, 
сподели пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Радушев.

Треньорът на клуба Ге-
орги Даскалов бе умерен 
в своите изказвания. „Оч-
аквам да бием, но не ис-
кам да казвам на 100 процен-
та нищо, защото става много 
нервно положението. Искам да 
играем добре. Каквото сабя 
покаже. Сибил Исма-

илова е много опас-
на. Въпреки че 

е най-малка-
та е мно-

го 

та- лант-
ли ва. Минала-
та година се класира на 5-о 
-8-о място в Европа и сега се очаква 
поне да повтори това свое постиже-
ние. Все пак мисля, че Таня Карам-
филова ще я победи", каза Даскалов. 

В лагера на „Дунав“ Русе също са 
оптимисти за срещите. „Ние сме 
най-добрите в България и смятам, 
че ще бием всички. Не мисля, че от-
борът на „Комфорт“ ще бъде про-

блем“, каза една от състезателки-
те на русенки Надя Убчева. При мъ-
жете „Комфорт“ до този момент е на 
трета позиция. Денислав Коджаба-

шев обаче е амбициран той и съ-
отборниците му да заличат раз-
ликата с първия. „Ще ни бъде 
много трудно, но мисля, че ще 
успеем да победим всички и 
да станем първи. Дано фа-
ктът, че мачовете са във Ва-

рна, ни помогне за 
нашата игра“, 

каза пред 
„Позвънете: 

Вестни-
кЪт“ Ко-

джаба-
шев.

Цонков се колебае 
за забивка 

в Мача на звездите
Победителят от миналогодишното издание на HDI Мача на 

звездите по баскетбол Станислав Цонков все още обмисля 
своя номер за срещата, която ще се проведе утре от 18 часа 
в зала „Диана“ в Ямбол. Баскетболистът на „Евроинс Черно 
море“ се колебае дали да забие с горяща топка, или да проб-
ва да вкара няколко топки едновременно. На този етап това 
са основните идеи на Цонков, но въображението на креатив-
ния баскетболист е готово да възпроизведе и нови идеи до 
часа на мача. Така че неговите фенове трябва да бъдат под-
готвени за изненада. В конкурса за забивки конкуренция ще 
му правят Павел Маринов, Христо Захариев, Никола Трайков, 
Доналд Коул и Травис Питърсън. Един от тези баскетболисти 
ще бъде носител и на първи приз „Михаил Михов”, който ще 
бъде връчен на най-добрия забивач. 

Изненади ще има и в конкурса за тройки. Най-високият бъл-
гарин Прийст Лодърдейл ще се опита да отнеме короната на 
Александър Груев за най-точен стрелец от далеч-
но разстояние. Гигантът не за първи път се 
пробва да покаже на баскетболната общест-
веност, че има и точен мерник. Преди 4 годи-
ни Пи Ел бе само на кош от финала, но тогава 
бе разконцентриран от публиката, за да не от-
падне Тодор Стойков. Освен Груев и Лодърдейл 
участници в конкурса за тройки ще бъдат Бо-
жидар Аврамов, който показа на Купата 
на България, че е безпогрешен от да-
лечно разстояние, любимецът на ям-
болската публика Мартин Дурчев, 
младият Александър Янев, както и 
звездата на "Левски" Аарън Харпър. 

Рефери на HDI Мача на звезди-
те ще бъде триото Искрен Мано-
лов, Чавдар Зехиров и Младен Мар-
ков. Това ще е една от последните 
официални срещи на Зехиров, който 
след края на този сезон ще преуста-
нови активна дейност.

„сПартак“ 
изяде агнетата

на „Ботев“
   z Футболистите без право 

на душ след мача
   z В залата на Нови пазар 

миришело на мухъл ниКолаЙ КараКолЕв
karakolev@vestnikat.bg
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ОВЕН
Днес поставете професио-
налните си инициативи на 
челна позиция, за да мо-
жете успешно да се спра-

вите с всички ваши планове. Конкре-
тизирайте мечтите си, за да можете 
лесно да ги превърнете в реалност. Не 
загърбвайте желанията си в стремежа 
да постъпите правилно.  

ТЕЛЕЦ
Днес поставете професио-
налните си инициативи на 
челна позиция, за да мо-
жете успешно да се спра-

вите с всички ваши планове. Конкре-
тизирайте мечтите си, за да можете 
лесно да ги превърнете в реалност. 

БЛИЗНАЦИ
Днес очакванията ви от 
професионален характер 
ще са напълно оправдани. 
Действайте както ви дик-

туват и сърцето, и разумът. При воде-
нето на преговори използвайте добре 
подбрани думи, за да постигнете набе-
лязаните цели.  

РАК
Днес взимайте самостоя-
телни решения, отнасящи 
се както до работата, така 
и до личния ви живот. Не 

се старайте да запълвате празноти-
те и да ги замествате с нещо недотам 
ефективно, защото вместо търсения 
от вас позитивен ефект е твърде въз-
можно ефектът да е неблагоприятен.   

ЛЪВ
Днес защитавайте зае-
маната от вас до момен-
та професионална пози-
ция. Постарайте се да има-

те обективни очаквания на работното 
място и в личен план. Не избързвайте 
с коментарите, особено ако не сте си-
гурни в позицията на хората, които ви 
заобикалят. 

ДЕВА
Днес мнозина от вас ги оч-
акват усилен труд и огро-
мен брой отговорности, 
които няма да търпят от-

лагане във времето. Отличната кон-
центрация върху задълженията ще ви 
позволи да разполагате с достатъчно 
време и за отдих. 

ВЕЗНИ
Днес се постарайте да се 
концентрирате върху те-
зи свои задължения, кои-
то ще ви донесат профе-

сионална и материална стабилност. 
Обърнете внимание на документите, 
от които могат да възникнат евентуал-
ни проблеми. 

СКОРПИОН
Днес взимайте самосто-
ятелни решения, като не 
пренебрегвате интуици-
ята си. Действате с раз-

мах и се старайте да се концентрирате 
върху най-главното за момента.  

СТРЕЛЕЦ
Днес засилената ви емо-
ционалност ще е по-скоро 
във ваша вреда, отколкото 
от полза. Постарайте се с 

прями и точни действия да печелите 
доверието на високопоставени особи.   

КОЗИРОГ
Днес не се страхувайте да 
съхраните постигнатото от 
вас до момента, дори и то-
ва да е с цена на усилия и 

компромиси. Финансовото ви състоя-
ние чувствително ще се подобри, ако 
съхраните здравия си разум по отно-
шение на разходите си. 

ВОДОЛЕЙ
Днес постоянството ви 
в професионалната сфе-
ра ще е във ваша огро-
мна полза. Постарайте се 

да не експериментирате с някои об-
стоятелства, които съществуват око-
ло вас на работното място и в матери-
ален план.   

РИБИ
Днес правилните ви изво-
ди ще ви избавят от непри-
ятности в професионална-
та сфера. Постарайте се да 

концентрирате усилията си върху дей-
ностите, които ви осигуряват, а и в бъ-
деще ще ви носят отличен доход. 

хороскоп

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
уеб дизайн на персонални и корпоративни сайтове | 

 поддръжка | оптимизация за търсачки (SEO) |

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
визитки | флаери | брошури | плакати | менюта | 

каталози | папки | книги | календари | 

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

 плакети | торбички | тефтери | чанти | 

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

ции | филми | рекламни репортажи | 

ВЪНШНА РЕКЛАМА
печат на хартия и винил | билбордове и ситилайтове | та-

бели | надписи | обемни букви | конструкции | 

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

052/912 916 
ww.reklamist.bg

арена Гранд мол

Love.net
digital: 15:30, 17:40, 20:00, 22:20; 
35mm:12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 23:30

12:10, 14:30, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 22:20, 23:30

Sucker Punch: 
Измислен свят

12:45, 17:15, 21:45

Адвокатът с линкълна 
Премиера

12:20, 15:10, 17:45, 20:15, 22:40

Жена назаем
11:30, 13:50, 16:10, 18:40, 21:00, 23:20

Писък 4 Премиера
20:40, 23:00

Приключенията на Сами 
Премиера

11:45, 13:45, 16:00, 18:00

Първичен код
11:50, 14:00, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30

Рио
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 
17:30, 18:30, 19:50, 22:00

Тор: Богът на гръмотевиците
Предпремиера

19:50, 22:10

Червената шапчица
15:00, 19:30

арена мол Варна

Love.net
Digital: 11:30, 13:45, 18:15, 20:30, 22:45; 35 
mm: 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30

11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:00, 17:00, 
18:15, 19:10, 20:30, 21:30, 22:45

Sucker Punch: 
Измислен свят

11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30

Битка Лос Анджелис: 
Световна инвазия

digital 20:15, 22:40; 35mm: 12:30, 14:50, 17:10

15:15

Високо напрежение
12:00, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00, 23:10

Рио
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 
17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21:45

Ритуалът
11:50, 14:15, 16:50, 19:20, 21:40

Тор: Богът на 
гръмотевиците
Предпремиера

20:30, 21:45, 22:50

Червената шапчица
11:00, 13:10, 17:50, 20:00, 22:10

Българан

ГРОЗНИЯТ
29 април от 19.30 часа

ЗА МИШКИТЕ И ХОРАТА
30 април от 19.30 часа

ПЛОЩАД СИНЕВА
3 май от 19.00 часа

ДЕТЕКТОР  
НА ЛЪЖАТА

9 и 10 май от 19.30 часа

ИНТИМНИ БЕСЕДИ  
ПО ОНЗИ ВЪПРОС

12 май от 19.30 часа

ЕЛЕКТРА
13 и 14 май от 19.30 часа

МАРИУС КУРКИНСКИ - 
БЪЛГАРСКИ РАЗКАЗИ

15 май от 19.30 часа

ОМАЙНА НОЩ
16 май от 17.00 и 20.00 часа

БАЛКАНСКИ 
 АРИСТОКРАТИ

17 май от 17.30 и 19.30 часа

ГОСПОЖА 
СТИХИЙНО 
БЕДСТВИЕ

18 май от 19.30 часа

БЕЗУМНАТА  
ЛЕЙДИ ДЖУЛИ

19 май от 19.30 часа

КАМЕН ДОНЕВ - ЗА 
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

30 и 31 май от 19.30 часа

МАРШРУТКА
21 юни от 19.30 часа

ТРИМАТА 
МУСКЕТАРИ

22 и 23 юни от 20.00 часа

ВРАЖАЛЕЦ
17 юли от 21.00 часа

Държавен
куклен театър

Красотата спи
28 април 2011 - 19:00

Фолклорни фантазии
29 април 2011 - 15:00

Островът на песните
30 април 2011 - 11:00

Пепеляшка
1 май 2011 - 11:00

Възгледите на един пън
12 май 2011 - 19:00

Красавицата и Звяра
19 май 2011 - 19:00

Боливуд
26 май 2011 - 19:00

Драматичен театър
”Стоян Бъчваров”

ОСНОВНА СЦЕНА
АЗ, ТЕАТЪРЪТ

30.04 - 19:00 ч. 

Държавна опера Варна

Магьосникът 
от Оз

02.05.2011 - 18:00

Жени Захариева 
– Рецитал

04.05.2011 - 19:00

кино

театър
опера
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комикс

Още от незапомнени времена една е любимата приказка на всяко момиче по света и тя 
е историята на Пепеляшка. Как красивата (но бедна) девойка живяла под стълбите и 
само миела и чистела, докато въздебелите и грозни нейни сестри се кипрели и прекарва-
ли дните си в кроене на пъклени планове как да „съборят” красивия принц. 

Англия имаше един такъв принц, само че не достатъчно красив – Чарлз. Същият, кой-
то дори докато бе женен за красивата Даяна, не се посрами дори и да скрие, че е влюбен в 
африканско преживно животно, съхраняващо вода в гърбиците, на име Камила. Може би 
точно тази неразбрана любов накара голяма част от поданиците на британската им-
перия да започнат да мечтаят за друг престолонаследник – 

Уилям се жени за Кейт
По-големият от двамата синове на трагич-

но загиналата принцеса на Уелс Даяна Спен-
сър днес ще каже „да” на красивата и изтън-
чена принцеса – отличничка (както я наре-
коха британските медии) Кейт Мидълтън. 
Леко префърцунената (типична зубърка, 

ако питате Касиков̀ Ът) Катя, до момента 
се демонстрира единствено в перфект-

на светлина, въпреки че навярно мно-
зина членове на аристократични клу-

бове в Лондон (с право) я смятат за 
дете на забогатели селяни. Но жи-
веем в XXI век и традициите поз-
воляват леко заобикаляне. Само 
преди 100 години, Кейт и злат-
ни яйца да снасяше, нямаше как 

да успее да се домогне до кралския 
двор. 

Днес обществото не обръща голямо 
внимание на остарелите догми. „Щом се 
обичат младите – да се вземат”, си казва 
младо и голямо и всичко е наред. 

Особено за производителя на колбаси 
Маркс енд Спенсър, които вече продадоха 
2 милиона и 500 хиляди салама, посвете-
ни на най-новото кралско семейство. Или 
пък за производителите на чаши с облика 
на Уилям и Кейт, които шитнаха 3,5 млн. 
стакана по случая... Колко точно пари за 
тв права е източил дворЪт на Елизабет от 
всички телевизионни канали по света, мо-
жем само да гадаем. Факт е, че и трите на-
ционални телевизии в България са с преки 
влючвания от Лондон днес.

Какво би станало, ако пуснем извънземен 
в този ден в домовете си и му пуснем теле-
визора?! Може и да си помисли, че сме ан-
глийски поданици. Гъзарийка...

А на младоженците – горчиво! Дано изби-
ят малко парички, да имат да си стегнат ня-
коя стаичка в Бъкингамския дворец за дет-
ска и дано Кейт дари голямата надежда на 
Британия със син. Не че ни интересува осо-
бено... ама да са живи и здрави!

За четвърти път вчера българи излязоха с автомобилите 
си, за да протестират срещу високи цени на горивата. Не-
смогващите на високите цени на бензин и дизел направи-
ха това в деня, в който цената на черното злато отново бе 
повишена от компанията монополист. Сякаш в унисон със 
старата българска поговорка „Като си пейш, Пенке ле, кой 
ли те слуша”, цените на най-масовия бензин А-95 скочиха 
с 6 стотинки на едро. Това означава едно – честит бензин 
над 2,50 за литър (отново)!  Не знам как точно се финанси-
рат фланелките и шапките на протестиращите (носещи 
логото „СИЛА”), но явно само с това не става. Май трябва 

по-сериозна пропаганда.  Кампания, на която ако преми-
ерЪт Борисов трябва да отговори подобаващо, навярно би 
казал: „В моето семейство никога не сме купували бензин! 
Винаги сами сме си го произвеждали...” А ако Касиков̀ Ът 
си позволи да перефразира Ерик Кантона (гениален фут-
болист на "Манчестър Юнайтед") по този въпрос, то посла-
нието на Кантона би било само едно: „Спрете да зареждате 
гориво!”  Ако успеем да го направим само за една седмица 
(но всички), познайте какво ще стане?

Като не можете - гледайте си работата и си плащайте, 
моля ви се!

"Изпробвах много средства за 
миене на чинии и накрая избрах...
жената"

Валери Величков

Децата са цветята на живота. 
Подарявайте цветя на жените

Jivko Ianev

Добро утро. Някой да знае хапче 
за добро настроение, че днес искам 
да разнообразя и да се усмихвам. :))))

Stefan Avgustinov

Загубата на всеки отбор, воден 
от "специалния" Моуриньо, е празник 
за истинския футбол. Честито ...

Mihail Dechev

Понякога , когато кажа "добре 
съм", ми се иска някой да ме погледне 
в очите и да ми каже "кажи ми исти-
ната"! 

Hava Delieminova

pochivkata e prekrasno neshto...
osobeno ako ti q plashtat kato rabota:-))))

Georgi Doshkov

Толкова ли е важна сватбата на 
кралските особи, че всички медии ни 
заливат с малоумни жълтини - нас 
простосмъртните?!? Свършиха ли 
се новините?

Jivko Konstantinov

Ако някой те ядоса, запази спо-
койствие..Преброй до 10, чак тогава 
го хлопни по главата..;)

Svetla Bakardzhieva

Ако някогa много ти се работи - 
спри и помисли, ще видиш, че ще ти 
мине...

калинка пенчева

Снощи, понеже не си говорим с 
жена ми, й написах бележка "Утре 
ме събуди в 7:00, за да не закъснея 
за работа".Събудих се тази сутрин 
към 8 и намирам бележка: "Вече е 
7:00, ставай да не закъснееш за ра-
бота"

Валери Величков 

Нора Недкова, 17 
години
Тренира модерен 
балет и обича да 
се забавлява с 
приятели

ПротестЪт

За бога, братя - не зареждайте!НАША ГОРДОСТ

КонКурсЪт

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!


