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Туристическият 
данък обрича 
хотелите
••••	 на стр. ➓

Пушим цигари, 
които гаснат 
сами
••••	 на стр. ➐

8 необичайни 
причини 
за депресия
••••	 на стр. ➑

"Черно море" 
бил на 
102 години
••••	 на стр. ⓬

Емил Дичев 
призна пред 
съда, че лъже
••••	 на стр. ➏

79,4% от 
българите с 
образование
••••	 на стр. ⓫

••••	 на стр. ➍-➎

Без строежи 
край 

реки и езера

ТЕМАТА 
ДНЕС

   z Искат 
регламент и за 
строителството 
край вътрешните 
водоеми

   z Браншовици 
настояват за 
разделяне на Закона 
за устройство на 
територията на две

   z Промените 
закъснели, 
архитектите 
били виновни за 
презастрояването
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Пипнаха 
рецидивист, докато 
чака откуп

за откраднат автомо-
бил. Задържането на 43-го-
дишния В.А., с прякор Вълка, 
от Варна е станало в хода 
на специализирана полицей-
ска операция, проведена 
на територията на Варна, 
Шумен и Разград, съобщи-
ха от пресцентъра на МВР 
в града. Мъжът имал две 
ефективни присъди и една 
условна, регистриран е за 
шест противозаконни от-
немания на автомобили на 
териториите на Силистра, 
Разград, Котел, Казанлък и 
Ямбол. Полицейската акция 
тръгнала след сигнал за от-
крадната лека кола „Ауди" 
в района на гр. Цар Калоян. 
Крадците влезли във връз-
ка със собственика, от ко-
гото поискали 3000 лв. от-
куп. Препратили го първо 
във Варна, а после в Шумен. 
В резултат на полицейска-
та акция, в момента на сре-
щата на собственика на ко-
лата с крадците, служите-
лите на реда задържали В.А. 
У него са намерени два те-
лефона, от които разгова-
рял със собствениците на 
колата. Открит е и ключът 
на откраднатия автомо-
бил. Вчера сутринта в шу-
менския кв. „Тракия" полица-
ите открили и колата. Уси-
лията на криминалистите 
са насочени към издирване 
на съучастниците на Вълка, 
уточниха от МВР. 

Стефан Цанев 
призова младите на 
бунт

за да може страната ни 
да излезе от летаргията, в 
която е изпаднала. Тази на-
дежда изрази авторът на 
"Пир по време на демокра-
ция" пред учителска и уче-
ническа аудитория във Ва-
рна. "Никога не казвайте: 

аз знам много, не искам по-
вече", посъветва младежи-
те писателят, който ува-
жи вчера 19-ата конферен-
ция по български език и ли-
тература под наслов "Чо-
векът във времето - диа-
лог и мълчание". Според Ца-
нев без свобода на слово-
то няма никаква свобода. 
Не спирайте да говорите и 
се бунтувайте докрай, за-
щото само бунт може да 
промени нещата, призова 
още драматургът. Той до-
пълни, че споделя песими-
зма на българския народ, а 
в младите хора търси зрън-
цето оптимизъм, от което 
се нуждаем всички. Според 
Цанев в края на XIX век чо-
вечеството е тръгнало по 
грешен път, усъвършенс-
твайки техниката, като 
по този начин технически-
ят прогрес е изпреварил 
духовния. Днес човек жи-
вее със заблудата, че може 
да управлява времето, а 
всъщност то го ръководи, 
коментираха гимназисти, 
проявили интерес към фо-
рума. Според тях връзката 
между човека и времето 
трябва да бъде преразгле-
дана, за да може те да вля-
зат в диалог.

Водородна 
печка изобрети 
десетокласник

от Професионалната 
гимназия по електротехни-
ка във Варна. Според Сте-
фан Димитров, който е ав-
тор на чудноватия уред, 
той може да се ползва за 
отопление на помещения 
или за генератор при авто-
мобили. Той твърди, че во-
дородната печка е 3 пъти 
по-ефективна от клима-
тиците. Модел на аероди-
намичен тунел, магнитен 
двигател, фотоволтаич-
на климатична инсталация 
за пчелни кошери, енергос-
пестяващи пасивни къщи 
и други интересни проек-
ти на възобновяеми и енер-

госпестяващи енергийни 
източници демонстрира-
ха вчера в морската сто-
лица ученици от цяла Бъл-
гария. Втората национал-
на ученическа конференция 
"Енергия на бъдещето" се 
организира от Професио-
налната гимназия по елек-
тротехника във Варна. 12-
те проекта, демонстрира-
ни по време на конференци-
ята, са избрани като най-
атрактивни от комисия 
сред 23 презентации, 2 до-
клада и 2 сайта, участва-
ли в конкурса. Участие са 
взели гимназисти и препо-
даватели от Варна, Горна 
Оряховица, Пловдив, Бур-
гас, Шумен, Плевен, Ста-
ра Загора, Димитровград, 
Габрово, Мездра и Пер-
ник. Авторите на отличе-
ните проекти са награде-
ни с комбинирани измерва-
телни уреди, а останалите 
участници са получили поо-
щрителни награди.

Данъчните приемат 
декларации до 2 май

съобщиха вчера от На-
ционалната агенция по 
приходите във Варна. Мно-
го варненци, изчакали по 
традиция крайния срок, 
образуваха опашки в раз-
личните пунктове в гра-
да, за да подадат деклара-
циите си. Всички, които са 
получили пари по граждан-
ски договор, но до 2 май не 
са ги декларирали пред да-
нъчните, рискуват да им 
бъде назначена проверка 
или данъчна ревизия, обяс-
ниха от агенцията. До 2 
май фирмите, изплатили 
доходи през 2010 г. на фи-
зически лица, различни от 
тези по трудов договор, 
също са длъжни да декла-
рират пред НАП данни за 
изплатените суми. Нацио-
налната агенция сравнява 
данните с доходите, опи-
сани от физическите лица 
в техните годишни декла-
рации. Така, ако някой е 
получил пари по граждан-

ски договор, но не ги е де-
кларирал пред данъчните, 
рискува да му бъде назна-
чена проверка. В справка-
та за изплатени доходи 
се обявяват суми по граж-
дански договори, за наеми, 
рента и аренда за полз-
ване на земеделска земя, 
суми от доброволно пен-
сионно и здравно осигу-
ряване и други. Санкции-
те за непредставени дан-
ни от физически лица, как-
то и за неверни или непъл-
ни данни в справката, са в 
размер до 250 лева. 

35-годишен 
ром пробва 
самоубийство

със син спирт, но се озо-
ва в Клиниката по токсико-
логия на Военноморска бол-
ница. Мъжът, за когото има 
данни, че редовно злоупо-
требява с алкохол, е приет 
вчера сутринта в изключи-
телно тежко състояние в 
клиниката и е с опасност за 
живота. При отравяне с ме-
танол, както е в конкрет-
ният случай, е възможно па-
циентът да не оцелее, обяс-
ниха токсиколозите, които 
продължават да се борят 
за живота му. 

4-ма варненци са 
с усложнения

след прекарано остро 
респираторно заболява-
не или грип през изминала-
та седмица, съобщават от 
Регионалната здравна ин-
спекция в морската столи-
ца. С лабораторни изслед-
вания е потвърден и един 
случай на грип. Регистри-
раните през периода за-
болели от настинки и каш-
лица са 259 души, които са 
два пъти повече в сравне-
ние със същия пеирод на 
миналата година. Най-го-
лям процент от боледува-
щите отново са децата на 
възраст до 14 години, посо-
чиха епидемиолозите.

Иван Костов
лидер на ДСБ

 “ Ако бях 5 години по-млад и без болки в 
колената, също щях да бия Борисов на тенис."

андрей слабаКов
режисьор

 “ По стара българска традиция утре 
(днес - бел. ред.) сутринта ще пийна една 
блага ракия, защото по това време Кейт ще 
размахва белия чаршаф, защото аз съм 
убеден, че тя е девствена."

дайджестът

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
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дупка на деня
Снимка Наталия 

Божидарова

Широка дупка заема 
половината от ул. "Стефан 
Стамболов" във Варна
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СНиМкАТА 

ДНЕС

България 
не е само 
София

Скандална и нагла. Така бих определил 
финансовата помощ, която държавата 
ще окаже на петте софийски клуба ЦСКА, 
"Левски", "Славия", "Локомотив" (София) 

и "Академик" за ремонт на стадионите им. 
60 милиона лева! Точно толкова ще получат 
столичните отбори, които вчера се обединиха в 
нестопанско дружество. 

Като цяло в инициативата няма нищо лошо, 
дори напротив. Повече от похвална е. Крайно 
време бе държавата да се намеси и да помог-
не за подобряването на условията. Въпросът 
е обаче защо само на софийските клубове се 
оказва помощ. Така например, "Славия", "Локо" 
и "Академик" ще вземат цели 24 милиона за 
ремонт на съоръженията си. Та тези отбори 
общо събират по 1000 души на мачовете си. 
За какво са им три нови стадиона? Да стоят 
празни?!  

От друга страна никой не се сеща за "Пирин", 
"Ботев", "Локомотив" (Пд), "Берое" и въобще 
всички провинциални клубове, където футболът 
е на почит и хората милеят за играта. Там, къ-
дето стадионите са доста по-пълни, а школите 
бълват таланти. Един "Пирин" през последните 
години създаде една дузина национали, а близо 
100 играчи, излезли от благоевградската школа, 
ритат в професионалния футбол. За него обаче 
помощ няма. Щото не е София. Ама пък България 
не е само София. Хубаво е управниците да се 
сетят за това.

позиция

Д
Е
Н
Я
Т

Едно от любимите места за 
срещи на варненци - гра-
динката на "Севастопол" 
може да получи името на 
американския президент 

Роналд Рейгън, управлявал САЩ от 
1980 до 1989 г. Предложението е на-
правено от кмета на града Кирил Йор-
данов, като идея за него са дали ня-
колко общински съветници. Поводът 
за именуването пък е 100-годишни-
ната от рождението на Рейгън, а избо-
рът му - заради значителния принос 
на президента за най-новата световна 
история. Това се разбра на вчерашно-
то заседание на комисията по култура 
към Общинския съвет на Варна. Спо-
ред градоначалника не е лоша и идея-
та, при наличие на годишнини на бе-
лежите държавници като Маргарет Та-
чър, Франсоа Митеран, Михаил Горба-
чов и други, на тях да бъдат кръщава-
ни улици, булеварди или алеи.

Имаме достатъчно именити бъл-
гари, на които може да бъде кръстен 
площад "Севастопол", който освен това 
е централен, бе реакцията на Вален-

тин Милков от "Нашият град" и Павел 
Христов от ГЕРБ. Съветниците под-
чертаха, че не са против кръщаване с 
името на американския държавник, 
но да бъде друго място. Много млади 
хора си правят уговорки на "Севасто-
пол". Как би звучало да се срещнем на 
"Рейгън", припомни за основната роля 
на площада пред Търговската гимна-
зия Христов. Изказването му провоки-
ра присъстващия на заседанието бивш 
кмет и депутат Христо Кирчев, който 
заяви, че ако не са били хора като Рей-
гън младите можело изобщо да не се 
срещат. Трябва да зачитаме тези, кои-
то са допринесли за демократичните 
промени, посочи Кирчев. Той добави, 
че не познава по-добра демокрация от 
американската. 

Няма нищо лошо в това, все пак ста-
ва въпрос за история, подкрепи кмет-
ското предложение Орлин Симео-
нов от ГЕРБ. Той настоя за по-широ-
ко обсъждане, а именно на заседание 
на Общинския съвет, каквото и ре-
шение бе взето в крайна сметка. От 
своя страна председателят на коми-

сията доц. Константин Тро-
шев отбеляза, че българите 
не са пренебрегнати, като ин-
формира, че има предложение за 
именуване на 28 улици на варнен-
ски архитекти.

1,5 милиона евро могат да влязат 
във Варна, ако бъде избрана за ев-
ропейска столица на културата през 
2019 г., се разбра още на вчерашното 
заседание на комисията по култура. 
Става въпрос за награда на името на 
основателката на инициативата Ме-
лина Меркури. Сред основните цели, 
които ще следва местната власт пък са 
обновяване на основната сцена на теа-
търа, на сцена Филиал и на Фестивал-
ния и конгресен център. Приоритетно 
е и изграждането на съвременна мул-
тифункционална концертна зала, за 
каквато се говори от доста време.

рейгън 
превзема 

„севастопол“ 
   z Умуват за обновяване 

на Фестивалния комплекс 
и нова концертна зала

   z 1,5 млн. евро влизат във 
Варна, ако стане културна 
столица през 2019 г.

МИлена 
радойчева
radoicheva@vestnikat.bg

йордан 
Фотев
fotev@vestnikat.bg

Снимка Наталия 
Божидарова

Водолаз с харпун 
пробва късмета 
си за риба на 
варненския плаж
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Камарата на архите-
ктите ще поиска от 
законодателя да въ-
веде защитни регла-
менти за ограничава-

нето на строителството край езе-
ра, язовири и реки. Регулация за 
начина, по който да се строи, има-
ло единствено край морския бряг. 
Редът за това е заложен в Закона 
за устройство на Черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК). От камарата 
ще настояват подобни правила да 
се въведат и за районите около въ-
трешните водоеми, както и в пла-
нинските територии. "Граждани-
те трябва да имат гарантиран сво-

боден достъп не само до плажа, 
но и до реките, езерата, планини-
те", коментира шефът на Камарата 
на архитектите в България (КАБ) 
арх. Петко Йовчев. Той припом-
ни, че в последните месеци беше 
констатирано доста безконтролно 
презастрояване около вътрешни-
те водоеми именно заради липса-
та на регламент.

"Малко са закъснели тези пред-
ложения за промени в законода-
телството", коментира шефът на 
Регионалната дирекция "Нацио-
нален строителен контрол" инж. 
Галин Баев. Според него от това 

нямало накъде повече да се строи. 
По думите му и в момента има за-
брана за строителство в санитар-
но-охранителните зони на язо-
вирите и езерата, но никой не ги 
спазва. "Архитектите са именно 
тези, които нарушават нормати-
вите и издават разрешения в тези 
територии", добави той.

край реки и езера
Без строежи 

   z Искат регламент и 
за строителството 
край вътрешните 
водоеми

   z Браншовици настояват 
за разделяне на Закона 
за устройство на 
територията на две

   z Промените закъснели, 
архитектите били 
виновни за 
презастрояването

десИслава 
МаКсИМова
maximova@vestnikat.bg

Снимки архив
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Кратките срокове 
водели до пороци

Кратките срокове, които се търсят в изпълнението на обществените 
поръчки за инфраструктурни обекти, водели до абсурди при строител-
ството им. В стремежа си да спазят дадените нереални оферти проек-
тантите обикновено правели доста грешки в проектите, които се уточ-
нявали едва на фаза строителство. Това обясни за "Позвънете: Вестни-
кЪт" председателят на регионалната колегия на Камарата на инженери-
те в инвестиционното проектиране (КИИП) инж. Румен Иванов. Той даде 
за пример германския модел, където на процеса по проектиране се отде-
ляли няколко месеца. Крайният продукт бил доста подробен план, в който 
се уточнявали всички детайли и начинът на изграждане на обекта. Именно 
тази била причината самият строителен процес да протича доста бързо с 
проиграни и проверени решения.

У нас коренно противоположната философия на провеждането на кон-
курсите водела единствено до некачествено изпълнение на инфраструк-
турата, което впоследствие излиза солено на данъкоплатците. Иванов 
посочи като особено характерна в това отношение обществена поръч-
ка за проектирането и изграждането на един от лотовете на автомаги-
страла "Тракия". Предпочетената за изпълнител фирма е предложила цена 
за проектирането едва 20 на сто от стойността, която би се получила, 
ако се работи по утвърдената методология. В този случай било очевидно, 
че ставало дума за някаква схема. "Вероятно ще се пренасочат средства 
от строителството към проектирането, въпреки че нормативно това 
не е позволено. Другият вариант е да се работи с млади и неопитни инже-
нери, с които обаче няма как да се гарантира, че ще се постигне доста-
тъчно качествено изпълнение на проекта", обясни Иванов. Той отказа да 
уточни коя е фирмата, предложила дъмпинговите цени, макар че от КИИП 
вече са решили да подадат сигнал до Комисията за защита на конкуренци-
ята, Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
и Агенция "Пътна инфраструктура". "Става въпрос за голяма наша компа-
ния, която работи по няколко обекта от национални пътни обекти", уточ-
ни само председателят на регионалната колегия.

искат край на "перверзните" поръчки
Камарата на архитектите в България (КАБ) ще сла-

га край на "перверзните" обществени поръчки. Бран-
шовата организация настоява за промени в Закона 
за обществените поръчки, с които да се въведат 
специални регламенти за конкурси за строи-
телство. Целта е при възлагането на строи-
телни обекти да не се търсят, както е в мо-
мента, най-ниска цена и най-кратки срокове, 
обясни пред "Позвънете: ВестникЪт" пред-
седателят на камарата арх. Петко Кирчев. 
"Тези критерии опорочават поръчките и се 
стига до представянето на нереални офер-
ти, които няма как да се реализират. У 
нас няма достатъчно добро раз-
биране, че не е най-важна ни-
ската цена, а от много по-го-
лямо значение са присъстви-
ето на сградата в архите-
ктурния облик на града, екс-
плоатационните качест-
ва на обекта, както и не-
говата издръжливост", 
смята арх. Кирчев. Спо-
ред него, ако не се про-
менят условията, ще 
продължават да се 
създават предпос-
тавки за изпълнени-
ето на некачествени 
обекти. "Строи се 
с опасни материа-

ли, които бързо се разрушават. Така за потребители-
те всъщност обектът излиза много по-скъп, защото 

трябва да се прави няколко пъти", аргументира се 
председателят.

Кирчев отбеляза, че от КАБ ще настояват 
у нас да се въведе европейска практика или 
поне нейно подобие. По думите му там офер-
тите се оценявали не по цена и срокове, а по 
добавената стойност и ефективността, 
които ще постигнат в дългосрочен план.

Председателят счита, че успех ще е дори, 
ако успеят да издействат в условията по 

конкурсите да се заложи ориентиро-
въчна цена, определена от екс-

перти архитекти и инжене-
ри, за да се отчитат нере-
ално ниските оферти. Това 
можело да става със санк-
ция на КАБ за всяко про-

веждане на обществена 
поръчка, по която те да 
дават становища и пре-
поръки.

Друга положителна 
насока би била и по пре-
ценка на главните ар-
хитекти по места да 
се изискват конкур-
си за архитектурния 

облик дори и на 
частни сгради. 

край реки и езера

Архитектите настояват и за раз-
деляне на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) на два от-
делни нормативни акта. "В пър-
вия би трябвало да се регламен-
тира целият строителен процес с 
контрола и надзора", уточни Йов-
чев. Градосустройството и инвес-
тиционното проектиране би тряб-
вало да залегнат в изцяло отде-
лен закон. По този начин ще се об-
лекчи и работата на архитекти и 
проектанти, смята председателят. 
В момента през 3-4 месеца се до-
бавяли нови и нови текстове към 

ЗУТ, който станал изключително 
тежък. "При съставянето си през 
1931 г. документът е бил само 12 
страници, а сега е 320", отбеляза 
Йовчев. Той добави, че не се отчи-
тал и фактът, че когато е съставян 
нормативният акт, структурата на 
собствеността в държавата е била 
коренно различна - предимно об-
щинска и държавна и много мал-
ко частна, докато в момента е об-
ратното.

Според експертите трябвало из-
цяло да отпадне и самостоятелно-
то съществуване на ЗУЧК. Голя-

ма част от текстовете му препов-
таряли ЗУТ. Те можели успешно 
да се включат в новите два закона, 
където да залегнат и регламенти 
за строителство в зоните край въ-
трешни водоеми и планински ра-
йони.

 "Разделянето на закона е необ-
ходимо, но е къртовска работа, 
която не съм сигурен, че има кой 
да свърши", коментира председа-
телят на регионалната колегия на 
Камарата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране инж. Ру-
мен Иванов.
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Бившият кмет на Бе-
лослав Емил Дичев 
призна пред Варнен-
ския окръжен съд, че 
лъже. Не стана ясно 

дали го прави умишлено, или не-
съзнателно, но присъстващите в 
съдебната зала останаха меко ка-
зано изненадани. В първия ден на 
делото срещу него бившият гра-
доначалник обясни пред магист-
ратите, че парите, които получил 
от бизнесмена Борислав Борисов 
и заради които беше арестуван, 
не били рушвет, а дарение за гра-
дежа на православен храм в село 
Страшимирово. После добави, че 
не бил казал на Борисов, че парите 
са за църква, защото си мислел, че 
мъжът няма да се съгласи да дари 
пари за такова начинание. Затова 
му казал, че парите са за Общин-
ския съвет. "От вас разбирам, че 
са се събирали дарения за храм", 
обясни пред съдебната зала основ-
ният свидетел на прокуратурата 
Борислав Борисов. Дичев пък доба-
ви, че успял да помогне да се събе-
рат 57 500 лв. за бъдещия храм, но 
дал документи за 40 000 лв. от тях, 
защото за останалите пари самите 
дарители не искали да има нищо 
черно на бяло и той уважил воля-
та им. 

Емил Дичев е обвинен за това, че 
от 19 декември 2007 г. до 28 януа-
ри 2008 година поискал от управи-
теля на "Брод 1" ООД Борислав Бо-
рисов 50 000 лева, за да се изпълни 
процедура по Закона за устройство 
на териториите, свързана с одо-
брение на Подробен устройствен 
план за изграждане на складова 
база за съхранение, транспорт и 

експедиция на втечнен пропан-бу-
тан. Складовата база трябвало да 
бъде изградена в местността Вър-
балака, която е собственост на об-
щина Белослав. Дичев внесъл в Об-
щинския съвет докладна запис-
ка с предложение за одобряване на 
ПУП, в който се намира и разпре-
делителната база за пропан-бутан. 
На 17 декември 2010 година Ди-
чев беше арестуван в кабинета си, 
след като взе 5000 лв. от Борисов.

Вчера съдебен състав с председа-
тел Росица Тончева даде ход на де-
лото срещу бившия градоначал-
ник и му даде думата. Пред ма-
гистратите Дичев заяви, че е неви-
нен и обясни надълго и нашироко 
версията си. По думите му за ня-
колко години всички белославски 
села се сдобили с църкви, а стари-
те били ремонтирани. Само село 
Страшимирово останало без храм. 
През 2007 година били налети ос-
новите на храм в селото, но пари 
да градеж нямало. По предизборни 
агитации той обещал на местни-
те, че, ако бъде преизбран за кмет 
на Белослав, ще вдигне църквата в 
Страшимирово.

"Храмът се строи само с даре-
ния. Разбрахме се с един строи-
тел за цена от 70 000 лв. Четири го-
леми фирми дариха по 12 500 лв. 
през март и април. Но поискаха 
документ за дарение не за цялата 
сума, а за по 10 000 лв. Документи-
те им дадох през юни", обясни Ди-
чев. Когато Борисов отишъл при 
него с бизнесплана си, му обяс-
нил, че е съдружник с украинци. 
"Аз съм учил в Москва и зная, че за 
руснаците казаната дума е по-сил-
на от закон. Затова не се притес-

них. Това е голяма ин-
вестиция и реших, че Бо-
рисов ще е най-големият 
дарител за общината", до-
пълни Дичев.

Той сподели, че Борисов на два 
пъти е давал малки дарения - 200 и 
300 лв., за конни състезания и вед-
нъж 5000 лв. за "торбички за соци-
ално слаби". Според неговите думи 
бизнесменът трябвало да дари 
"хикс лева" за църквата. Сумата не 
била уточнена. Тъй като не бил си-
гурен, че ще се съгласи, той му ка-
зал, че парите са за Общинския съ-
вет. После се поправи, че са за об-
ществото, но всъщност му казал 
Общинския съвет, защото той бил 
представителна единица на обще-
ството. Скриването на истината от 
бизнесмена Дичев обясни по още 
по-объркан начин: "Ако детето ми 
е болно примерно и трябва да съ-
бера пари за лечението му, и зная, 
че има хора, които имат пари, но 
няма да ги дадат за това, ще ги из-
лъжа, че са за нещо друго и накрая 
ще ги похарча по предназначение". 
На въпроса на държавния обвини-
тел какво е направил с петте хиля-
ди лева, получени в деня на ареста 
му и дал ли е документ за дарение 
на Борисов срещу сумата, Дичев 
отговори така: "Парите прибрах 
веднага в касата. А бележка не съм 
давал никаква, защото си мислех, 
че това не е окончателната сума, 
която той смята да дари".

За всяка дарена 
стотинка има разписка

"Всички дарения, които са получени за строежа на храма в Страшимиро-
во, са напълно законни и за тях има съответните документи. Издавал съм 
документи включително и за положения безвъзмезден труд от хора, участ-
вали в строежа. Всичко е описано и подпечатано, защото има хора, които не 
дадоха пари, но дадоха материали. За тях също има документи", това обяс-
ни за "Позвънете: ВестникЪт" кметът на Страшимирово Станчо Венков.

"Хората от селото не са богати, но повечето дадоха по някой лев за стро-
еж на църквата. Оказа се, че ни трябват повече от 100 000 лева. Тя и досега 
не е достроена. От селото събрахме общо 1700 лв. и за всяка стотинка има 
бележка с печати и подписи. Законът сме го спазили до запетая. Малко пове-
че от 40 000 лв. са преведени от дарители по банковата сметка на храма. По-
лучихме и няколко големи суми от различни фирми. Документацията за даре-
нията е перфектно водена, всичко е описано и съм предал копия на разслед-
ващите. Не зная защо господин Дичев е говорил такива неща пред съда - че 
не са давани документи за всички дарения и за пълните суми. Това не е вяр-
но и е незаконно. Нямам представа дали той е вземал някакви пари от други 
хора, но всичко, което е предадено при нас, пак повтарям, е описано до сто-
тинка. Пък и съселяните ми следят много внимателно какви пари са постъ-
пили, как се харчат и на кого колко и за какво се дава", допълни Венков.

призна 
пред съда, 

че лъже

Емил Дичев

   z Парите не били за 
рушвет, а за градеж на 
храм в Страшимирово

   z Бившият кмет на 
Белослав не издавал 
документи за дарения

Снимки Наталия 
Божидарова

Трима от четиримата 
адвокати на Дичев 
обсъждат делото 
преди началото на 
процеса

лИляна 
трънКова
trankova@vestnikat.bg



7
СЪ

БОТА • 30 април 2011 г. • Брой 63

w
w
w
.v
es

tn
ik
at

.b
g

п
Р
а
в
и
л
а
Та

Българите ще пушат 
по-безопасни цигари 
от 17 ноември тази го-
дина. Новите папиро-
си ще са си също тол-

кова вредни за здравето, колко-
то и сега, но ще са много по-сигур-
ни по отношение на опасността от 
възникване на пожар, ако бъдат 
оставени без надзор. Страната ни 
като членка на Европейския съюз 
ще е задължена да пуска на паза-
ра си единствено такива - пожа-
робезопасни RIP (Reduced Ignition 
Propensity) цигари. Регламентът 
влиза в сила от 17 ноември и няма 
да се правят отстъпки за никой, 
съобщиха от Комисията за защита 
на конкуренцията. Тя ще следи за 
изпълнението на новите правила 
и ще налага санкции за нарушава-
нето им. Всички тютюневи изде-
лия, пуснати на пазара, задължи-
телно ще трябва да отговарят на 
европейския стандарт. 

Спазването на изискванията е 
задължително, както за произво-
дители, така и за търговци на тю-
тюневи изделия - цигари и консу-
мативи за ръчно свиване на папи-
роси, допълват от комисията. Оце-
няването на съответствието на 
цигарите ще се доказва със специ-
ални сертификати, удостоверява-
щи резултатите от проведени ла-
бораторни изпитвания за способ-
ността на горене на цигарената 
хартия.

Новите цигари на външен вид 
по нищо няма да се различават от 
предлаганите до сега на пазара. 
Промяна не трябва да има и във 
вкуса им. Разликата ще е само в 
хартията. По дължината й ще има 
обработени зони, които ще се ак-
тивират само при всмукване. Ако 

запалена папироса се остави сама 
да гори, стигайки до такава зона, 
достъпът на кислород се намаля-
ва и тя се самозагасява преди да е 
изгоряла докрай. Целта е да се на-
малят пожарите, предизвикани от 
забравени димящи цигари, уточ-
няват от Комисията за защита на 
потребителите.

Въвеждането на територията на 
европейското пространасто на RIP 
цигарите няма да е световен преце-
дент. Папироси с намалена способ-
ност за горене се продават в Кана-
да и САЩ още от 2004 г. Те са раз-

работени от амери-
канските тютюноп-
роизводители именно 
за да предпазят потребители-
те от евентуални пожари. Прием-
ат се противоречиво от потребите-
лите. Повечето не забелязват раз-
ликата, но има и малка част, които 
твърдят, че вкусът е доста по-раз-
личен от стандартното.   

Така или иначе за всички ци-
гари у нас, които не съответстват 
на изискванията, след установе-
ната дата ще се налагат сериозни 
санкции. Ако се установи, че сто-
ката или партидата е опасна за по-
требителите, комисията ще забра-
нява пускането й на пазара и ще 
предприема съпътстващи мерки, 
осигуряващи спазването на за-
браната, ще разпорежда или ор-
ганизира изтеглянето й от паза-
ра. В случай че всички други мер-
ки, предприети от търговците по 
веригата на разпространение и от 
контролния орган, не са достатъч-
ни, може да се стигне до изземва-
не на стоката и до нейното унищо-
жаване. На виновните лица Коми-
сията за защита на потребители-
те ще налага глоба или санкция в 
размер от 5000 до 10 000 лв.

Сега предупреждаваме произ-
водителите и вносителите, че ще 
има солени санкции и че няма да 
се правят отстъпки, за да могат да 
реализират всички готови коли-
чества цигари и хартийки, които 
не отговарят на стандарта, доба-
виха от комисията. 

Няма да 
оскъпи 

продукта
Новият европейски стандарт за 

безопасност няма да оскъпи край-
ната цена на цигарите, които се 
произвеждат в България. Това за-
явиха за "Позвънете: ВестникЪт" 
от пресслужбата на единствения 
роден производител на папироси 
"Булгартабак Холдинг". На практи-
ка нямало да има нужда от обновле-
ния в машини. Новият момент ще 
засегне само хартията. На външен 
вид късовете няма да се различа-
ват от досегашните, само при по-
внимателно вглеждане се забеляз-
ват кръговете, допълниха от ком-
панията. Производителят вече из-
вършвал проби, които се оказавали 
успешни. Цигарите загасвали, ко-
гато се оставяли на различни по-
върхности.

От ноември

цигари, които 
гаснат сами

   z От 5000 до 10 000 лв. е 
глобата за продажба на 
изделия извън стандарта

   z Специално обработени зони 
от хартията за папироси 
спират горенето Ӱ

   z Евродиректива налага 
новите изисквания  
към производителите

Пушим

Фасове причинили 
30% от пожарите

30 на сто от 
всички ре-
гистрирани 
пожари през 

летния сезон са причинени от 
неизгасен фас. Недобросъвест-
ни хвърляли все още горящи 
цигари в площи с посеви, гори 
и поляни и така предизвиква-
ли инцидентите, каза шефът 
на "Пожарна безопасност и за-
щита на населението", коми-
сар Тихомир Тотев. Десетки 
човешки жертви са взели по-
жарите, лумнали от цигари. 
Сред най-големите трагедии 
бе смъртта на 60-годишния 
инвалид Стоян Стоянов, кой-
то през 2007 г. почина от заду-
шаване в дома си в кв. "Чайка" 
във Варна. Безпомощният чо-
век си отиде от този свят, тъй 
като заспал, 

докато пуши. 
Незагасен фас стана 

причина да изгори цялото 
офис обзавеждане на фир-
ма, намираща се в сградата на 
НАП във Варна. Също цигара 
предизвика огнената стихия 
в сградата на бившето Воен-
но окръжие, която се намира 
на площад „Независимост" във 
Варна миналата година.

Справка на "Позвънете Вест-
никЪт" показа, че от всич-
ки 1380 пожари, разиграли 
се през миналата година, по-

вече от 10 на сто са 
небрежност, а в 63 
случаи пламъци са 
изпепелили иму-
щество, заради не-
правилно боравене 
с огън. Част от 67-
те запалени кон-
тейнери се стопи-
ли, заради горящ 
фас, изхвърлен от 
недобросъвестни 
варненци.

лИляна  
трънКова
trankova@vestnikat.bg

десИслава  
МаКсИМова
maximova@vestnikat.bg

Снимка canstockphoto
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С амо в Америка над 
15 млн. души стра-
дат от депресии, 
сочи статистика-
та. Списъкът с попу-

лярните причини, които водят 
до депресия, е много разнообра-
зен: наследственост, преживяно 
насилие, хронични заболявания 
и др. Понякога депресия могат 
да предизвикат доста неочаква-
ни неща и явления, смятат спе-
циалистите, цитирани от сайта 
passion.ru. Интернет изданието 
FYI е съставило списък на 8 нео-
бичайни причини, предизвиква-
щи депресия:

1. Социалните мрежи
Някога депресията, предиз-

викана от социалните мрежи, 
ще стане официална дигноза. 
За това вече сериозно говорят в 
Американската академия по пе-
диатрия. Подрастващите, които 
прекарват много време в соци-
алните мрежи, впоследствие де-
монстрират класически симпто-
ми на депресия, сочат резулта-
тите от изследванията на амери-
канските експерти. Това се обяс-
нява включително и с факта, че 
те трябва да изглеждат "готини" 
не само в училището, но и извън 
неговите стени.

2. Интернет
Не само социалните мрежи, но 

и продължителното пребивава-
не в интернет може да доведе до 
депресия. Основно страдат мла-
дежи над 16 години - за тях ин-
тернет е начин да избягат от ре-

алността.
3. Недоспиването
Отсъствието на пълноценен 

сън може да стане една от при-
чините за депресия. Разликата 
от 6 до 7 часа сън има огромно 
значение за психическото със-
тояние.

 4. Прокрастинация
Изследователите смятат, че 

прокрастинацията, т.е. отлага-
нето на важни неща за по-къс-
но, принципно говори за това, 
че вие не сте уверени, че ще се 
справите добре със задачите си. 
Когато сте в депресия, вашата 
самооценка е ниска и вие може-
те да се съмнявате в способнос-
тта си да постигнете успех, за-
това и започвате да отлагате за-
дачите си за по-късен етап. В ре-
зултат списъкът с неизпълнени 
неща нараства, недеволството 
ви от самия себе си също и това 
води до нов пристъп на депре-
сия, който води пък до прокрас-
тинация, и се оказвате в един 
порочен кръг.

5. Съперничеството между де-
цата

Детското съперничество за 
вниманието на родителите се 
оказва, че може да доведе до не-
предсказуеми последствия. Съ-
гласно изследването на д-р Ро-
бърт Уолдинджър, постоянните 
конфликти с родните братя или 
сестри в детството могат да бъ-
дат предвестник на депресия в 
зряла възраст.

6. Кризата на средната възраст

Според учените Давид Блен-
чфлауер и Ендрю Освалд, ако се 
опитаме да нарисуваме крива-
та на щастието, отразяваща на-
шия живот, то бихме получили 
буквата U: в детството ние сме 
щастливи, по време на кризата 
на средната възраст ние преодо-
ляваме депресията, а след като 
се пенсионираме ...отново сме 
щастливи.

7. Градският живот
Депресията и психическите 

заболявания могат да бъдат по-
следствие… от живота в гра-
да. И причината, колкото и да е 
странно, съвсем не е в екология-
та и в живота на висока скорост. 
Всичко се дължи на феномена 
"самотен в тълпата". Съгласно 
изследванията, в мегаполиси-
те много хора въпреки пренасе-
леността се чувстват изолирани 
един от друг.

8. Недостатъкът на витами-
ни B6 и B12

Ако вече сте прекрачили 
възрастта, когато преживявате 
кризата на средната възраст, 
но не се чувствате щастливи и 
усещате, че ви обхваща депре-
сия, обърнете внимание на ди-
етата си. Ново изследване, чи-
ито резултати бяха публикува-
ни в Американското списание 
за клинично хранене (American 
Journal of Clinical Nutrition), по-
казва, че възрастните хора, кои-
то консумират витамини В6 и 
В12 във високи дози, страдат по-
малко от депресия.

8 рецепти за щастие

През ноември 2010 г. учени от Великобритания основаха международно 
движение "За щастие" (Action for Happiness). Основателите на движението са 
обезпокоени, че независимо от техническия прогрес, хората не стават по-
щастливи. Напротив, появили са се нови грижи и разочарования, пише The Daily 
Telegraph. Целта на новото движение е да промени тази ситуация. Първата 
стъпка е публикацията на рецепти за щастие:

1. Щастието е в това - да даваш, а не да взимаш. Захванете се с работа в 
благотворителна организация на обществени начала.

2. Общувайте повече, в това число с приятели, с които в последно време сте 
загубили контакт.

3. Занимавайте се с физически упражнения.
4. Обърнете внимание на света около вас, наблюдавайте природата.
5. Поставете си конкретни цели и се стремете към тях.
6. Бъдете позитивни.
7. Приемайте се такъв, какъвто сте, не се фокусирайте върху собствените си 

недостатъци.
8. Почувствайте се като част от някаква организация или клуб.
Интересно, че важността на щастието за човека вече се възприема на 

по-високо ниво. Например, миналата година премиерът на Великобритания 
призова да признаем, че не живеем само заради парите, а за да бъдем щастливи. 
А президентът на Франция Никола Саркози заяви, че възнамерява да включи 
щастие и добро здраве сред показателите на икономическо 
развитие.

причини  
за депресия

8 необичайни
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Стандартната асоциа-
ция за птичка на дър-
во се оборва от скип-
рената по габровски 
котка Жоро. Заради 

всеизвестната си пестеливост за 
габровци се носи легенда, че дори 
режат опашките на писаните, за 
да не бяга топлото от стаята, до-
като влизат и излизат. Жоро обаче 
не е жертва на пословичната пес-
теливост на някой жител на града 
на хумора.

Историята му започнала преди 
близо половин година, когато мал-
кото коте било нападнато от без-
домно куче. То наръфало жесто-
ко опашката на невръстния без-
домник. Състрадателни хора за-
вели котето във ветиринарна кли-
ника, където, за да бъде спасено, 

му отрязали опашката. Лечение-
то продължило близо 20 дни, но 
животинчето оцеляло. В клиника-
та не взели пари за лечението на 
бездомния котарак. От обикновен 
опашатко, той станал коте с отря-
зана опашка. 

Но се озовал отново на улица-
та... Така попаднал сред таксиме-
тровите шофьори на пиацата до 
градинката на "Севастопол" във 
Варна. Загрижени за Жоро, те ре-
шили да направят дом за малкото 
сираче. Собственоръчно сковали 
малка дървена къщичка, която по-
ставили високо на дървото, за да 
е по-далеч и по-безопасно от без-
домните кучета. 

Атракцията за клиентите на 
таксиметровите шофьори се от-

тегля в "покоите" си главно вечер 
и когато е студено. 

Талисманът на пиацата за раз-
лика от уличните си и домаш-
ни събратя не обича риба. Ме-
нюто му включва гранулирана 
храна и пиле. Името си наследя-
ва от друг свой предшественик - 
Жорж. Той, въпреки теорията за 
9-те живота, е блъснат от авто-
мобил и умира. В негова памет 
новопоявилата се котка е кръсте-
на Жоро.

котка 
„кацна“ 
на дърво

Габровска

   z Жоро бил спасен от зъбите на куче и осиновен 
от таксиджиите на "Севастопол"

наталИя 
божИдарова
bojidarova@vestnikat.bg
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Новият туристически 
данък, който трябва 
да замести курорт-
ната такса, обрича 
малките хотели, а 

общините няма да получат по-го-
леми приходи тази година, зара-
ди промяната в налога. Това заяви 
за „Позвънете: ВестникЪт” начал-
никът на отдел "Туризъм" в общи-
на Каварна Коста Аргиров. Причи-
ната според специалиста е, че мно-
го от собствениците на местата за 
настаняване и подслон щели да се 
откажат да категоризират обекти-
те си, заради непосилните суми, а 
щом не се регистрирали в община-
та, нямало и да има постъпления.

„Този данък е пълна глупост. Хо-
рата изнемогват, тъй като им е не-
възможно да си платят", обясни 
Аргиров. „Все пак не може да се 
сравнява един хотел, който рабо-
ти половин година, с такъв, кой-
то функционира само за два или 

три месеца, колкото трае летни-
ят сезон”, категоричен бе начални-
кът на отдел "Туризъм" в Каварна. 
По негови груби изчисления за 180 
места, един хотелиер трябвало да 
плати около 15 000 лв., за да отво-
ри врати през сезона легално.

Припомняме, че ако до миналата 
година хотелиерите плащаха ту-
ристическа такса само върху реа-
лизираните нощувки, този сезон 
те ще плащат данък върху 30% от 
цялата леглова база за цялата го-
дина, независимо от това колко 
легла са заети и колко месеца ра-
боти даденото място за настанява-
не. Освен този налог обаче, хоте-
лиерите са длъжни да плащат и да-
нък сгради и такса смет, както и 
9% ДДС за всеки един гост, незави-
симо дали е българин, или чужде-
нец. За сравнение до миналата го-
дина се плащаше 7% за чужденци, 
а за нашенци 20%.

Проучване на "Позвънете: Вест-

никЪт" показа, че повечето от мал-
ките общини не смятат, че про-
мяната ще повиши постъпления-
та им."Освен че много хотели няма 
да се категоризират, изравняване-
то на приходите от новия данък ще 
стане едва в началото на 2012 г., 
тъй като от общините са дали от-
срочка на хотелиерите да изчистят 
задължението си дотогава" заяви 
началник отдел "Контрол неданъч-
ни приходи" в община Варна Сте-
фан Савов. "За по-малките хотели 
новите такси са направо убийстве-
ни", допълни експертът.

"Имаме големи проблеми в 
бранша, тъй като повечето хотели 
отказват въобще да отворят вра-
ти", разказа председателят на Бъл-
гарската хотелиерска и ресторан-
тьорска асоциация Благой Рагин. 
"Добре е да се проведат диалози и 
между хотелиери и правителство, 
но този дебат трябваше да се стане, 
преди да бъде приета промяната в 

закона", заяви Рагин.
„От новия туристически данък 

ще спечелят малките общини, кои-
то си сложиха най-малък налог“, 
прогнозира председателят на Асо-
циацията. Това били региони като 
Банско, Несебър и Шабла, които 
облекчили данъка за 1 звезда до 30 
стотинки за легло. „В такива места 
всички ще се отчетат, но в по-голе-
мите общини, където таксата сти-
га до 1-2 лв. за легло, повечето хоте-
ли ще преминат в сивата икономи-
ка", категоричен бе Рагин. За срав-
нение туристическият данък на те-
риторията на Варна за 1 и 2 звезди 
е 50 ст., за 3 звезди- 60 ст., за 4 - 90 
ст., а за 5 звезди- 1,60 лв.

„Когато разбрахме за промяна-
та в закона за туристическата так-
са, намалихме налога на местата 
за настаняваме, за да облекчим хо-
телиерите. Поради тази причина 
не мисля, че ще имаме повече при-
ходи тази година“, разказа главен 

експерт икономическо раз-
витие в община Шабла Ма-
рия Атанасова. В района соб-
ствениците на най-ниска-
та категория от местата за 
настаняване плащали 20 ст., а сто-
паните на 3-звездните хотели да-
вали по 50 ст. на легло. 

За различните общини събирае-
мостта е различна, обясни предсе-
дателят на Националното сдруже-
ние на общините в България Гин-
ка Чавдарова. "Целта на този закон 
не е да се събират приходи, а соб-
ствениците на хотели и други мес-
та за настаняване и подслон да из-
лязат от сивия сектор, но сега виж-
даме, че има какво да се подобри", 
добави Чавдарова.

районирането нарушавало 
правата на общините

По-големият проблем, който притесня-
вал представителите на общините в срав-
нение с туристическия данък, бил готве-
ният от Министерството на икономика-
та и енергетиката проектозакон за ту-
ризма. Това научи "Позвънете: ВестникЪт" 
от председателя на Националното сдруже-
ние на общините в България Гинка Чавдаро-
ва. Подготвяният нормативен акт пред-
вижда районирането на страната на ту-
ристически зони.

"Притеснени сме от факта, че чрез пред-
лаганите промени ще се наруши конститу-
ционното право на избраните регионални 
общини да събират местни данъци и так-

си, тъй като приходите ще се централизи-
рат", заяви Чавдарова. По този начин само-
издръжката на малките общини била обре-
чена.

Друга точка от проектозакона, която 
смущавала представителите на регионите, 
била задължителното сдружаване на общи-
ните. "Това предложение противоречи на Ев-
ропейската харта за местно самоуправле-
ние, в което е заложено правило, че общини-
те трябва да се кооперират доброволно", раз-
ясни Гинка Чавдарова.

"Не върви например да сложим Несебър и Со-
зопол в един регион", допълни от своя страна 
председателят на БХРА Благой Рагин.

4 млн. лв. от курортна 
такса за миналото лято

Статистиката на община Варна сочи, че 
общо 4 млн. лв. са събраните пари от курорт-
на такса за миналата година. Сумата е за на-
лога от реализирани нощувки от всички места 
за настаняване и подслон на територията на 
града, включително и от Златни пясъци и Св. 
св. Константин и Елена. 

В момента подадените декларации в общи-
ната за категоризация на обекти били 131, 
като за миналата година те са били 358. Към 
момента общините могат да издават раз-
решителни на хотели само до две звезди. От 
три звезди и нагоре разрешение се получава 
от Министерството на икономиката и енер-
гетиката. Подготвяните промени в Закона за 

туризма предвиждат и 3-звездните хотели да 
се водят към местната власт. Тенденция на 
смяна на собствеността на места за наста-
няване се забелязвала обаче в последните дни. 
"800 хотела в момента са пуснати в продаж-
ба", заяви председателят на Българската хо-
телиерска и ресторантьорска асоциация Бла-
гой Рагин. 

Най-голям бил процентът на малките и сред-
ните хотели, които изнемогвали, заради новия 
туристически данък. Освен това чуждестран-
ните инвестиции в страната били намалели 9 
пъти през последните три години - от 9 млрд. 
лв. през 2008 г. сега се стопили на 1 млрд. лв., по 
думите на специалиста.

данък оБрича 
хотелите

   z По-малките хотели минават в сивата 
икономика или затварят врати, 
прогнозират браншовици

   z Най-ниските налози за хотелиерите 
били в малките общини като Банско, 
Несебър и Шабла

олга 
добрева
dobreva@vestnikat.bg

Туристическият
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ТКамбоджанска сестра дава ваксини на деца, избягали от кървави 

схватки на границата на Камбоджа с Тайланд

Снимки БГНЕС

Внукът на британската кралица принц Уилям и неговата избраница 

Кейт Мидълтън си казаха "Да" на тържествена сватбена церемония в 

лондонското Уестминстърско абатство

Руският президент Дмитрий Медведев награди Татяна Романова, 

ветеран от Втората световна война, на церемония в Кремъл

Индийски полицаи преследват демонстранти, настояващи за 

свободата на лидера на Освободителния фронт на Джаму и Кашмир 

Мохамед Малик, в Шринагар

Участници в икономически форум в Мадрид, сред които и външният 

министър Тринидад Хименес (на заден план в средата), запазиха минута 

мълчание в памет на жертвите от терористичната атака в Маракеш, 

станала в четвъртък

светът в снимки

Висшистите в Бълга-
рия се увеличават 
през последните го-
дини, отчетоха от На-
ционалния статис-

тическки институт (НСИ). За пе-
риод от четири години - от 2006 
до 2010 г. броят им се е увеличил 
от 21,9% до 56,2% или с 3,7 пунк-
та. Същевременно делът на ли-
цата с основно и по-ниско обра-
зование намалява с цели 5 пунк-
та – от 25,6 на 20,6%. Това означа-
ва, че понастоящем 79,4% от на-
селението в най-активната трудо-
ва възраст (25 - 64 г.) е със сред-
но или висше образование. 84,4 
% от всички младежи на възраст 
между 20 и 24 години са най-мал-
ко със средно об-
разование, пре-
даде Всеки ден. 
Намалявал и де-
лът на напускащи-
те преждевремен-
но училище – от 
17,3% през 2006 г. 
на 14,7% през 2009 
г. и на 13,9% през 
2010 година. Съ-
щевременно само 
за една година бро-
ят на отпадналите 
деца се е увеличил с 
4100. През учебната 
2009/2010 г. по раз-
лични причини 19 
600 деца са напус-
нали общообразова-
телните училища, от 
които 13 500 до VIII 
клас.

223 000 деца посещават дет-
ски градини, информират още 
от НСИ. Те са с 8% повече в срав-
нение с миналата учебна годи-
на. Средният брой малчугани в 
една детска градина за страната е 
104, като за градовете този среден 
брой е значително по-голям - 150, 
а за селата - 52. Средният брой 
деца, формиращи една група, е 
24, като в градовете този среден 
брой е 25, а в селата - 21. В стра-
ната има общо 2138 детски гради-
ни, като те са намалели със 104 в 
сравнение с учебната 2009/2010. 
Допълнително функционират 
още 49 лицензирани частни дет-
ски градини, посещавани от 1784 
деца. 

Те са едва 0,8% от общия брой.
615 000 са учениците във всич-

ки видове общообразователни 
училища в страната. 111 000 от 
учениците са в селата. В сравне-
ние с предходната учебна годи-
на броят на децата намалява с 11 
000, или с 1,9%. В една паралелка 
се падат средно по 22-ма ученици. 
В началото на тази учебна годи-
на учебни занятия се водят в 2096 
общообразователни училища, от 
които 155 начални, 1360 основ-
ни, 12 прогимназии, 166 гимна-
зии и 403 средни общообразова-
телни училища (СОУ). В сравне-
ние с предходната учебна годи-

на поради закриване 
или преобразуване 
общият брой на об-
щообразователни-
те училища намаля-
ва с 25.

Ранното чуждое-
зиково обучение все 
повече навлиза в на-
чалния етап на ос-
новното образова-
ние. Относител-
ният дял на деца-
та в общообразова-
телните училища, 
изучаващи чужди 
езици в начални-
те класове (първи – 
четвърти), е 83,4%. 
Най-голям е де-
лът на изучаващи-
те английски език 
- 87,6% от тези, 
които изучават 
чужди езици.

2,5 млрд. лв. дължат фирми и граждани
2,47 млрд. лева са дълговете на фирми и гражда-

ни към края на 2010 г., които са дадени за събиране на 
частни съдебни изпълнители. Това съобщи председа-
телят на Камарата на частните съдебни изпълнители 
Георги Дичев, цитиран от dariknews.bg. Въпреки че ми-
налата година е събрана рекордната сума от 560 млн. 
лв., поради икономическата криза, която увеличава 
задлъжнялостта на фирми и граждани, неплатените 
дългове наближават 2,5 млрд. лева. Фирмите пък са за-
тънали в междуфирмена задлъжнялост, посочи Дичев.

140 000 дела са образувани през миналата година при 
110 000 през 2009 г. Прекратени са 32 000 дела при 29 
000 за 2009 г. Причината от една страна е в икономи-
ческата криза, която продължава с пълна сила от ми-
налата година, и в това, че бизнесът и гражданите 

имат много сериозни финансови затруднения. Броят 
на делата расте за поредна година и фирмите се оказ-
ват в много сериозен кръг на междуфирмена задлъж-
нялост, а повечето от тях са едновременно и креди-
тори, и длъжници. За да се издължат, те се обръщат 
към нови кредитори за нови суми и така задлъжняват 
още повече.

Освен икономическата криза другата причина за 
това е не чак толкова добрата система на изпълне-
ние. При влошаване на икономическите резултати тя 
трябва да отговори с още по-голяма бързина и ефек-
тивност и всякакви процесуални пречки трябва да се 
отстраняват, а тази година за частните изпълните-
ли се създадоха повече такива пречки, коментира Ге-
орги Дичев.

Българите с 
оБразование

79,4% от

   z Чуждоезиковото 
обучение все 
повече навлиза  
в началния етап

   z Намалява делът на 
преждевременно 
напускащите 
училище деца

Превъоръжаваме се за 2 млрд. лв.
2 милиарда лева възнамерява да 

отдели България за ново въоръ-
жение през следващите години. 
Това става ясно от обнародваната 
програма за превъоръжаване на 
Министерството на отбраната за 
следващите десет години. Плани-
рано е да бъдат закупени ново въ-
оръжение и военна техника, кои-
то да съответстват на стандартите 
на НАТО. Сред покупките ще има 
нови изтребители, оръжия, нави-

гационни системи за военномор-
ските сили и др., пише actualno.
com. 

Като цяло в програмата са из-
ложени 13 приоритетни проек-
та, като най-важният от тях е по-
купката на осем нови многофунк-
ционални изтребители. За тях ще 
бъдат платени почти 1 млрд. лв. 
Сред желаните покупки са аме-
риканският изтребител F-16C/D 
Fighting Falcon, шведският JAS 

39C/D Gripen NG и европейският 
Typhoon. 

До 2020 година ежегодните во-
енни разходи на България ще въз-
лизат на 1,5% от БВП. Част от сред-
ствата ще бъдат получени като во-
енна помощ от САЩ. Както се оч-
аква, размерът на помощта ще 
бъде около 100 милиона долара. 
Част от тази сума ще бъде израз-
ходвана за модернизация на фре-
гатата "Дръзки". 
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стеФан генов
старши треньор на "Черно море"

 “ Дано след мача с "Литекс" да 
не се налага да говоря за съдията, а за 
футболни неща."

дИМИтър борИсов
президент на ЦСка

 “ Независимо че сме съперници с 
"Левски" на терена, седнахме на една 
маса, тъй като неволята ни събра."

тодор батКов
президент на "Левски"

 “ Имаме 20 ритнитопковци - 
"звезди", които са на заплата, но не 
слизат от жълтите страници на 
вестниците."

"Черно 
море" 
може да 
остарее 
с четири 

години и категорично да се 
превърне в най-стария футбо-
лен отбор у нас, научи "Поз-
вънете: ВестникЪт". Клубът 
бил приемник на "Спортист", 
който е учреден през 1909 г. и 
тази година трябва да се смя-
та за рождена на "моряците". 
Това обяви бившият футбо-
лист на тима, спортен журна-
лист и писател Стефан Янев. 
Той бе категоричен, че разпо-
лага с документи, които до-
казват твърдението му. "През 
1908 г. в района около Аква-
риума от гърчета и няколко 
българи е създаден клуб "Ат-
лас". Година по-късно бълга-
рите се отделят и създават 
"Спортист". Малко след това 
двата отбора изиграват пър-
вия мач по между си, кой-
то "Спортист" печели с 1:0, а 
впоследствие "Атлас" се раз-

пада. През 1914 г. по предло-
жение на лидера на "Спор-
тист" Стефан Тончев клубът 
се обединява с "Тича" (създа-
ден през 1913 г.). Не-
знайно защо оба-
че обединени-
ят клуб прие-
ма годината 
на основава-
не на "Тича", 
а на практи-
ка по-голе-
мият брат е 
пренебрег-
нат. За мен 
това е неуваже-
ние и пренебре-
жение към хората, 
създали "Спортист". Така 
например Тончев, който впо-
следствие играе за обедине-
ния клуб, превежда за първи 
път на български език фут-
болния правилник", комен-
тира Стефан Янев пред "Поз-
вънете: ВестникЪт".

По неговите думи, целта 
не е "Черно море" изкустве-

но да бъде състарен, а да бъде 
възстановена една неправ-
да. "Желанието ми е да въз-
становим една истина и да 

бъдем честни и почте-
ни към тези, кои-

то са създали 
"Черно море". 

Показател-
но е и това, 
че в Светов-
ната фут-
болна енци-
клопедия от 
1979 г. "Спор-

тист" е обя-
вен за първия 

футболен клуб у 
нас. Имам докумен-

ти, които вече съм пре-
доставил на нотариус. Той ще 
прецени дали въз основа на 
тях "Черно море" има законо-
во право да претендира, че 
годината на основаване на 
клуба е 1909 г. Предстои да 
разговарям и с ръководство-
то на клуба", каза още леген-
дарният футболист. 

Вчера той предста-
ви десетата си книга 
"Футболно меле". В нея са 
събрани лафове, остроумия, 
тъпотии и мисли, „родени” 
през годините от треньори, 
футболисти, рефери и ръко-
водители на футбола у нас и в 
чужбина.  Редактори на изда-
нието са Иван Карабаджаков 
и Атанас Якимов. 

"Моряците" 
наследници 

на създадения 
през 1909 г. 
"Спортист"

„черно море“ 
на 102 години

   z Имам документи, които го доказват, 
обяви бившият футболист и 
журналист Стефан Янев

   z В момента проверяват дали законът 
позволява да бъде сменена годината 
на основаване

бил

йордан 
Фотев
fotev@vestnikat.bg
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Снимки БГНЕС

С четири гола на 
Фалкао "Порто" 
унищожи с 5:1 
"Виляреал" и на 
практика се класира 
за финала на Лига 
Европа преди 
реванша в Испания

 
 

Българският 
тенисист Григор 

Димитров отпадна 
драматично на 

четвъртфиналите 
на турнира в 
Мюнхен след 
загуба с 6:7, 

6:3, 4:6 от 
представителя 
на домакините 
Флориан Майер
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Изключително инте-
ресен двубой с "Ли-
текс", в който може 
да се случи всичко, 
очаква бившият за-

щитник на "Черно море" Мирослав 
Милошевич. Чужденецът с най-
много мачове в историята на клу-
ба бе категоричен, че "моряците" 
никога не могат да бъдат смята-
ни за аутсайдери, когато срещата 
е на стадион "Тича". "Варна е един 
от най-негостоприемните градове 
за грандовете, тук те никога не са 
добре дошли. За годините, прека-
рани в отбора, разбрах, че той се 
мобилизира страшно много, кога-
то срещу него са най-силните от-
бори в България. Ако ще "Черно 
море" да е на последно място, или 
да има една дузина контузени иг-
рачи, пак може да се противопос-
тави на силните", заяви Милоше-
вич пред "Позвънете: ВестникЪт". 
Той има общо 106 мача и 2 гола за 
"моряците" в елитното ни първен-

ство. 
Сърбинът очаква 

днешния двубой да бъде едно над-
лъгване и надхитряне. "Лоши-
ят терен ще бъде от пол-
за за "Черно море", тъй 
като "Литекс" ми се 
струват по-технич-
ният отбор. Предпо-
лагам, че домакини-
те ще действат по-за-
творено, максимал-
но агресивно и ще 
разчитат на бързи кон-
траатаки. По този на-
чин "моряците" играха сре-
щу ЦСКА и тогава това им доне-
се успех. На практика те не нади-
граха "армейците", а ги излъгаха. 
Много хитър ход, който се оказа 

правилен. 
От- борът е так-
ти- чески отлично 
под- готвен. Според 
мен шансовете са 50 на 50. Няма 
изявен фаворит и всякакъв изход 
на срещата е възможен. Опреде-
лено ще бъде интересен двубой, 
в който според мен важни ще бъ-

дат не индивидуалните изпъл-
нения, а отборната игра", 

каза още Миша Мило-
шевич.

Той си припом-
ни и голямата побе-
да на "Черно море" с 
4:0 през 2001 г. То-
гава сърбинът играе 

в центъра на защита-
та заедно с Филип Ил-

ков, като двамата не ос-
тавят никакви шансове на 

нападателите на "Литекс" Зоран 
Янкович и Христо Йовов. "Според 
мен тогава съперникът ни подце-
ни и жестоко съжаляваше за това. 

Жоро илиев бележи 
дебютен гол срещу ловчанлии

Капитанът на "Черно море" Георги Илиев е единствен 
от настоящите футболисти на "моряците", взел учас-
тие в първите мачове между двата отбора в "А" група 
през сезон 2000/01. На "Тича" домакините побеждават с 
3:2, като именно един от головете бележи Илиев, кой-
то изравнява резултата за 2:2. Това е и дебютен гол за 
полузащитника в елитната ни група. Другите два гола 
за "моряците" пък вкарва Веско Петков. 

В Ловеч "Литекс" бие с 5:0 като това е най-голямата 
победа за един от двата отбора в досегашните сре-
щи. Иначе преди 11-ото домакинство "Черно море" е с 
положителен баланс във Варна - 4 победи, 4 равенства 
и 2 загуби и голова разлика 13:9. За последно оранжеви-
те са побеждавали край морето преди почти 7 години 
- през есента на 2004 г., когато бият с 3:1.

Най-голямата загуба 
на "Литекс" е във Варна
Най-голямата чиста загуба на "Литекс" в "А" група през ХХI век е именно 

във Варна срещу "Черно море". Ловчанлии са разгромени с 0:4 на "Тича" на 26 
август 2001 г. Загубата е най-изразителната чиста, тъй като през 2007 г. 
оранжевите губят с четири гола разлика и срещу "Левски" на стадион "Геор-
ги Аспарухов". Тогава резултатът е 6:2 в полза на сините. 

Преди двубоя от четвъртия кръг на сезон 2001/02 "Литекс" е смятан за 
абсолютен фаворит - ловчанлии разполагат с доста звезди в състава си, 
докато не така стоят нещата в селекцията на Александър Станков, който 
тогава води "Черно море". Още през първото полувреме обаче става ясно, 
че на гостите няма да им е никак лесно във Варна. До почивката гол не пада, 
но "Литекс" почти не стига до голово положение, макар в атаката си да раз-
чита на играчи като Христо Йовов и Зоран Янкович. 

След почивката пък възпитаниците на Ферарио Спасов изживяват ис-
тински шок. Резултатът е открит в 58-ата минута, когато Живко Желев 
си забожда ефектен автогол. Четвърт час по-късно реферът Георги Нар-
лев свири дузпа, която настоящият капитан на "Локомотив" (София) Крис-
тиян Добрев материализира в гол, а до края "моряците" стигат до още две 
попадения. В 84-ата се разписва Людмил Киров с далечен удар, а 180 секун-
ди след това Спас Гигов засича центриране на Пламен Петров-Бързака, оф-
ормяйки разгрома на "Литекс".

черно Море 4:0 лИтеКс
Желев-авт (58), Добрев (72), Киров (84),
Гигов (87) 26.8.2001 г.

Съдия: Георги Нарлев   Стадион „Тича” - 3500 зрители

Н. Добрев

Шекуларац

Г. Илиев

Атанасов

Ст. Георгиев 
(76 Гигов)

Вутов
Михайлов
(67 Кр. Добрев)

Р. Калчев
(79 Филатов)

Пл. Петров

Илков

Милошевич

Киров

Ракита
(26 Карадалиев)

Желев

Димитров

Кръстев

Хидиуед

Йовов
(46 Юруков)

Патрашку

Йеленкович 
(66 Николов)

Янкович

Петев

Миша Милошевич: 

   z У дома "Черно море" никога 
не е аутсайдер, смята 
сръбският футболист

   z Силата на отбора била в 
отличната тактическа 
подготовка

2009/10 "Черно море" - "Литекс" 0:0
2008/09 "Черно море" - "Литекс" 0:0
2007/08 "Черно море" - "Литекс" 2:1
2006/07 "Черно море" - "Литекс" 1:0
2005/06 "Черно море" - "Литекс" 1:1
2004/05 "Черно море" - "Литекс" 1:3
2003/04 "Черно море" - "Литекс" 1:2
2002/03 "Черно море" - "Литекс" 0:0
2001/02 "Черно море" - "Литекс" 4:0
2000/01 "Черно море" - "Литекс" 3:2

Мачовете

грандовете 
не са 

доБре дошли

На "Тича"

Никой 
нямал право 
да подценява 

"моряците"

Все-
ки 
един 
отбор 
в Бълга-
рия стра-
да, ако под-
цени "Черно 
море". Ние бяхме 
млад състав, в който оба-
че имаше доста талантли-
ви футболисти. Аз бях до-
шъл във Варна 6 месеца по-
рано и това ми бе първи дву-
бой с "Литекс" във Варна. Бя-
хме страшно амбицирани и с 
помощта на феновете нещата 
се получиха. В този мач късме-
тът бе с нас и всичко, което оп-
итвахме, ставаше", сподели Ми-
лошевич.  

Миша бе категоричен, че 
няма как да забрави и празнен-
ствата след двубоя. "Голям ку-
пон беше. Спомням си, че праз-
нувахме заедно с феновете. 
Доста се почерпихме, но това 
бе напълно заслужено, все пак 
разгромихме много силен от-
бор. "Литекс" разполагаше с 
куп силни играчи", допълни 
сръбският футболист, който 
живее в морската столица.

С
н

и
м

ки
 а

рх
и

в

миша 
милошЕвич
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Днешното госту-
ване на отбо-
ра на „Девня“ на 
„Спартак 1918“ 
ще бъде по-спе-

циално за петима футбо-
листи. Това са бившите иг-
рачи на фенския „Спартак“ 
Иван Караджов, Станислав 
Николов, Петър Алекси-
ев, Живко Бояджиев и Ни-
колай Керацин. Те ще тър-
сят реванш за двете загу-
би в дербитата между два-
та "Спартак“-а и фалита на 
фенския клуб. Защитни-
кът Керацин обяви, че той 
лично ще даде всичко от 
себе си за успеха.  „Ще ни 
бъде много трудно да взе-

мем нещо в този мач, но не 
е невъзможно. Всичко може 
да се случи. Ние ще търсим 
реванш срещу този отбор. 
Още ни е яд за двете загуби 
от тях в дербитата помежду 
ни през първия полусезон. 
Ще бъдем много мотивира-
ни за двубоя. Не съм чувал 
да има завишени премии. 
Взехме 100 лева при първа-
та ни победа, дано да взе-
мем и сега. Мисля, че на-
шият скрит коз ще бъде мо-
тивацията ни. Може и те да 
ни подценят. Надявам се да 
се получи красив мач. Ние 
ще играем отворен футбол 
и мисля, че това ще ни по-
могне, вместо да ни попре-

чи“, заяви пред „Позвънете: 
ВестникЪт“ Керацин.

Петър Алексиев заяви, 
че отборът на „Девня“ ще 
играе в памет на почина-
лия баща на кмета Атанас 
Кузев. „Очаквам да се по-
лучи хубав мач. Много от 
нашите футболисти са иг-
рали в „Спартак“. Ще има 
по-различен заряд тази 
среща. Излизаме с мисъл-
та за здрав мач, пък какво-
то ще да стане. В три мача 
поред нямаме допуснат 
гол, но и трудно успява-
ме да вкараме своите по-
ложения. Ние играем мач 
за мач. Познаваме против-
ника и ще играем мъжката 

срещу тях. Преди мач ни 
казват за премиите, но за-
сега не са говорили, че ще 
бъдат завишени. На кме-
та Атанас Кузев баща му 
е починал и нашата голя-
ма цел ще бъде да играем 
в негова памет“, сподели 
Алексиев.

Равенството ще бъде ус-
пех за „Девня“, смята хал-
фът на клуба Живко Боя-
джиев. „Ще ни бъде трудно. 
Те са по-подготвени. Ние 
излизаме да играем, пък 

каквото стане. Ако вземем 
една точка, ще бъде добре 
за нас. Те са на първо място, 
тренират, имат добра под-
готовка, но ние ще се борим 
да направим нещо. Има-
ме няколко млади момче-
та, които са доста качестве-
ни футболисти. В последни-
те мачове играем много до-
бре. Почнахме да се сработ-
ваме и нещата да си идват 
на своето място“, каза пред 
„Позвънете: ВестникЪт“ Бо-
яджиев.

   z Отборът с три мача 
без допуснат гол

   z Ще играят в памет на бащата 
на кмета Атанас Кузев

нИКолай 
КараКолев
karakolev@vestnikat.bg

„Девня“ скача
за честта на 

фенския „спартак“

Снимка Наталия Божидарова

"Балкан" подценили 
"Черно море"

В тима на „Балкан“ са подценили 
отбора на „Евроинс Черно море“ 
във вчерашния мач между два-
та тима, спечелен от варнен-
ци с 81:66. Това признание на-

прави пред „Позвънете: ВестникЪт“ центъ-
рът на ботевградчани Крум Дойчинов. „Чер-
но море" игра много добре. Направиха мно-
го бързи атаки. Пресираха първия пас към 
външните ни играчи. Това разби цялото ни 
нападение. Всичките им играчи се бори-
ха. Мисля, че подценихме мача, но не мога 
да кажа точно защо паднахме. Просто те иг-
раха добре момчетата и си заслужаваха да 
победят, дори и с тази разлика. Ние дойдо-
хме за победа във Варна. Искахме да вземем 
този мач заради нашата публика, която пъ-
тува толкова много километри. Надявам се 
в плейофите да побеждаваме. Пожелавам в 
тази фаза успехи и на нас, и на варненци. Аз 
съм играл за този отбор и всеки път, кога-
то дойда, тук ми е много приятно“, сподели 
пред „Позвънете: ВестникЪт“ Дойчинов. 

Наставникът на „Евроинс Черно море“ 
Любомир Минчев бе доволен най-вече от 
играта в защита на тима. „Радвам се, че 
изиграхме един много добър мач. Защита-

та беше основното оръжие, с което обър-
нахме мача. „Балкан“ е доста опитен тим 
и затова се радвам, че завършихме редов-
ния сезон с една стойностна победа. До-
волен съм, че удовлетворихме очаквания-
та на нашата публика и сега ще можем да 
очакваме тяхната подкрепа. Сега мислим 
за плейофите. Отборът на „Рилски спор-
тист“ е много добър, но естествено, че ние 
няма да се предаваме предварително“, за-
яви Минчев.

Вицепрезидентът на клуба Симеон Вар-
чев също коментира съперника на варнен-
ци за плейофите. „Рилски спортист" е мно-
го добър отбор. Игра финал в Балканска-
та лига. Има много опитни играчи. Плей-
офите обаче не са подчинени на логика-
та и всичко е възможно да се случи. Ми-
сля, че „Рилецо“ е значително по-добър от 
„Балкан“, но ние не трябва да си играем на 
сметки, защото играчите ни са изключи-
телно млади и не трябва да се научават на 
такива неща от сега. Младостта, дързостта 
и необременеността на психиката са наши-
те основни оръжия срещу тях. Аз няма да 
остана изненадан, ако ги отстраним“, спо-
дели ентусиазиран Варчев.
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Днес ще намерите реше-
ние с помощта на приятел, 
за когото значите много. 
Не пренебрегвайте нужди-

те си, умората и възможните хронични 
болежки ще ви наложат по-забавено 
темпо и желание за уединение.  

ТЕЛЕЦ
Днес на много от вас ще се 
наложи да променят пред-
варителните си планове в 
движение, за да може да 

се справите с отправените ви от бли-
зък или приятел предизвикателства. 
Не пренебрегвайте някои внезапно по-
явили се стари приятели, може да нау-
чите от тях интересни новини.  

БЛИЗНАЦИ
Финансовото ви състояние 
чувствително ще се подо-
бри, ако съхраните разума 
си по отношение на разхо-

дите си. Уикендът е подходящ за инте-
лектуални, творчески и лични занима-
ния, без да се натоварвате емоционал-
но и физически.   

РАК
Спазвайте добрия тон и се 
погрижете за всичко, кое-
то ви кара да се чувства-
те добре. Очакват ви при-

ятни мигове с обичани хора в семейна 
среда.В много отношения прогнозите 
ви ще се потвърдят, което ще ви напра-
ви доволни, но това съвсем не означа-
ва, че работата е свършена.   

ЛЪВ
Постарайте се да не заста-
вате на твърди позиции 
спрямо интимната поло-
винка и най-малките чле-

нове на семейството ви. Очакванията 
ви от професионален характер ще са 
напълно оправдани.  

ДЕВА
Тези дни е добре да вземе-
те важни решения, отнася-
щи се до личния ви живот.
Въпроси от правен или ад-

министративен характер ще ви сбли-
жат с някого, от чиито възможности 
ще се ползвате и за в бъдеще. 

ВЕЗНИ
Не налагайте мнението си 
над другите и дайте свобо-
да на близките си свобод-
но да взимат решения и да 

следват пътя си. Днес ще имате шанса 
да обмислите внимателно ангажимен-
тите, благодарение на които ще успеете 
значително да увеличите приходите си. 

СКОРПИОН
Съвсем скоро ще осъ-
ществите пътуване ще по-
лучите желаните от вас 
придобивки. С началото 

на седмицата ще възникне необходи-
мостта да се заловите с планирането 
на ангажиментите, които касаят както 
вас, така и останалите членове на се-
мейството ви.  

СТРЕЛЕЦ
Обърнете внимание на до-
кументи, от които могат 
да възникнат евентуал-
ни проблеми. Премисляй-

те действията си и се въздържайте от 
такива, с които бихте навредили на до-
брото си име, спокойствието на семей-
ството и коректните взаимоотноше-
ния.   

КОЗИРОГ
 Дайте повече свобода на 
близките си, като не се оп-
итвате да сте коректив на 
всяко тяхно действие. По-

чивайте си повече и не се натоварвай-
те емоционално и физически. 

ВОДОЛЕЙ
Задействайте без колеба-
ние защитните механизми, 
благодарение на които да 
се предпазвате от действи-

ята на зложелатели..   

РИБИ
Днес бъдете по-убедител-
ни пред когото е нужно, ако 
изтъквате логични доводи 
в своя подкрепа, без да се 

разпростирате в много посоки. Връзка-
та ви с някого ще се задълбочи, но бъде-
те искрени пред себе си и си отговорете 
дали това е човека, когото търсите или е 
само едно развлечение за вас. 
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арена Гранд мол

Love.net
digital: 22:40; 35mm:12:10, 14:30, 16:45, 
19:00, 21:15

12:10, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 22:40

Адвокатът с линкълна
12:20, 14:50, 17:20, 19:45, 22:10

Бързи и яростни 5: Удар в Рио 
Предпремиера

14:00, 16:40, 19:20, 22:00

Ергени за седмица 
Предпремиера

13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20

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

Приключенията на Сами
11:00, 13:00, 15:00

Рио
11:40, 13:50, 16:15, 18:20, 20:30

Тор: Богът на 
гръмотевиците 

Премиера
11:00, 13:20, 15:40, 17:00, 18:00, 19:20, 
20:20, 21:40, 22:50

арена мол Варна

Love.net
11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:20, 22:30

Бързи и яростни 5: Удар в Рио 
Предпремиера

11:50, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40

Високо напрежение
12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:10

Първичен код
12:00, 14:00, 16:00, 18:10, 20:10, 22:10

Рио
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 
17:30, 19:40, 21:45

Ритуалът
11:40, 14:15, 16:45, 19:10, 21:30

Тор: Богът на 
гръмотевиците 

Премиера
12:30, 14:50, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 
21:50, 23:00

Българан

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

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. 

ГЛЕДНА ТОЧКА ИЛИ РЪБОВЕТЕ 
НА КРЪГА

4.05 - 19:00 ч

АЗ, ТЕАТЪРЪТ
10.05 - 19:00 ч

ДАМСКИ ШИВАЧ
11.05 - 19:00 ч.

ГОЛЕМАНОВ
17.05 - 19:00 ч.

СЦЕНА ФИЛИАЛ
ЩУРОТИИ

03.05 - 19:00 ч.

ЩУРОТИИ
11.05 - 19:00 ч. 

СТРАСТИ 
ПОД БРЯСТОВЕТЕ

12.05 - 19:00 ч.

ФАУСТ
13.05 - 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

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
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Белослав - бедно, тъжно и олющено малко град-
че в непосредствена близост до Варна. Познат още 
с името Гебеджа, с което бе именувано селото пре-

ди да стане град. Толкова бедно и тъжно място (но 
някак романтично с античния си ферибот), че не 
знам какъв човек трябва да си, за да съумееш да на-

мериш откъде да откраднеш. Поне така си мисли 
Касиков̀ Ът. Сигурно има откъде да се краде нався-
къде в България - и от заграбване на земя, и от об-
щински рекет за издаване на строителни разреше-
ния и от какво ли още не.

За това никой не се учуди, че гебеджанският кмет 

Емил Дичев бе заловен и хвърлен зад решетките за 
искане и взимане на подкуп. 

Касиков̀ Ът със сигурност е чувал легенди и за 
други кметове, които срещу определена сума пари 
(пример – „за климатик на църквата”) извършват оп-
ределени услуги на определени (имащи пари) лица. 
Или пък за кмета на Дупница, който приемал в ка-
бинета си с братя Галеви, седнали зад него... Но това 
са само истории. 

Приказки без край, както се очаква да протече 
процесът срещу рекетьора – кмет от Белослав (нари-
чан още Гебеджа).

НАША ГОРДОСТ

фейсбуки
„Знаете какво е милиционер? Сега умножете мозъка му по - 2 и ще получи-

те военен милиционер” – това гласеше един виц на 90-те. Колко ли трябва да 
умножаваме, докато стигнем до точния размер на мозЪците на баретите, 
Касиков̀ Ът не знае...

Само с нервно потръпване си примомням акцията под кодово название „Рес-
пект” на Румен Петков, по време на която млади мъже и жени ядоха по две – 
три палки бой на калпак, ей така – щото са се осмелили да отидат на дискоте-
ка. 

Акция, като всички други последвали я в годините във Варна – то не бяха "Ме-
дузи", то не бяха „Мегадознания”. Всичко е въпрос на демонстрация на сила – 

Истинско правосъдие 
няма!

Преди дни България гръмна с виде-
озапис, на който (може би същите) ба-
рети използват насилие по време на 
арест, без да им е оказана съпротива, 
както и да си правят снимка за спомен 
ала Бат`Рамбо (да се хвали на селските 
кифли) по време на ареста. 

Три дена медиите (яли – пили) дърдо-
риха по случая и на четвъртия му дой-
де времето на Бойко Борисов, който за 
пореден път доказа, че на него вицепре-
миери и министри даже не му й тряб-
ват. Защото винаги Той взима решени-
ята. 

Това е фактът – вчера Борисов нареди 
на Цветанов да уволни провинилите се 
спецполицаи. Казал му: „Това влияе на 
твоя авторитет. Уволнявай, махай, за да 

има превенция.” 
КакЪв е изводЪт, дами и господа?! 
Касиков̀ Ът е прост човек и като та-

къв ще се опита да обясни по човешки. 
Все пак и той е израсъл в нищета и бед-
ност и е ял предимно шоколади от коре-
кома като малък. 

ИзводЪт навярно е – Цветан Цветанов 
е личност без собствено мнение. Той 
или се е родил така, или впоследствие 
личното му мнение е насилствено изко-
ренено в следствие на инвазия на агре-
сор от пожарникарски тип. Може и да 
греша. Не знам – само размишлявам. За 
финал, един поздрав от Бай Тошо: 

„Това е положението, другари! Тази 
година завод за полупроводници, дого-
дина за цели! Хаа-аха-ха...

Ако г-н Борисов се зажени, дали по BBC 
ще има 6-часово отразяване - репортажи, 
на живо, преки включвания и коментари 
на най-дребните детайли от церемония-
та, т.н.?!?

Magdalena Marinova

Стигааааааааааа! Писна ми с тая 
сватба!!! Голяма работа, че принц Уилям 
се женел! На кой му пука?!?! Голямо вълне-
ние всички по тия телевизии, като че ли 
жени първият им братовчед...

Petya Petrova

Един истински приятел не го интере-
сува имаш ли пари, дали си в настроение, 
колко тежиш, че домът ти е разхвърлян, 
каква кола караш, твоето минало или дали 
семейството ти е пълно с полудели хора. 
Разговорите с него продължават от 
там, където са спрели макар да минават 
месеци помежду им. Обича те какъвто си. 
Сложи това на стената си, ако имаш поне 
един истински приятел. Те ще разберат 
кои са :)

Luba Genadieva

Добро утро! Тази пролет някой опре-
делено се е олял в молитвите си дъжд! 
Който и да е веднага да си вземе думите 
обратно!

Валери Величков

"Уважаеми господине! Приложено Ви 
връщаме Вашата данъчна декларация за 
2011 г. за корекция. Това се налага поради 
обстоятелството, че нямате право в ко-
лона „Издържани лица” да вписвате „Пра-
вителство, парламент, държавни и мест-
ни чиновници и няколкостотин цигани.”

Mariana Maleva

Ади сега, който не си подал деклараци-
йката да бяга, че последният срок е поне-
делник, ако не иска да му праснат 500 лв. 
глоба.

Jivko Ianev

Винаги има по малко истина зад всяко 
"шегувам се", по малко знание зад всяко 
"не знам ", по малко емоция зад всяко "не 
ми пука", по малко болка зад всяко "всичко 
е наред" и по малко истина във всеки един 
слух !

Damqna Stoycheva

Наричан още Гебеджа

комикс

20-годишната 
Йоана Мачева 
обича да се 
забавлява. Тя 
е студентка 
втори курс в 

Икономическия 
университет, 
специалност 
статистика и 

иконометрия

Слушай какво ти говоря...

КонКурсЪт

За участие  
в КонкурсЪт виж  

www.vestnikat.bg
Награда на месеца: 

500 лв.!


